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ORIGEM, EVOLUÇAO E DESENVOLVIMENTO 
DA INSTITUICÃO UNIVERSITÁRIA 

BRA,SILEIRA 

Depoimento 

Ernesto de Souza Campos 

E realmente dificil de compreender como ocorreu lentamente 
3 processo universitário em nosso país. Desde a descoberta do 
Brasil, em 1500, até o estabelecimento da primeira universidade 
brasileira, em 1920, decorreram quatrocentos e vinte anos. Mais 
de quatro séculos se escoaram sem que a idéia, aliás esboçada na 
era quinhentista, tomasse corpo e se concretizasse. E, assini 
mesmo, o núcleo de 1920 era, naquela hora, de molde artificial. 
Nao dispunha da estruturação indispensável em organizações do 
gênero. Consistia em um agrupamento, no papel, de escolas 
existentes que continuaram a manter funcionamento indepen- 
dente. A reitoria era decorativa. E aquelas escolas eram devo- 
tadas a formação de profissionais nos domínios da medicina, do 
direito, da engenharia, da farmácia, etc. Não existia, naquele 
grupo, instituição que se dedicasse ao estudo e progresso das ciên. 
cias e da cultura, sob os mais diversos aspectos. Era um núcleo 
ausente nos campos de pesquisas. Professôres só exerciam êste 
mister no momento em que ministravam as aulas, pois viviam 
essencialmente do exercício de profissão liberal, às vêzes bem 
diferente das disciplinas que tinham a seu cargo. Os alunos, 
assáz numerosos, geralmente nem eram conhecidos pelos seus 
apressados mestres. Não existia, em fim, a fundamental Facui- 
dade de Filosofia, Ciências e Letras. 

Outros povos, vindos da Espanha e da Inglaterra, iam fun- 
dando ao norte, ao sul e ao centro, no continente e em ilhas 
próximas do Atlântico e do Pacifico, as suas universidades, algu- 
mas bem modestas ao tempo, mas que implantaram as bases das 
suas organizações atuais e infiltraram, no seio do povo, o senti- 
mento da comunidade universitária, afastadas as competições 
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de unidades escolares independentes, com repetições de catedras 
idênticas ou afins, trabalhando dispersamente. 

Já na era quinhentista começaram a surgir os estabeleci- 
mento do gênero. A primeira na ilha de Haiti, na hoje Repú- 
blica Dominicana. Logo depois veio o Peru com a sua multicen- 
tenária universidade de São Marcos e o México com a sua Real e 
Pontifícia. Em todo êste século o Brasil esteve ausente dêste 
movimento. Ficou concentrado em suas escolas de tipo profis- 
sional, embora situadas na esfera de grau superior, sucessivo ao 
curso de grau médio ou secundário. 

Veio outro século, 1600 a 1700. E mudos permanecemos. 
Nessa época os Estados Unidos, mais moços do que nós, na colo- 
nização americana, criaram a sua primeira universidade - a de 
Harvard. A Argentina deu o seu primeiro passo, em Cordoba. 
A Bolívia formou em Sucre a sua Universidade Maior Real e 
Pontifícia de São Francisco Xavier. A Guatemala não ficou atrás. 
Saiu-se com a Universidade de São Carlos. A s  Filipinas consti- 
tuiam a Universidade de São Tomás lá, na Malásia. Continuou 
o Brasil contemplativo, indiferente ou cego. 

Passamos ao século seguinte 1700-1800 e nada aconteceu aqui. 
Continuou tudo como dantes. Mas o resto da América, universi- 
tariamente despertada, ia iniciando ou ia multiplicando a sua 
rêde de organizações análogas. Os Estados Unidos, além de 
Harvard, do século anterior, desdobravam-se em Princeton, Yale, 
Colúmbia, Pensilvania, Pittisburgo, Brown, Georgetown, Vermont. 
A Venezuela iniciava-se em Caracas, o Chile, em Santiago, Cuba, 
em Havana e o México ampliava-se em Jallisco. E nós continua- 
vamos a contemplar o azul do céu! Os ponteiros dos relógios 
iam andando. 

Iniciamos e concluimos outra centúria, a de 1800 a 1900. E 
nem a contemplação do que se passava em outros países irmãos 
despertava a nossa apatia. 0 s  Estados Unidos já possuiam, na- 
quela época, sessenta e sete universidades. A Argentina inaugu- 
rava a de Buenos Aires que se emparelhou com a de Cordoba. 
O Uruguai criava a de Montevidéu; o Equador a de Quito; o Pa- 
raguai a de Assunção; Honduras, a de Tegucigalpa. O Peru, 
ampliava-se, em Trujilo, a Bolívia, em La Paz e Cochabanba e 
Filipinas criava mais uma. E o Brasil? Nada. 

Decorreram os períodos de nossa posição colonial, da sede da 
monarquia portuguésa,com D. João VI, do primeiro império, do 
segundo império e os primeiros vinte anos da república na com- 
pleta imobilidade, quanto a éste capitulo'de máxima importância 
para o progresso e desenvolvimento de uma nação. 

Finalmente surgiu a Universidade do Rio de Janeiro, hoje 
erroneamente cognominada sob o rótulo de Universidade do Bra- 
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sil! Estávamos em 1920. Como se fundamentou essa organi- 
zação? Pela reunião das escolas profissionais existentes, frouxa- 
mente ligadas a uma reitoria que tinha, por assim dizer, caráter 
ornamental. As diversas Faculdades existentes não se entrosa- 
ram. Matérias idênticas ou afins, eram professadas em cadeiras 
independentes. Nenhum vestígio existia de pesquisa científica, 
nem poderia existir porque o magistério era exercido por profis- 
sionais que só permaneciam nas escolas o tempo exato de minis- 
trar as suas aulas. E iam os professóres para o exercício de suas 
profissões, algumas vézes bem diversas da disciplina que lecio- 
navam. Não existia aparelhamento técnico-científico, apreciável. 
As fontes bibliográficas eram deficientíssimas, principalmente na 
existência ou atualização do que se avolumava diariamente no 
cenário mundial, e nos mais variados idiomas. Regime de tempo 
integral inexistente. Edificaçóes impróprias, mal adaptadas e 
exiguas para o número crescente de alunos, etc. 

Sete anos se passaram e surgiu a segunda Universidade, a 
de Minas Gerais, em 1927, reconhecida em 1931. Mas incorpo- 
rou-se nos mesmos moldes da universidade primaz. Nela não 
existia, como na do Rio de Janeiro, uma Faculdade unicamente 
devotada aos estudos científicos e culturais como acontece com 
a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nem institutos de 
ordem puramente cultural ou científica. 

E foi sòmente em 1934 que se constituiram mais duas uni- 
versidades, a de São Paulo e a de Pórto Alegre. A primeira em 
janeiro (dia de São Paulo) e a segunda em novembro. E sòmente 
em 1931 veio a lei que estabeleceu as bases fundamentais para 
as universidades brasileiras. 

Mas foi a de São Paulo a que se estruturou dentro dos moldes 
universitários vigentes nas grandes instituições congêneres, das 
grandes nações do mundo. 

Em 1912, um grupo de idealistas, tomando por base lei assaz 
liberal, estabeleceu, aliás em condições muito simplificadas, uma 
universidade no Paraná. A lei referida fóra elaborada por um 
Ministro, oriundo do Rio Grande do Sul, onde vigorovam, naquele 
tempo, pensamentos e atos infiltrados pelas idéias de Augusto 
Comte. Substituido o referido Ministro, aquela lei foi revogada, 
estabelecendo-se outra com outras diretivas. E a Universidade 
referida não poude se manter. Desapareceu, tornando-se inde- 
pendentes suas escolas. 

Assim, em 1946, quando assumi a pasta da Educação, exis- 
tiam, no Brasil, apenas quatro universidades. Para um período 
de quase um quarto de século, pode ser considerada uma estag- 
naçáo, tendo em vista o crescente e vigoroso aumento da nossa 
população e a multiplicação das universidades, em tódas as partes 
do mundo. 
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Eis porque, em 1938, lancei um grito de alarme. Editei por 
conta própria e para distribuição gratuita (edição esgotada) um 
livro de 497 páginas, sob o título "Problema Universitário". Na 
página 100 daquela obra inseri uma tabela, por mim organizada, 
mostrando a precária posiçáo da nossa pátria, no panorama uni- 
versitário internacional. Ocupávamos o último lugar, entre as 
nações civilizadas. Estávamos também em último lugar, no to- 
cante ao número de universidades, em relacão á população. Ti- 
nhamos UMA UNIVERSIDADE PARA CADA DEZ MILHÕES DE 
HABITANTES - quando a média proporcional variava de meio 
milhão a dois milhões e meio, com poucos países contando uma 
universidade para quatro ou oito milhóes (México). E não se 
pode argumentar com taxa de anafalbetos porque alhures, em 
certos casos, esta taxa era sensivelmente similar. 

Nada mais natural portanto do que o meu vivo interêsse por 
êste assunto ao assumir a pasta da Educação, em 1946. Não as- 
sumiria o pósto se não fosse aceito o meu programa, logo apre- 
sentado ao ser convidado. Não tendo vocação para a política 
partidária, jamais tendo pertencido a qualquer partido dêsse 
gênero, não me interessaria aquela alta posição no govêrno da 
República se não pudesse pôr em prática os meus anseios educa- 
cionais, pelos quais, anos a fora, tinha eu me batido ardorosa- 
mente, pela palavra escrita e falada. Foram aceitos os nossos 
planos que versavam sobre a fundação de novas universidades e 
sobre a fundação de escolas primárias rurais, especialmente ao 
longo das nossas fronteiras. 

Eu queria universidades ao norte do país. As quatro que 
existiam estavam situadas ao sul. No Norte, onde se despertara 
a nossa civilização, pela influência jesuitica e pela criação da pri- 
meira escola de nível superior - a de medicina - nada existia 
nesse particular. E assim, tomamos a iniciativa pessoal, de criar 
as universidades da Bahia e de Pernambuco. Não houve impe- 
rativos políticos, nem solicitação ou sugestão dos educadores de 
lá. Receberam a iniciativa de surpresa, um dêles que depois foi 
o primeiro reitor, tomou conhecimento da iniciativa, ao ler a no- 
tícia do seu chamado ao Rio de Janeiro, lendo, quando transitava 
em um coletivo, o telegrama inserto em um jornal diário. Só 
ao chegar a sua escola, onde era diretor, encontrou o convite 
oficial. E, assim, por iniciativa ministerial, apoiada pela clari- 
vidência do Presidente Eurico Gaspar Dutra, fundaram-se as duas 
universidades da Bahia e do Recife. E estava, em projeto, a do 
nordeste, com sede em Fortaleza, quando deixei o Ministério. 

O Paraná precisava, por justiça, ser contemplado nesse pro- 
grama de ampliação universitária. E tão forte foi o meu entu- 
siasmo por esta obra que na minha primeira visita a Curitiba, 
vendo aquela mocidade, tão bela e vigorosa, em uma parada da 
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juventude, homenageando o Ministro, tomei a seria responsabi- 
lidade de promover a fundqão da universidade, redigidos seus 
estatutos em um dia e solene inauguração, antes de ser efetivado 
o decreto-lei de sua constituição, o que ocorreu semanas depois, 
também solenemente no palácio do Govêrno, no Rio de Janeiro. 

Solicitei previamente e obtive, para que se estabelecesse 
a universidade, que o govêrno estadual concedesse, para êste 
objetivo, cinco milhões de cruzeiros (naquela época) e que a pre- 
feitura doasse um terreno amplo. Nessa gleba estão hoje edifi- 
cados os blocos do setor politécnico. Tudo isso em abril de 1946. 
Houve grande entusiasmo pelo acontecimento. A imprensa, em 
grandes manchetes ilustradas, e abundante noticiário divulgou 
e comentou tudo quanto ocorreu. Vibrantes foram os discursos 
pronunciados, no ato solene, pelos deputados que compunham 
a comitiva ministerial, representando todos os partidos políticos. 
Falaram ainda o vice-reitor (então escolhido), o interventor fe- 
deral, o prefeito municipal e o prof. Pedro Calmon que naquela 
hora encontrava-se em Curitiba. Houve repercursão na Assem- 
bléia Nacional Constituinte, em moção de aplauso ao Ministro, 
apresentada com as assinaturas dos deputados pelo Paraná, Eras- 
tro Gartner, Aramis Athaide, Bento Munhoz da Rocha, Gomy Jú- 
nior, Fernando Flores, Lauro Lopes, Rubens de Mello Braga. 
Mais tarde, por êste motivo, fui honrado com o titulo "honoris 
causa" e recentemente com a dignidade de cidadão curitibano. 
O mesmo titulo "honoris causa", por motivos análogos, me foi 
concedido pelas Universidades da Bahia, do Recife e da Católica 
e Pontifícia de São Paulo. 

Tendo existido a Universidade do Paraná, criada localmente, 
em 1912, os paranaenses consideram que em 1946 houve uma 
restauração, a que se sucedeu, mais tarde, a federalizqão. Mas, 
como a Universidade de 1912 já não existia por muitos anos, o ato 
de 1946 pode ser considerado como o de uma fundação e, agora, 
com beneplácito federal. 

Preocupava-me a inexistência de universidade católica no 
Brasil, cristianissimo. O Bispo de Campinas desejava uma insti- 
tuição dêsse gênero. A idéia evoluira, mas não saía da atmos- 
fera de cogitações. Os jesuitas do Rio de Janeiro conseguiram 
do Ministro que me antecedeu, em breve periodo ministerial, que 
um decreto determinasse ali uma universidade católica, embora 
não existisse naquela época, agrupadas, naquele centro, as três 
escolas superiores exigidas para composiçáo do gênero. Não exis- 
tiam estatutos aprovados. Era, portanto, uma iniciativa incom- 
pleta. Coube-me o privilégio de outorgar oficialmente o referido 
diploma legal. 

O cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, então 
arcebispo de São Paulo, indo ao Rio de Janeiro, visitou-me, como 
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Ministro de Estado oriundo de São Paulo. Honrou-me com tão 
alta cortezia. Aproveitei a oportunidade para tratar do assunto 
universitário e da criação da Universidade Católica de São Paulo. 
Soube então que a arquidiocese pensava em promover a fundação, 
por ocasião do IV Centenário da nossa metropole. Argumentei 
que era melhor fundar imediatamente, achando-se, na chefia dos 
negócios da educação quem tanto ansiava pelo empreendimento. 
Sua eminência concordou. E imediatamente processaram-se os 
estudos preliminares e definitivos. Resultou que alguns meses 
mais tarde era fundada, com aprovação federal, a Universidade 
que logo se tomou Pontificia: Universidade Católica e Pontifícia 
de São Paulo. Cinco universidades constituiram-se em menos 
de seis meses. Saiamos de uma estagnação de um quarto de 
século para um impulso novo. Das quatro universidades pas- 
savamos para nove. E todas aquelas cinco novas universidades, 
bem fundadas, tomaram logo grande incremento. Abriram-se ali 
novas escolas e cursos variados. Construiram-se novas instala- 
ções. Largas áreas de terrenos foram adquiridas ou doadas, para 
expansão. A Pontifícia de São Paulo, desdobrou-se em outra - 
a de Campinas. 

E depois, a partir, daquele movimento corajoso, outras uni- 
versidades se foram estabelecendc no Brasil. Foi um "déclen- 
chement". Abriu-se o ferrolho de uma porta que por séculos 
estivera fechada ou apenas entreaberta. O Brasil tomou conhe- 
cimento de que estava retardado neste aspecto de capital impor- 
tância para as nações do nosso tempo: a preparação, em larga 
escala e em alto nível, no sentido cientifico, cultural e técnico. 
Nem todas as universidades que se vêm formando em nossa terra 
são perfeitas. E algumas são até bem deficientes. Mas era pre- 
ciso levar ao povo brasileiro, no seu "interland", o culto da uni- 
versidade que gradativamente vai ganhando alento e aperfeiçoa- 
mento. Pela negativa é que não chegaríamos a dotar o Brasil de 
preparação em alto grau. 

Para esclarecimento dos que não se acham integrados, no 
conhecimento da história universitária brasileira, diremos algu- 
mas palavras sobre as tentativas para criação de universidades, 
em nosso pais. Ocorreram tais tentativas, malogradas, quase 
sempre quando surgia um grande acontecimento na vida da nação. 
Na era de 1500, ao se implantar as bases de uma nova nação 
na América meridional e depois da chegada dos jesuitas, o padre 
Marçal Beliarte, quase ao fim do século, teria fundado a univer- 
sidade se não fosse contrariado, 1x0 seu propósito, pelo visitador 
de Angola que por aqui passcu. Mais tarde êste padre, ocupando 
o cargo de Beliarte, pretendeu criar a instituição que êle havia 
desaconselhado, mas o seu projeto foi ferido pelos mesmos argu- 
mentos que alinhara contra a iniciativa de Beliarte. Nos planos 
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traçados pela Inconfidência Mineira estava incluido o de uma 
universidade brasileira. Com a chegada de D. João VI, o comér- 
cio da Bahia, interessado em que se estabelecesse ali, o govêrno 
português, propôs-se a construir, em Salvador o palácio real e 
ofereceu 80 contos para que se organizasse uma universidade. 
Isto em 1808. Quando o Brasil foi elevado a categoria de reino 
reacendeu-se e logo se extinguiu nova tentativa. A sexta ten- 
tativa ocorreu quando foi outorgada a constituição portuguêsa. 
Com a independência do Brasil voltou o problema a ser cogitado. 
Outorgada a constituição de Pedro I,  novamente pretendeu-se 
tratar do assunto, sem resuitado. Era a nona tentativa seguida 
pela 10.", ambas sem proveito. Finalmente uma luz apareceu em 
11 de agosto de 1827, com a fundação das Academias de Direito. 
Novas tentativas ocorreram em 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1843, 
1847, sem resultado. Com Pedro I1 e seu meio centenário de 
govêrno, o problema surgiu e logo morreu. Em 1870 o tema 
voltou à baile com Paulino José Soares de Souza. E nada. Novos 
movimentos ocorreram até chegarmos a 24." tentativa por oca- 
sião do Congresso de Instrução, de 1883, presidido pelo conde d'Eu 
E ainda nada. Na rocha impenetrável da ação brasileira, neste 
sentido, era difícil abrir uma brecha. Veio a República e as 
esperanças se renovaram. Pedro Américo, da Paraiba, foi o pri- 
meiro, nesta fase, a levantar a bandeira. Pugnou por uma uni- 
versidade em São Paulo, outra no Rio de Janeiro (então capital 
federal) e uma terceira na Bahia, Pernambuco ou Pará. Está- 
vamos em 1892. Suas palavras cairarn no vácuo. Nova tenta- 
tiva, sem sucesso, ocorreu em 1895. Era a vigéssima sexta. E 
iam se sucedendo, sem êxito, outras tentativas, em 1903, 1904, 
1908. Com a reforma do ensino, do Ministro Maximiliano, houve 
uma promessa. A lei permitia que o govêrno federal, quando jul- 
gasse conveniente, poderia reunir, em universidade, a Faculdade 
de Medicina, a Escola Politécnica e uma das Faculdades Livres 
de Direito (existiam duas no Rio de Janeiro). E ainda se pas- 
saram cinco anos para que aquêle agrupamento se realizasse. Só 
então estabeleceu-se a Universidade do Rio de Janeiro. Decreto 
n." 14.343, de 7 de setembro de 1920. Afinal rompera-se aquela 
muralha granítica e uma clareira indicava a estrada que labo- 
riosamente estamos palmilhando. 

Hoje, o Brasil, com mais de oitenta milhões de habitantes, 
possue perto de quarenta universidades, alcançando cêrca de uma 
para cada dois milhões, proporção bem razoável. Estão benefi- 
ciados os Estados de Alagoas ( I ) ,  Amazonas ( I ) ,  Bahia (Z), 
Brasilia ( I ) ,  Ceará ( I ) ,  Espírito Santo (I) ,  Goiás (Z), Guanaba- 
r a  (3). Maranhão (I) ,  Minas Gerais (4), Pará ( I ) ,  Paraíba ( I ) ,  
Paraná (Z),  Pernambuco (2) , Rio Grande do Norte ( I ) ,  Rio Gran- 
de do Sul (4), Rio de Janeiro (2), Santa Catarina ( I ) ,  São 
Paulo (5). 





A INCONFIDÊNCIA 

Fernando Whitaker da Cunha 

As raizes de nossa independência política, como os do 
parlamentarismo britânico prendem-se, indiscutivelmente, a mo- 
tivos financeiros, tributando-nos, descomedidamente, a Metrópole 
e conduzindo-se seus agentes com apoucada perspicácia. O mo- 
vimento maranhense, de 1684, a bem dizer, criou uma consciência 
de nossas possibilidades autarquicas, legando-nos sementes de 
profundo idealismo. No século XVIII, a insurreição de Felipe 
dos Santos, cruelmente sufocada, reafirmava o pulsante desejo 
de libertar a colònia do jugo reinol. Os fins da centúria demons- 
travam concretamente que a liberdade não mais era uma espe- 
rança remota, como expunham os filósofos revolucionários 
franceses, nutridos na prática inglêsa, e os próprios teóricos da 
experiência americana. 

Em Minas, o aumento dos impostos, recaindo sóbre o ouro, 
enfraquecia a capacidade econômica, inclusive das classes mais 
abastadas, reduzidas em seus rendimentos, ao tempo em que o 
precioso metal, transformado em barras, era remetido para a 
Córte que não só o dilapidava como o extraviava para a Ingla- 
terra, permitindo-lhe o surto de Revolução Industrial. O de- 
clínio da produção das lavras e dos veios, em decorrência, e a 
obrigatoriedade de abastecer a Metrópole, com uma quantidade 
fixa, traduziam-se em têrmos de crise econòmica para o povo 
em geral, tomando-se insolventes os contribuintes. esses fatos 
incrementavam inconciliáveis antagonismos entre portuguêses e 
brasileiros, exarcebados pela opressora politica de Pombal que 
traçava, em verdade, o itinerário do reinado de D. José I, da 
mesma forma com que Martinho de Melo iria nortear, mais 
tarde, a acáo política de D. Maria I. 

Foram os comerciantes maçons do Rio de Janeiro, temerosos 
com a queda do poder aquisitivo e estimulados com a situação 
então existente na França, quem para lá enviaram José Joaquim 
da Maia, estudante brasileiro sem recursos, em Coimbra, para 
um contacto com Jefferson. Tanto um como outro eram filiados 
a Maçonaria e isso, sem dúvida, facilitou a aproximação de 
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ambos. Por razões de momentânea política económica não 
interessava, aos Estados Unidos, uma decisiva tomada de posição 
contra Portugal, mostrando-se o estadista americano reticente 
para com o estudante de Montpellier, que com êle se corres- 
pondera, cautelosamente, usando o pseudônimo de Vendek, e 
dando, como direção postal para as respostas as suas missivas, 
o enderêço de Vigarous, Conselheiro do Rei, Professor de Medi- 
cina e graduado maçónico, em casa do qual se hospedava. "Da 
entrevista que tiveram em Nimes, digressiona Pedro Calmon 
("Brasil e América", pág. 31), o rapaz, cheio de entusiasmo, o 
diplomata, revestido de prudência, nada resultou de prático". 
(Em 1817 outro idealista, Cruz Cabugá, representando uma 
"Revolução de verdade", segundo Calmon, voltaria a dirigir-se 
ao govêrno americano, solicitando auxilio para a sua causa). 

A Inconfidência. "crimen majestatis", já em seus pródromos, 
como se nota, vinculava-se ao Iluminismo e a Maçonaria que, 
na época, defendiam princípios semelhantes. 

"Os propósitos da Inconfidência de Minas Gerais, disserta 
Augusto de Lima Júnior ("Pequena História da Inconfidência 
de Minas Gerais", pág. 12), nascidos do movimento iluminista 
do século dezoito, constituíam um amplo e nobre programa 
construtivo que, há mais de século e meio, procuramos realizar". 
Por outro lado os maçons, cujas relações com os inconfidentes 
foram provadas por Tenório D'Albuquerque ("A Maçonaria e a 
Inconfidência Mineira"), postulando "a edificação de uma socie- 
dade. segundo principias racionais, de forma a assegurar a 
humanidade seu perfeito  desenvolvimento^', exerciam ?negável 
influência sôbre os movimentos libertários, mòrmente através 
de suas cúpulas intelectuais. 

Tanto em Vila Rica, como eni outras cidades mineiras, era 
considerável o número de homens de cultura que se interessavam 
por Ciência Política e Filosofia Social, escrevendo, inclusive, sôbre 
essas matérias, como Gonzaga, de cuja obra disse Lourival 
Gomes Machado (''O Tratado de Direito Natural", de Tomás 
António Gonzaga, pág. 19), que tinha "como objeto a mais tipica 
das preocupações intelectuais do século XVIII". Muitos dêles, 
aliás, haviam frequentado universidades européias, onde fervi- 
lhavam as idéias, trazendo-nos novas perspectivas. Por isso disse 
Maia, a Jefferson, que "os homens de letras eram os que mais 
desejavam uma revolução". 

Essa observação é importante porque os inconfidentes não 
souberam interessar o povo, o grande herói anónimo, igualmente 
ansioso pela independência, em suas aspirações e na viabilidade 
delas, limitando-se, praticamente, a uma Revolução de árcades. 

"Nem armas, nem povo, observou Eduardo Frieira ("Como 
era Gonzaga?", pág. 70). As cogitações não haviam penetrado 
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na população da Capitania, que vivia descontente, em razão do 
mal-estar econômico, mas sem pensamento de revolta nem sonhos 
de república". 

Os desastrosos cinco anos da administração de Luis da 
Cunha Menezes, sucessor do hábil estadista D. Rodrigo de Me- 
nezes, e o sôpro liberal que animava o mundo, foram elementos 
consideráveis na preparação do movimento mineiro, acrescidos 
do fato de que Barbacena, o novo governador, mais naturalista 
do que político, lançou uma "derrama" para cobrir a diferença 
do exercício, enquanto aguardava ordens da Corte, quanto aos 
atrasados. Os mais sombrios prognósticos poderiam ser feitos, 
em virtude dessa violenta medida. A idéia da emancipação 
politica avoluma-se e passa ao terreno da ação. L? difícil apontar 
o líder ou de quem partiu a sugestão para a revolta. O certo 
é que as conspirações eram feitas ora na casa de Cláudio Manoel 
da Costa, ora na de Gonzaga, (apontado pelo próprio Silvério 
dos Reis, como o "primeiro cabeça da conjuração"), ora na de 
Freire de Andrade, contando com a significativa participação de 
Alvarenga Peixoto. Às reuniões onde a rebelião era discutida, 
compareciam, também, o Cônego Luís Vieira da Silva, admirável 
orador sacro, grande ledor da literatura politica da época, bem 
retratado por Eduardo Frieiro, em interessante trabalho ("O 
Diabo na Livraria do Cónego"), o Padre Miguel Eugênio da Silva 
Mascarenhas, o Doutor Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, 
Francisco Gregório Pires Monteiro Bandeira, além de outros. 

Todavia, a critica histórica deve encarar, com serenidade, 
a sua participação. O ilustre José Feliciano de Oliveira, cujas 
obras honram nossa cultura, com ardor positivista defende a 
tese de ter sido êle o homem-chave do movimento pela sua 
moral, pela sua simpatia e até pela sua cultura. Não resta 
dúvida que há uma certa ingenuidade nessa admiração do 
escritor que se exilou do pais, em virtude de seu "desdém pelas 
velhas reputações" ("Tiradentes, o Herói da Independência Bra- 
sileira", pág. 147). A História do Brasil está, ainda envolta 
na fábula, deformada pela imaginação. A imagem nazarena de 
Tiradentes, foi tirada do Cristo de Van Dyck, como o quadro de 
Pedro Américo, sobre a proclamação da Independência não es- 
pelha a realidade, e o pintor Mafra idealizou um retrato de 
Gonzaga, que não correspondia á verdade. Não se trata de tirar 
a auréola do mártir da Inconfidência, como dizia Humberto de 
Campos, mas de estudá-lo maduramente. Não se pode esquecer 
que o próprio Tiradentes era maçom e que isso, sem qualquer 
discussão, influiu para que êle achegasse aos demais revolu- 
cionários, entre os quais abundavam "irmãos" e pessoas de alta 
espiritualidade. A afirmação de Basílio de Magalhães, de que 
Tiradentes foi o "capitaneador de Conjuração Mineira", não pode 
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ser aceita em seu dogmatismo, a não ser que estejam errados 
Capistrano, Joaquim Norberto e Varnhagen. Norberto, exami- 
nando os autos da Inconfidência, viu bem que o papel desta- 
cado atribuído a Tiradentes pelos juízes, era bem o esvaziamento 
da própria sedição. Em carta de 11 de junho de 1789, confir- 
mando a tese, Barbacena escreve ao Ministro Martinho de Me10 
e Castro, que o alferes, em suas manobras, "se portava com um 
ardil muito proporcionado ao objeto de suas diligências e superior 
aos talentos que se lhe rewnheciam" (o grifo é nosso). 

A Inconfidência, em suma, embora planejada por homens 
de cultura e de ideal, não tendo ressonãncia popular, inclusive 
por, circunstancialmente, separatista, não chegou a preocupar 
o poder reino1 pela sua impossibilidade. Daí o pouco rigor das 
sanções em que só Tiradentes foi condenado a morte, desvalido 
que era de maiores proteções. Bem disse o alferes a um frade: 
"A corda sempre quebra pelo lado fraco". Foi êle, chamado de 
"louco", de "pobre", de "falador", (defeito que, em nosso enten- 
der, o fêz perder a conspirata) frisada sempre a sua alcunha, 
a ovelha expiatória na qual se viu o sublevador do povo e o 
amotinador da tropa. 

Sua qualidade maior está na dignidade com que assumiu, 
românticamente, tôdas as responsabilidades do levante contra 
os dominadores, tão combatidos por Manoel Bomfim. Nada lhe 
restava senão aceitar a acusação de chefe da intentona e de 
culpado único, inocentando os correligionários. 

O abortado desencadeamento daquela, entretanto, merece 
ser relembrado. Sob pretexto de ir ao Rio de Janeiro, a negócios, 
Tiradentes para lá se dirigiu, tentando obter adesões. Recebido, 
com indiferença, pelo Vice-Rei Luiz de Vasconcelos, depois substi- 
tuído pelo despótico Rezende, ansioso por mostrar eficiência, a 
êle entregou projetos de melhoramentos urbanos, que encami- 
nhados a Corte, foram objetos de estudos como, acertadamente, 
explana Ayres da Mata Machado Filho ("Tiradentes"). Com isso 
procurava dissimular, o herói nacional, o verdadeiro escopo de 
sua viagem. De regresso a Minas expõe, aos demais conspira- 
dores, as suas observações e o que delas havia concluído. O 
Tenente-Coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, coman- 
dante da guarnição e pessoa de grande prestígio social, adere 
ao movimento, atraído por Tiradentes. Ingênuamente se con- 
tava com o apoio dos Estados Unidos e da França tão logo fosse 
deflagrada a rebelião, cuja senha era: "tal dia é o batizado", 
e por causa disso antevendo-se a República criou-se para ela 
um símbolo e uma bandeira; o primeiro representado por um 
gênio despedaçando grilhões e a segunda, toda de fundo branco, 
com o triângulo mqônico, portava um verso de Virgílio ("Li- 
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bertas quae sera tamen"), sugerido por Alvarenga, e que se 
impusera a uma lembrança de Cláudio: "Aut libertasaut nihil" 

Barbacena, cujas cobranças de impostos robustecera o enten- 
dimento de que a revolta armada deveria eclodir, já de posse 
dos planos dos conspiradores, em virtude de delação de Joaquim 
Silvério dos Reis, que escreveu com o próprio punho a denúncia 
contra os companheiros, suspende a derrama, sagazmente, e dá 
ciência. ao Vice-Rei, oficiando-lhe, do que ocorria em sua Capi- 
tania, ao mesmo tempo em que o avisava de nova partida de 
Tiradentes para o Rio, que se licenciara para êsse fim. 

Xavier, já suspeitoso e notando-se vigiado, oculta-se numa 
casa da rua dos Latoeiros, pertencente a Domingos Fernandes, 
preparando-se para dali fugir na primeira oportunidade. 

Silvério dos Reis, que levara carta de Barbacena ao Vice-Rei, 
e que descobriu onde se homiiiara o alferes, a quem avisara 
que estava sendo seguido, captando-lhe ainda mais a confiança, 
faz prendê-lo com uma escolta, recolhendo-o a um dos calabouços 
da fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, ao mesmo tempo 
que, em Vila Rica, eram detidos os demais conspiradores que, 
acovardados, negaram qualquer culpa ou se acusaram mùtua- 
mente. A Inconfidência se transformava numa opereta de ho- 
mens talentosos, salva, entrementes, pela coragem com que se 
houve o Padre Rolim, e pela congruência e o desprendimento 
de um homem, até então, obscuro. Procrastinou-se o mais pos- 
sível o andamento do processo "não só, historia Augusto de Lima 
Júnior (op. cit., pág. 216), para que se valorizassem os serviços 
dêsses magistrados do absolutismo, como também para impres- 
sionar a população do Brasil, horrorizada e atemorizada com 
os bárbaros processos dos agentes de Sua Majestade". 

A 19 de abril de 1792, afinal, recebe Tiradentes a decisão 
condenatória. "Portanto, dizia a sentenca, condenam ao réu 
Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o "Tiradentes", alferes 
que foi da tropa paga da Capitania de Minas, a que com baraço 
e pregão seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, 
e nela morra morte natural para sempre, e que depois de morto 
lhe seja cortada a cabeça e levada a Vila Rica, aonde, no lugar 
mais público dela, será pregada em um poste alto até que o 
tempo a consuma; seu corpo será dividido em quatro partes 
e pregados em postes pelo Caminho de Minas, no sítio da Var- 
ginha e de Sebolas, aonde o réu teve suas infames práticas, 
e os mais nos sítios de maiores povoacões, até que o tempo 
também os consuma. Declaram ao réu infame, e infames seus 
filhos e netos, tendo-os, e seus bens aplicam para o fisco e 
Câmara Real, e a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada 
e salgada, e que nunca mais no chão se edifique, e não sendo 
próprias, serão avaliadas e pagas ao seu dono pelos bens confis- 
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cados, e no mesmo chão se levantará um padrão pelo qual se 
conserve em memória a infâmia déste abominável réu". (A 
crueldade era da época como demonstram algumas execuções 
na França absolutista). 

A mesma pena foram condenados, sem esquartejamento, 
Freire de Andrade, Alves Maciel, Alvarenga Peixoto, Domingos 
de Abreu Vieira, Francisco de Oliveira Lopes, Luís Vaz de Toledo 
Piza, Salvador do Amara1 Gurgel, José de Rezende Costa (pai 
e filho) e Domingos Vida1 Barbosa. Cláudio, ao que se dizia, 
temeroso da decisão, suicidara-se, na prisão onde se encontrava, 
assertiva que é vivamente contestada por Gustavo Barroso que 
opina por seu assassinato, cujo motivo, segundo Augusto de Lima 
Júnior, seria o vultoso furto de que o poeta foi vítima, após sua 
prisão, e cuja autoria convinha ficar ignorada. Gonzaga, e mais 
quatro, foram condenados ao degredo perpétuo, recebendo, 
outros, o degredo temporário. Alguns réus foram absolvidos e 
cinco padres foram julgados, em separado, cumprindo pena de 
prisão, na fortaleza de São Juliáo da Barra, em Portugal. Carta 
Régia comutou a pena capital, de onze conjurados para prisão 
perpétua, com exceção de Xavier, considerado, antecipadamente, 
indigno de clemência, continuando amarrado de pés e mãos. 
Sua execução deu-se a 21 de abril, sob grande aparato, no largo 
da Lampadosa, logradouro hoje de difícil localização, entendendo 
uns que é a atual praça 15 de Novembro, outros que é a con- 
fluência da av. Presidente Vargas com a avenida Passos, tal a 
incerteza dos limites do Campo de São Domingos. 

A sua causa, embora susceptível de castigo pelas Ordenações, 
não o era pelo consenso dos brasileiros. 

O símbolo que representava permaneceu na alma popular 
e dos patriotas até 1822 e ainda hoje o ideal porque morreu 
ésse homem humilde, altivo servo de nobres desígnios, fecunda 
calorosas aspirações. 



HA QUATROCENT0,S E CINQÜENTA ANOS. 

Brasil Bandecchi 

Há quatrocentos e cinquenta anos, em 1519, Fernão de Ma- 
galhães iniciava a maior aventura marítima de que se tem notí- 
cia, realizando, em dois longos e gloriosos anos, a primeira viagem 
de circunavegação da Terra. Foi êle, sem dúvida, o mais intré- 
pido e arrojado dos navegantes. 

Sim, foi o mais intrépido e arrojado dos navegantes, mas 
também, acreditamos, o mais infeliz, pois sua glória envolveu-se 
na tragédia. Colombo, que nos versos de Múcio Teixeira, teve 
que estender a mão depois de descobrir um mundo, Colombo que 
morreu na miséria no pais que ajudara a enriquecer e a engran- 
decer territorialmente, formando um império onde o sol nunca 
se punha, teve, ainda, a satisfação dos títulos e dos louros da 
vitória. Magalhães, não. Cste depois de longa e agitada devas- 
tação de mares que realmente, em parte nunca haviam sido nave- 
gados, morreu lutando antes de chegar ao ponto de partida Dos 
seus companheiros, poucos sobreviveram a epopéia. Eram 265 ao 
sairem da Península e 18 apenas, desceram, de volta, em Guadal- 
quivir. Por sinal, a única embarcação que sobrou da pequena 
esquadra, tinha o nome sugestivo de Vitória. 

E entre os 18 que regressaram a Espanha, encontrava-se 
Francisco Antonio Pigafetta, navegante e escritor italiano, per- 
tencente a nobra família da Toscana. Engajado na esquadra de 
Magalhães, escreveu o famoso Diário da Primeira Viagem de Cir- 
cunavegaçáo do Globo, no qual temos com detalhe e segurança, 
informações sobre o feito do navegador português. E foi êste 
Diário, que evitou fosse Magalhães esbulhado da sua glória, pois 
queriam dá-la a Juan Sebastian De1 Cano, que comandou a nau 
Vitória, na última etapa da expedição, após a morte de Fernão 
de Magalhães, em Macatã, (Filipinas), lutando contra os indi- 
genas. Morreu valorosamente lutando, atingido por um golpe 
violento na perna esquerda, tendo caído de bruços, na água. Os 
índios lançaram-se sobre êle e o liquidaram. 

Stefan Zweig escreve que a "nova do regresso da nau Vitoria, 
correu a Europa como fogo em palha sêca. Desde a viagem de 
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Colombo, nenhum acontecimento tinha abalando tanto o mundo 
coevo. Estavam desfeitas para sempre as dúvidas quanto a forma 
da Terra." 

E mais: 
"Sob a bandeira da Espanha realizara Colombo o mais sen- 

sacional descobrimento geográfico; sob ela também, Magalhães 
fechava o grande ciclo dos descobrimentos", e o que é sumamente 
importante: "Aqueles trinta anos ensinaram mais ao homem, sô- 
bre o planeta que éle habita, do que alguns milênios anteriores." 

Mais tremendas do que as tempestades e as desconhecidas 
solidões, eram a ambição e a rebeldia de muitos dos seus coman- 
dados. Mernão de Magalhães, empenhado nessa viagem peri- 
gosa e difícil, não podia revelar integralmente o roteiro que tra- 
cara e o plano que arquitetara. 

Da nau capitania Trinidad, partiam as ordens do grande 
navegador as demais unidades da esquadra. Tôdas as tardes, 
deviam os demais capitães ir até a nau de Magalhães para receber 
instruções. A caminho, a esquadra mudara o rumo, e isto féz 
com que João de Cartagena, comandante da Santo Agostinho, 
interpelasse o capitão-general do porque daquela orientação. Ma- 
galhães não informou, respondendo apenas que não devia satis- 
fações a quem quer que fosse. Rebelou-se Cartagena e deixou 
de comparecer, nas tardes seguintes, a capitania. Diante disso, 
Magalhães convocou um conselho, ao qual compareceram todos, 
inclusive o revoltado, e êste insistiu na desconsideração, o que féz 
o capitão-general Fernão de Magalhães pegá-lo fortemente pelo 
pescoco e declará-lo prêso. Os que haviam tomado o partido de 
Cartagena, compreenderam que não estavam lidando com um 
fraco e desistiram de qualquer ato desrespeitoso. 

As dificuldades da jornada cresciam com o correr do tempo. 
Era preciso controlar o alimento, controlando as rações. 

Isto desgostava os marinheiros. 
Aproveitando momento angustioso, Cartagena, a frente de 30 

homens, domina a nau Santo Agostinho e um dos seus parceiros, 
Quesada, assassina um oficial. A tripulação da nau Vitória, sob 
as ordens de Mendoza, também se rebela. Magalhães determina 
que um homem de sua confiança, acompanhado de 7 outros, vá 
até Mendoza levar-lhe uma carta convidando-o para ir conferen- 
ciar com éle na Trinidad. Mendoza ri do convite e nesse mo- 
mento, o emissário de Fernão, de nome Espinosa e de naciona- 
lidade portuguésa, o liquida com uma punhalad-a, o que faz com 
que os outros, surpresos e atemorizados, se rendessem, acovar- 
dados. 

Ordena, então, Magalhães a prisão de Cartagena e Gaspar de 
Quesada, a fim de serem regularmente julgados. Quesaia e seu 
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cúmplice Molino, foram condenados a morte. O segundo, porém, 
seria perdoado se cortasse a cabeça do primeiro. E Molino para 
não morrer, matou Quesada. 

João de Cartagena não foi condenado a morte. Ele e um 
clerigo, seu cúmplice, tiveram pena diferente. Em terra inospita 
foram abandonados, com um pouco de vinho e alguma comida. 
Deus lhes daria o fim que merecessem. 

E de ambos nunca mais se teve notícia. 
E assim, o navegador vencia a revolta dos homens, como en- 

frentava as furias das tempestades oceânicas. 
Por um momento, a estrêla de Fernão de Magalhães parecia 

ofuscar-se no esquecimento e na  injustiça. Como dissemos, o 
providencial Diário de Pigafetta, salvou-o disso tudo. 

Camóes, o genial Camões, teve contra Magalhães seu mo- 
mento de ira e de condenação, quando no Canto X, 140, diz: 

Ao longo desta costa, que tereis, 
Irá buscando a parte mais remota 
O Magalhães, no feito com verdade 
Português, porém não na lealdade. 

O feito estrondoso de Magalhães, a serviço da Coroa de Es- 
panha, dera ao poeta ésse amargar que se sente nos seus versos. 

Mas, na verdade, Fernáo teve que sair, primeiro de Lisboa e, 
depois, de Portugal por desentendimentos que tivera com D. Ma- 
nuel, por volta de 1516. Não podendo estar na Corte, transfe- 
riu-se para o Pôrto, onde ficou até fins de 1517, quando embarcou 
para Sevilha e preparou a expedição que seria a causa da sua 
imortalidade e da sua morte. 

Damião de Góis, na CrBnica do Felicíssimo Rei Dom Emanuel 
(parte IV), publicada em 1.567, esclarece: 

". . .conhecendo em el-Rey que desgostam delle por este res- 
peito [isto é, não lhe haver acrescentado a moradia, como pedia], 
por alguns reportes que lhe delle fizeram, do tempo que ho steuera 
servindo em Azamor, se desnaturou do Regno [saiu do Reino] 
tomando disso stromentos públicos, e se foi a Cstella seuir elRey 
dom Carlos, a que deu a entender que has Ilhas de Maluque, e 
banda stuam nos limites das demarquaçóes feitas entre elrey dom 
Fernando, e ha Rainha dona Izabel Reis de Castella, e elRey dom 
Ioam de Portugal, segundo do nome." 

Como é sabido, os reis tomavam a seu serviço pilotos, mari- 
nheiros, das mais diversas nacionalidades, como sucedeu por 
exemplo com Américo Vespucci que serviu a Portugal e Espanha. 
Magalhães colocou-se, após ter brigado com D. Manuel, a serviço 
do rei espanhol e como tal engrandeceu-lhe o nome. 
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Por essa época, embora não se saiba a data certa, D. Manuel 
publicou uma Carta de Lei, na qual proibia pilotos-mestres e ma- 
rinheiros portuguêses de prestarem seviços a outros países, comi- 
nando pena de degredo por quatro anos para a Ilha de Santa 
Helena e perda de todos os bens móveis e de raiz. Esta Carta de 
Lei vem mencionada no trabalho de J.M. de Queirós Veloso, "A 
Naturalidade de Fernáo de Magalhães", separata da "Revista do 
Instituto Heráldico Genealógico", São Paulo, 1945. 

Teria sido a referida Carta de Lei publicada antes de Maga- 
lhães contratar serviços com a Coroa Espanhola? 

Tudo indica que sim, pois Fernão de Magalhães nas vesperas 
de partir para sua arrojada viagem de circunavegação, fez testa- 
mento. Era casado e deixava esposa grávida e um filho de seis 
meses, chamado Rodrigo de Magalhães. No testamento não men- 
ciona bens que tivesse em Portugal, o que mostra que não os 
tinha em sua pátria, na ocasião que testava. Deles se teria des- 
feito quando acertou viagem com o rei da Espanha, a fim de não 
ser colhido nas malhas da Carta de Lei de D. Manuel. 



A INFLUÊNCIA DO ESTUDO DO HUMANISMO 
NA ARTE DO RENASCIMENTO ITALIANO 

- FLORENÇA - 

Ruy Martins Ferreira 

O conceito de arte tem sofrido mutações através do tempo 
e do espaço, evoluindo com variantes segundo a marcha das 
civilizações em seus avanços e recuos ao sabor das circunstãncias 
e dos acasos. Entretanto é de notar-se que entre tais variantes 
há um sentido que é constante e se mantendo transmite-se de 
modo a estabelecer certa unidade sensível e permanente entre 
gerações mesmo as mais afastadas. 

Há um pensamento de Pascal que podemos repetir a propó- 
sito: "toda a série de homens durante o curso de tantos séculos 
deve ser considerada como o mesmo homem que subsiste sempre 
e aprende continuamente". 

Observemos nós que o homem em sua atividade sempre se 
dirige para um dos dois pólos - a arte e a ciência. Esta, 
nwcida da eterna curiosidade humana a roer o pomo do bem 
e do mal, é indagativa, em busca do conhecimento e da verdade 
das coisas. A outra por seu lado, apenas creadora, busca em 
si mesma, nos próprios sonhos, o instante de beleza; sempre 
descontente A cata da perfeição inatingível manifesta-se de mil 
formas e maneiras: 
- ARS UNA SPECIES MILLE. 
Mas, afinal que é a Arte? 
Dificil, se não impossível, será encontrar definição perfeita 

pelo exposto acima. Procuremos um autor moderno de acordo 
com a nossa época: "Alla domanda chè cosa é l'arte? si potrebbe 
rispondere celiando (ma non sarebbe una celia sciocca) chè 
l'arte é ciò tutti sanno che cosa sia". 

Assim começa Benedetto Crocce as suas lições no Breviário 
di Estetica; o que diremos traduzindo: - a pergunta que é a 
arte? poder-se-ia responder gracejando (mas não seria gracejo 
tolo) que a arte é isso que todos sabem o que seja. A continuar, 
diz êle ainda: "em verdade, se de modo algum se soubesse o 
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que é, nem mesmo seria possível formular a questão; por isso 
que toda pergunta importa numa certa noticia da coisa que se 
indaga e por isso qualificada e conhecida". 

E concluindo: . . ."de certa forma muito filósofo que preten- 
desse dar-lhe definição mais perfeita ver-se-ia a repetir propo- 
sições já escritas em livros comuns, e já contidas em frases 
da mais vulgar conversa, e mais claras do que a sua imaginada 
descoberta". 

Com o decorrer dos tempos a questão, como veremos, torna-se 
mais complexa. 

Como observa Ed. Pottier (Le dessin chez les Grecs): "o 
têrmo grego que designava os artistas de toda condição, fossem 
dedicados a grande arte ou a arte industrial, era o mesmo. 
TÉKNE é a arte e o mister; TEKNÍTES é o técnico, o artesão 
e o artista. Uma comum fraternidade envolve todos quantos 
fazem arte; êles são iguais - ou eles podem sé-10 - por direito 
de talento e de mérito". 

O egípcio, embora havendo produzido uma arte notável em 
quantidade como em qualidade longe estêve da sensibilidade 
grega. 

Na via sagrada, que ainda rodeia os agora arruinados 
templos da Acrópole de Atenas, encontram-se vestígios de uma 
grande ânfora decorativa com a dedicatória do ceramista Eufrô- 
nios sobre uma base arquitetónica, vizinha de outra que supor- 
tara uma escultura de Miron. Prova de que êles sentiam sem 
curar do valor do material empregado apenas e integralmente 
amor a arte. Viam na obra plasmado o momento feliz da ins- 
piração; instante de beleza que dura sempre, por isso que igno- 
rando o tempo não envelhece. Rodin, no declinio da sua longa 
e laboriosa existência criadora empreendendo uma última pere- 
grinação pelos mais belos templos da pátria escreve na sua obra 
Les Cathedrales de France, como que definindo a sua arte de escul- 
tor: "realité de Sáme que l'on peut mettre dans une pierre, que 
l'on peut emprisonner pour les siècles". 

Efetivamente poderá jazer esquecida a obra de arte; enterrada 
nas areias e no olvido como o Grande Egipto; mutilada como 
a Acrópole de Atenas pelas bombas de um doge; mas quando 
de nóvo for encontrada, compreendida, - ressurgirá. 

Vibrará como na época maravilhosa em que foi gerada; 
apesar do pó dos séculos e das hordas de bárbaros que lhe 
passarem por cima. Porém, nem todos a elas se confessarão 
sensíveis. 

Vergílio manifestara o seu desprêzo pela arte declarando-a 
boa para os escravos estrangeiros como consolo da liberdade 
perdida. E foi no apogeu das letras latinas! 



- Ao romano compete legislar, dominar povos! afirmava 
orgulhosamente, talvez inspirado no espetáculo das legiões vito- 
riosas a desfilar triunfalmente pela Via Appia. 

Entretanto, esvaziava-se contemporáneamente Atenas para a 
glória da orgulhosa Roma-de-mármore; enchendo-a com a arte 
grega, vinham estátuas, vasos, mosaicos, pinturas; móveis, utili- 
dades para maior conforto e luxo dos templos, pal8cios e "domus" 
dos romanos dominadores e de espírito prático. 

Entretanto, - humilhados e tristes, atrás dos carros de 
guerra colmados de magnífico botin, vinham marchando a pé 
os escarnecidos "graeculi" anónimos para protótipo em Roma 
dos eternos professõres e artistas menosprezados. Depois dá-se 
um hiato de 10 séculos; a noite medieval em silêncio prepara 
a aurora radiasa do Renascimento. Após a ática Atenas a 
etrusca Florença, como a figurar a constante de que falamos. 

Quem por primeira vez, em meados da primavera, aportar 
a cidade de Florença, seja êle o mais desprevenido e ingênuo 
dos viajantes, experimentará, por certo, uma estranha emoção 
de encanto e insuspeitada beleza. 

Não será por maravilhas como aquelas que a natureza 
tropical estadeia com o luxo das formas e cõres que possui; nem 
pe10,arrÕjo das construções mecanicas que a mão do homem 
cria e eleva no ardor trepidante das grandes cidades industriais 
modernas. Nem tampouco pelo acúmulo de restos mais ou 
menos imponentes, quais ossadas de civilizações em ruína a dar 
testemunho de passados esplendores. 

A velha Florentia etrusco-romana, a Fiorenza renascentista 
e a atual Firenze mantêm-se unas; contidas em si mesmas sem 
aparente soluçáo de continuidade, tal os degraus de escadaria 
marmórea, explêndida em sua harmonia e equilíbrio que ascende 
e dura íntegra. É bela. Bela de proporções, de beleza estni- 
turai; por isso que há uma estética de proporções como ensina 
Luca Paccioli, monge matemático florentino no seu tratado 
- La Divina Proporzione; como preceitua o arquiteto Leon 
Battista Alberti, amante da natureza e da verdade na concepção 
da obra de arte que, a seu ver, deverá se harmoniosa e perfeita 
como um acorde musical; de tal forma que a cada parte, a cada 
membro, nada pais se possa acrescentar nem tirar sem dano 
do todo. 

Para quem souber sentir, Florença mantém-se apesar do 
tempo e de tudo dentro do espírito renascentista que a plasmou 
em sua arquitetura, voltando as costas ao românico-gótico 
inicial e a olhar fascinada para a Roma Imperial banhada do 
reflexo de Atenas; num culto ao gênio greco-latino onipresente 
e eterno. 
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Vinde comigo e iremos por ela. Em suas estreitas e tortuosas 
ruas empedradas com largas lajes; pelos históricos becos que 
palácios de pedra de estendidos beirais parecem haver compla- 
centemente deixado em breve recuo e sentireis como em eco o 
rumor de batalha das atropeladas entre guelfos e ghibelinos, a 
soprar trompas a tanger campanas no afã de derrubar torres 
e escalar muralhas. Ou o cantar alegre das charamelas de prata 
nas desfiladas em festa, descendo pela Via Larga em rumo da 
Piazza della Signoria para o Giuóco de1 Calcio. 

Lereis nomes de ruas sonoros ou evocativos que, às vêzes, 
a História mal explica e a tradicão ciosamente mantém; e nomes 
de grandes famílias como De Benci, Strozzi, Guicciardini; de 
confrarias, de associações de classe, tais a degli Speziali, degli 
Orefici, de Calímala; e até de "mestieri" e "mestieranti" como 
dos Cimatori, Pelacani, Beccai e Cerretani. 

Recordam êles a ordenada atividade de uma população 
democrática por excelência, laboriosa a qual não faltou a dose 
de poesia e de fé. 

Assim, indo por um dédalo que mergulha na confusão 
"quatrocentesca" dos quarteirões centrais poder-se-á ver a um 
ângulo reluzir frouxamente alguma lâmpada votiva que há 
séculos pende diante de nicho ou de baixo-relêvo da Virgem 
em cerâmica dalgum Della Robbia. Sentir-se-á ainda no alegre 
"favelar fiorentino" de agora qualquer coisa de musical que 
soa, que ri como ri Boccacio; ainda um certo quê de irônico, 
enfático, afirmativo como um verso de Dante; dêsses que em 
lápide marmórea se inscrevem por esquinas históricas ou a 
propósito não citados ao fio de vulgar conversa entre gente 
do povo. 

Um bem, natural, próprio de povo que ama exprimir-se com 
propriedade, sem demasias; sem mácula de calão e cioso disso. 
Já muito antes de Alighieri o falar florentino ou toscano, come- 
çara a ser empregado de preferência ao latino par vários autores, 
e adotado em expressões de arte por escritores de prosa como 
poetas - assim os "novellatori" e os poetas do "dolce stil nuovo" 
e os "moralisti". 

Desde então a gente culta unindo-se coordena e forma a 
mais vivaz burguesia que se compraz nas "conversazioni", em 
discussóes literárias; que em círculos e núcleos inicia e propaga 
o gôsto pelo estudo e pelas letras. 

Até as "spezierie" - farmácias ou drogarias da época, 
celebradas como as do "Canto della Paglia", "delle Rondini", 
ou a mais notada - a Dei Tornaquinci do culto speziere L U C ~  
Landucci, cessando por vêzes de fornecer especiarias, drogas, e 
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simplices, serviam para que nelas se realizassem tertúlias de 
vulgarização do saber. 

êste o aspecto marcante do Renascimento florentino; o 
que resulta em uma análise buscando as suas causas primeiras. 
Forma-o o insaciável desejo de possuir tudo, de tudo rever. 

Costuma-se taxar de imprópria, mal ajustada a denominação 
de Renascimento dada a época que sucede imediatamente ao 
médio-evo. Entretanto, não se poderá negar que é bela, sugestiva. 

Insuhtituível por isso que, como para essa outra de "arte- 
gótica" (além de imprópria nada bela) melhor não se encontrou 
apesar de muito cogitada. 

A chamada noite medieval armazenara materiais, o Renas- 
cimento foi buscá-los; pô-los em equação e construiu obra nova 
- a aurora da nova época. 

Contemporâneamente como consequência imediata, quanto 
mais o estudo do humanismo tende a dominar o pensamento 
italiano - tanto mais firme se torna a sua convicção de que 
o valor do homem independe do seu nascimento. 

No século XV de modo conclusivo era ainda dominante essa 
teoria. Giovanni Poggio e Nicoló de Nicoli em "disputazione" 
conhecida então de acôrdo contra a opinião de Lourenço de 
Médici; assim num diálogo sobre "nobilitá" - enquanto Lou- 
renço afirma que no grego nobreza tem seu equivalente em 
"eugeneia", Poggio contesta afirmando que em latim "nóbile" 
significa notável. 

Florença é República em que se vê uma nobreza com castelos 
e privilégios, apesar dos Grã-Ducas Médici, banqueiros opulentos 
que batiam moedas, os florins cunhados com o emblema do lírio- 
florentino de curso universal. Povo indomável; se Florença um 
dia se entregou aos Médici, como Atenas a Péricles, foi porque 
se revia nalgum dos seus mais valorosos filhos. Porém, quando 
Pietro de Médici - êsse louco, como lhe chamara o pai entendeu 
de assenhorear-se do poder que lhe fora confiado, expulsou-o 
como observa Fred Berence. 

E democracia em luta - os seus Popolani contra os Magnati, 
povo contra nobres. 

Estes, após uma guerra declaram que marcadores e artífices 
são inaptos para o serviço das armas na nobre cavalaria. Riem-se 
aqueles já senhores do Govêrno e respondem-lhes sempre com a 
promulgaçáo de leis democráticas; primeiro, abolindo a servidão 
no Ducado; depois promulgando os famosos "Ordinanamenti 
di Giustizia" como consequência do notado processo histórico 
iniciado no século XII, reconhecendo o direito de representação 
dos Mercatanti e Artigiani. Com isto sofre o poder dos Magnati; 
os Popolani agrupam-se em corporações - sete das Artes maiores 
ou o "Popolo grasso", e outras tantas Artes menores - o Popolo- 
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minuto com os seus respectivos representantes, santos patronos, 
emblemas. bandeiras, caixas e trombetas; e o que é mais - 
com os seus direitos. 

A Itália ao atingir o apogeu não é sòmente o pais mais 
civilizado do mundo, mas também o mais culto, mais populoso 
e próspero. Os seus bancos têm sucursais em toda a parte; as 
suas manufaturas exportam para todos os recantos; as suas 
oficinas editam as mais belas obras que estabelecem liames entre 
os letrados ocidentais. 

O resto da Europa ainda vivia, então, mais ou menos 
mergulhada no regime feudal. Disso dão-nos testemunho Mar- 
tinho Luthero e Hans Schmeinichen, com referência a Alemanha. 
Da França diz Baltazar Castiglione: "que êles não prezam outro 
mérito que não seja o das armas; do resto nem caso fazem". 

Aí coilstituia então insulto chamar-se alguém de "clerc" na 
acepção de letrado, o que sabia escrever. 

Na aurora do Renascimento quando o pintor Cimabue, o 
mestre de Giotto, termina o painel da Virgem que é transportado 
em carro para a igreja de Santa Maria em festa, alegra-se o 
povo que canta e acompanha a cavalgata e as trombetas, não 
como meros espectadores, mas como entendidos em arte que 
nela se comprazem e se desvanecem de que da sua modesta 
"contrada" saía a mais notável tela de então. No século passado 
lamentava Baudelaire a ignorância dos pintores da sua época e 
diz: "não sabemos que a época dos Michelangelo, dos Leonardo 
da Vinci, dos Rafael, de há muito que passou, e o nível intelectual 
dos artistas baixou singularmente"? (Varietés Critiques). 

Mas não vamos a tanto para exigir que os artistas plásticos 
sejam escritores, poetas. O seu modo de expressão é outro: o das 
formas vistas ou imaginadas. Mas pode-se querer que elas 
exprimam algo, que encerrem conteúdo.. . 

Mas que é humanismo? 
Baltazar Castiglione na côrte dos Montefeltre, em Urbino, 

define os atributos do gentil - homem perfeito - o "Cortigiano", 
como o indivíduo a quem nada de humano é estranho. 

Ludovico Ariosto - o grande poeta encontra para designá-lo 
um vocábulo novo: humanista. 

Florença é culta por vocação; e pelos fins de 1200 contava 
com Magistri e Doctores puerorum que ensinavam os elementos 
do saber. Em 1300, numa cidade de 90.000 habitantes - de 8 
a 10.000 crianças tinham escola; 1.200 aprendiam o ábaco e as 
matemáticas; 500 ou 600 frequentavam aulas de latim, gramática, 
lógica e rendimentos de filosofia. quando surge a escola 
poética do "dolce stil nuovo" com Alighieri e Cavalcanti. 

No Campanile di Giotto figura em baixo-relêvo o primeiro 
gramática Donato; aquêle que Dante coloca no Paraíso. E 



surgem as academias - "Florentina" e "della Crusca" que mi- 
ravam o incremento literário na cidade. Dante, como após 
Petrarca, eram apaixonados pelo latinismo; há então grande sêde 
de cultura, mas os meios ainda são escassos. Com dificuldade 
adquirem-se manuscritos para a formação duma primeira e muito 
pobre biblioteca. Depois o mesmo Petrarca com Boccacio la- 
mentam não Ihes ser possível ler Homero. 

Faz-se vir de Bologna o helenista Guarini; depois Chrysoloras, 
de Constantinopla; depois mais mestres notáveis. Mas muitos 
livros ainda não há. O próprio Boccacio atrai Leonzio Pelato, 
calabrês que passava por grego. Três anos manteve-o em casa 
e para êle obteve em estipêndio da República. 

Os Médici sucedem-se no afã de buscar livros e obras no 
estrangeiro; nos mosteiros onde os beneditinos os acumulam e 
fazem cópias; em Bizáncio, onde os houver. 

Giovani de Médici abre generosamente a bolsa para a sua 
aquisição. Há um "mercatante" florentino que possui 800 ma- 
nuscritos, estátuas, vasos, moedas, gemas; assim o célebre Mar- 
suppini colecionador notável de obras. 

Um Vespasiano, livreiro, congrega na própria loja amadores 
de belas-letras que o Grã-Duca Cosme se compraz em reunir 
a sua mesa. Torna-se comum dizer que: entre um homem culto 
e outro que nada sabe há a mesma diferença que entre um ser 
vivo e o seu retrato. 

Nesse ardente meio espiritual nasce o neto de Cosme: 
Lourenço cognominado o Magnífico, que votado ao estudo do 
grego aos cinco anos já o falava correntemente, como o falam 
os filhos da nobreza florentina 

Com tantos elementos formara-se adequado ambiente ao 
estudo dos filósofos com especialidade Platáo. Há um platonismo 
nascente, sob pretexto de ser êle um precursor de Cristo, tendendo 
tornar Fiorenza uma nova Atenas. Evidentemente, nesse neo- 
platonismo, no fundo, conter-se-ia o ardente desejo de saber, 
ânsia de retorno as belas letras clássicas contrariando o espírito 
medieval, tímido, crédulo, por êles encarnado em Aristóteles 

Daí talvez haja nascido a acepção pejorativa, pessimista de 
"gótico", em contraposição ao qudl se erige o espírito do Renas- 
cimento. 

Cosme I fundara uma "Académia Filosófica"; o neto Lourenço 
continuava-a reunindo os seus membros onde conviesse, na Villa 
Careggi em Fièsole, ou em Poggio a Caiano - velha mansão 
entre ciprestes, oliveiras e médas de feno, que mandara reformar. 
Ali, na ilustre companhia de damas e humanistas ao redor de 
bem servida mesa, rica de vinhos das encostas toscanas iniciava 
o banquete que - nem podia ser por menos, levava o nome de 
sympósion. Nêle tinham acesso sòmente escolhidos como o 
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jovem Pico di Mirândola, Poliziano o helenista com o discípulo 
Crinito; Landino, mestre de retórica; Ruscellai o historiador elo- 
giado por Erasmo de Rotterdam; Marsilio Ficcino fervente ado- 
rador de Platão; o grego Calcondylas, Ermolao Barbaro, Lourenço 
Valla; e outros dignos de entrar, de tomar parte nas "dispu- 
tazzioni", de ouvi-las, e mesmo de rir com as "facezie" de 
Giovanni Poggio. 

A influência cultural estendedo-se as artes plásticas mani- 
festa-se claramente nos temas da escultura e da pintura com 
deuses, faunos e ninfas dos mitos helênicos, que vêm de mistura 
com santos e mártires da hagiologia cristã. 

Tal como se dera anteriormente na literatura isso veio de- 
terminar as alarmadas e sonoras pregações do monge Savonarola 
contra o paganismo renascente. 

Essa influência fêz-se sentir no convento de São Marcos 
em que se recolhia o frade, onde vivera ascèticamente o Santo 
Antonino de Florença; onde também por oito anos Fra Angélico 
que nela pintara a famosa Anunciação em painel mural. Lourenço 
de Médici aí estabelecera verdadeira escola de Arte, junto a 
coleções de mármores gregos, pinturas e desenhos de mestres; 
sob o ensino de Bartolo, condiscúpulo que fora de Donatello. 
Aí aprenderam Rustici, Torrigiano, Lourenço di Credi e outros. 

Entre os protegidos do Médici aparece Alessando Felipeppi 
- o Sandro Botticelli, moço de origem modesta, gênio criador, 
inquieto com tal gòsto pela cultura que se tornou comentador 
de Dante; estudioso fervente de Platáo e um dos mais originais 
pintores do Renascimento - o super-pintor no dizer de Salomon 
Reinach. Alegre, moço, faceto, como na generalidade os moços 
do "Studio-Medicêo" que só querem falar grego, paganiza-se 
um pouco. Do seu contacto com Poliziano que o inspira, sem 
todavia deixar-se dominar por êle, brotam os painéis murais 
que pinta em Roma, e depois em Florença as telas - o Nasci- 
mento de Afrodite, do museu degli Uffizzi; e a Primavera, do 
palácio Pitti. Depois, como bom cristão pinta Madonas e Santos, 
e põe, como o seu, retratos dos Médici nos ajoelhados pastores 
do Natal. 

Michelangelo - muito môco, vamos encontrar na mesma 
escola de arte, mal saído da "bottega di pittore" do mestre 
Ghirlandio. Cedo dá provas de seu gênio escultórico; incipiente 
no manejo do escalpelo faz uma máscara de fauno. Lourenço 
afeiçoa-se a êle, fá-lo frequentar as reuniões, adivinha-lhe o gênio 
nascente; mas logo morre. Fóra de pouca duração o convívio; 
no entanto, a influência da elite culta manifesta-se logo. Espi- 
rito inquieto, solitário, estudioso, cedo revela-se. Michelangelo 
não é apenas escultor de estátuas, de oragos protetores de con- 
frarias, túmulos e templos. As suas figuras esculpidas ou pin- 
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tadas; são deuses, gênios, profetas, gigantes torturados criados 
a imagem do seu grande espírito mal contido em figura tão 
pequena e sofredora, como no-la pinta o humanista português 
Francisco de Holanda contemporâneo e amigo. Espírito tocado 
de uma graça agiganta-se no tempo e cada vez mais afigura- 
se-nos o gênio da terra latina de repente iluminado pelo huma- 
nismo faz explosão. Brilha nas artes, nas letras, nas suas 
concepções, no seu íntimo e sofrimento de ser insatisfeito e 
incompreendido. 

Quem diz arte diz poesia, conteúdo, concluindo; sem o que 
apenas haverá técnica fria, mecânica, reduzida a mero produto 
de leis de composição artística. 

Quando êle já cansado e desgostoso esculpe o túmulo dos 
Médici, representados por supositícias figuras, faz-lhes outras nas 
bases arquitetõnicas; ornamentais jacentes, que simbolizam as 
etapas do dia da vida em seu medido passar: Aurora, Dia, Cre- 
púsculo, Noite. Nesta, éle se esmera, terminando-a com primor; 
tão bela que desperta o estro dos poetas - "in molti versi latini 
e rime volgari - diz Vasari. come questi de' quali non si sá 
l'autore". 
- LA NOTTE CHE TU VEDI IN SI DOLCE ATTI / DOR- 

MIRE, FU DA UN ANGELO SCOLPITA / IN QUESTO 
SASSO E PERCHR DORME. HA VITA / DESTALA SE 

ao que respondeu Michelangelo na figura da Noite: 
- GRATO MI E IL SONO( E PIÜ L'ESSER DI SASSO / 

MENTRE CHE IL DANO E LA VERGÓGNA DURA / NON 
VÉDER. NON SENTIR M'È GRAN VENTURA ! PER CIÒ 
NON MI DESTAR DEH! PARLA BASSO. 

Figura de mulher feita, madura em atitude de abandono; 
olhos cerrados, uma coruja sugestiva ao lado, sob a curva da 
perna em flexão. Seios pequenos a pender como duas cabeças 
de papoula sonífera - está a exprimir numa época de lutas, 
infeliz, o desejo de repouso na fuga de um sono pesado. ale 
sofre. Os papas torturam-no com exigências mortíferas de tra- 
balhos ingentes; os irmãos sugam-no do produto de cansativos 
labores. Resignado, por fim, até parece comprazer-se com tais 
lutas: 
- "E piu mi giova dove piu mi nuoce. . . 
- Mai li piacer non vaglion un tormento.. ." 

di-lo em versos em ocasiões várias, talvez recordando a tortura 
de profundo amor insatisfeito, no convício final com Vittoria 
Colonna: 

"La mia alegreza é la malinconia.. ." 
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Essa mesma logo morre! 
Michelangelo figura e encarna bem o Renascimento italiano 

em tódas as suas artes e nelas se esmerando. 12 escultor, pintor, 
arquiteto, poeta; de influência greco-latina torna-se original, 
próprio, idealmente perfeito, grandiosamente belo, criador, in- 
quieto, laborioso, único. 

Como "messere" Baldassarre Castiglione imagina "i1 Corti- 
giano" - ser superior com qualidades fundamentais e atributos 
indispensáveis; o gentil-homem Michelangelo o realiza como 
artista perfeito, "compiuto", que não sofre eiva nem experi- 
menta declínio. 

Florença é o Renascimento; depois ela se integra na História 
da Itália. Entre Florença e Michelangelo é possível estabelecer 
analogias: 
- após 400 anos ainda despedem imortal clarão que atrai 

e deslumbra; 
- quanto mais se os conhece tanto mais se os ama. E por 

êles podemos repetir o que escreveu 1'Altissimo Poeta: 
- Amor mi mouse chè mi fa parlare. 

(Par ocasião da passagem do 
IV Centenario de Michelangelo) 
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OS RESTOS MORTAIS DE ANCHIETA 

Tito Lívio Femira 

Há uma definição de História, elaborada por mim, onde 
procuro globalizar os elementos essenciais utilizados pelo histo- 
riógrafo, a-fim-de escrevê-la. Assim, a História é unidade, conti- 
nuidade e solidariedade. Unidade porque os fatos se unem uns 
aos outros em cadeia, continuidade porque obedecem a uma 
ordem perene, solidariedade porque se unem, se interligam como 
os elos de uma corrente, pela força dinâmica do espírito humano. 
Nessas condições, para Marc Bloch, a História é uma emprêsa 
de análise raciocinada. E para José Ortega y Gasset, a História 
é o homem e sua circunstância. 

Por isso mesmo, ao estudar os documentos procura-se com- 
preender os fatos para serem explicados. Explicados e não 
interpretados, porque a "interpretação" cai fora da História e 
resvala para o terreno movediço da filosofia da história. Nesse 
caso, os documentos não revelam, no tempo e no espaço, uma 
figura histórica isolada, sózinha, como se vivesse numa redoma 
ou na atmosfera dos mundos interplanetares. Os homens vivem 
em sociedade. E em sociedade são estudados, segundo suas 
circunstâncias. 

Nesse caso, não é possível separar, insular, desunir duas 
criaturas humanas, duas figuras históricas, dois vultos cuja vida 
transcorreu, na vida, numa unidade perfeita, numa comunhão 
diária de espírito e coração, identificados pelos mesmos ideais 
religiosos e terrenos. Seria destrui-los. E o esforço mais alto 
do historiador é re-constituir o passado, em função do presente 
e do futuro. 

Dentro dessa linha de pensamento, Nóbrega e Anchieta 
sòmente podem ser compreendidos, para serem explicados, em 
harmonia com o meio social onde viveram, sofreram e penaram, 
dentro do ambiente do seu tempo. ~ l e S  se encontram, na véspera 
de Natal em São Vicente. Compreendem-se. Unem-se. Identi- 
ficam-se. O mesmo espirito, o mesmo ideal, o mesmo apostolado 
os torna inseparáveis, daí em diante e para sempre. Duas cria- 
turas humanas compreensivas unidas pelo imponderável divino, 
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pelas condições circunstanciais, pelo mesmo amor a Deus e ao 
serviço do Rei de Portugal. E assim, Nóbrega e Anchieta ca- 
minham juntos, ombro a ombro, para dessiminar, com gesto am- 
plo e luminoso, o Lusocristianismo onde irradiam a civilização 
grega, o espírito juridico romano e a teologia judeocristã. 

Padre Manoel da Nóbrega nascera em Sanfins do Douro, 
Portugal, a 18 de outubro de 1517 e falece no Rio de Janeiro 
a 18 de outubro de 1570, aos 53 anos de idade, dos quais os 
últimos quinze compartilhados com Anchieta. Separá-los nesses 
quinze anos finais de uma vida perfeitamente identificada é 
quebrar a harmonia de uma obra espiritual inteiriça. É frag- 
mentar a glória, quando a glória é una e indivisível, porque é 
de Nóbrega e Anchieta. O corpo de Nóbrega foi depositado na 
igreja dos Jesuítas, erguida no Morro do Castelo, sóbre a baía 
de Guanabara. E quando há cêrca de quarenta anos foi arrazada 
a elevação onde hoje se abre a esplanada do Castelo, as cinzas 
de Nóbrega, envolvidas na terra do morro, da igreja e do Real 
Colégio do Rio de Janeiro foram sepultadas nas águas gua- 
nabarinas. 

O Padre José de Anchieta viu a luz do dia em Laguna, 
Arquipélago das Canhrias a 19 de março de 1554 e faleceu a 9 de 
junho de 1597, em Reritiba, hoje Cidade Anchieta, no Espírito 
Santo. Seus restos mortais ficaram depositados, por muitos 
anos, na igreja de São Mauricio, do Colégio de Santiago, na 
Cidade de Vitória, Capital do Espirito Santo. Ali foi construído 
o túmulo do Apóstolo do Brasil. Quando se procedia ao trabalho 
intensivo de sua beatificação, em 1734, "fêz-se e ficou nela um 
cofre suntuoso de prata para guardar as reliquias do Venerável 
Padre." ('1 Mais tarde, foram transferidas para o Real Colégio 
da Bahia, onde ficaram até a expulsão dos Jesuítas pelo Marquês 
de Pombal, força atuante do liberalismo internacional espalhado 
pela Maçonaria depois de 1750. 

Assim, a 13 de março de 1760, o Marquês do Lavradio, Go- 
vernador Geral do Estado do Brasil expede portaria "ordenando 
ao Chanceler da Relação (da Bahia) que fizesse remeter para 
Lisboa as relíquias do Padre Anchieta, que se encontram no 
Colégio que fora dos No relatório feito na Bahia, 
12 de abril de 1760, o funcionário encarregado de arrolar os bens 
do referido Colégio, escreve: "Acompanha a dita remessa um 

1) Cf. Serafim Leite. «História da Companhia de Jesus no Brasil*. 
T-VI 136. 

21 Cf. Eduardo Castro e Almeida. bDocumentoç relativos ao Brasil exis- 
tentes no Arquivo da Marinha em Lisboa». Publicados pela Biblioteca Naciona! 
do Rio de Janeiro. I-docs. 4.919 e $:913. 
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cofre de jacarandá com sua ferragem de prata, em que vão as 
estimáveis relíquias do Venerável Padre Anchieta e constam de 
quatro ossos das canelas e duas túnicas; o que tudo entregará 
ao Capitão de Mar e Guerra Antônio de Brito Freire. . ." 

Assim foram para Lisboa as relíquias do Padre Anchieta, há 
duzentos anos. Volta ao Brasil o relicário do inseparável com- 
panheiro de Nóbrega. E queira Deus, na sua infinita miseri- 
córdia, que elas façam o milagre de ambos serem elevados a 
glória dos altares: São José de Anchieta e São Manoel da Nó- 
brega, dois santos a quem tanto devem a nossa terra e a nossa 
gente. 





O BAIRRO DO BOM RETIRO 
PRIMÓRDIOS 

E SEUS 

Wilson Maia Fina 

A 14 de março de 1881, o morador na cidade de São Paulo, 
de nome Manfredo Meyer, endereça requerimento a Câmara Mu- 
nicipal, pedindo que o plenário estudasse da conveniência e da 
utilidade pública, na abertura de uma rua "que partindo da Luz, 
entre a casa da Correção e o palacete do Conde de Três Rios, vá 
ter em terrenos do suplicante, ligando-se a uma das Alamedas 
dos Campos Elísios, desapropriando-se a parte pertencente a Viúva 
Dulley, indenizando-a". Discutido o assunto resolve a Câmara 
desapropriar parte das terras da Viúva Dulley, e encarregar "o 
vereador Elias Chaves e o Engenheiro encarregado das obras desta 
Câmara verificar as condiçóes de desapropriação, nivelamento e 
alinhamento". - (Ata de 1881 - Vol. LXVII). 

Na sessão seguinte, 21 de março (naquela época as reuniões 
dos vereadores eram semanais), volta o sr. Elias Chaves, com o 
resultado da incumbência recebida, informando "que tendo sido 
encarregado pela Câmara de examinar as condiçóes de alinha- 
mento e desapropriação para a abertura de uma rua que venha 
a unir o bairro da Luz aos Campos Elisios, verificou que o plano 
propôsto na petição de Manfredo Meyer, apresentado na sessão 
anterior, não satisfaria completamente os intuitos da Câmara, 
devendo no entanto o Engenheiro dar parecer sobre os respectivos 
alinhamentos, e sobre o melhor meio de ligar êstes dois bairros" 
(pág. 59 - Atas - Vol. LXVII). 

O Engenheiro da Câmara, Dr. Nabor Jordão, remete aos ve- 
readores o seu parecer que foi lido em sessão de 6 de junho de 
1881, nos seguintes têrmos: "A comunicação dos Campos Elysios 
com o bairro da Luz, o melhor meio desta comunicaçao deve ser 
pelo prolongamento da rua João Theodoro até encontrar com as 
Alamedas Glete ou Helvétia, ou pelo prolongamento da Travessa 
do Conde de Trés Rios, até encontrar a Alameda Nothman, con- 
forme indica a planta que junto remete. Não sendo os esqua- 
drajamentos da Luz igual ao dos Campos Elísios, os terrenos 
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compreendidos entre êsses bairros deverão ser alinhados pelo 
Campos Elísios, e outra parte pelo Campo da Luz". 

O Vereador Dr. Elias Chaves indica que, de conformidade 
com o parecer do referido Engenheiro, cuide a Câmara de desa- 
propriar o terreno pertencente a Viúva Dulley, necessário a aber- 
cura da Rua que deve comunicar o bairro da Luz com o bairro 
dos Campos Elisios, pela travessa do Conde de Três Rios, e a Ala- 
meda Nothman nos Campos Elísios, observando os alinhamentos 
indicados pelo Engenheiro. Complementa a sua indicação a de 
que, se oficiasse ao Presidente da Província para que faça o pro- 
longamento da Rua Dr. Joáo Teodoro até os terrenos do Bom Re- 
tiro que se comunicará com os Campos Elísios pela Alameda Hel- 
vétia" - (pag. 98 - idem). 

O Presidente da Província já não mais era o Conde de Três 
Rios, que na sessão da Câmara, realizada aos 7 de abril de 1881, 
transmitia o cargo de Chefe da Província ao Dr. Florêncio Carlos 
de Abreu e Silva, que com os joelhos em terra e colocando a mão 
direita sobre o livro dos Santos Envangelhos prometia bem servir 
o cargo de Presidente da Província. (idem pág. 68). A proposta 
tinha duas condições, uma municipal, outra provincial. 

A desapropriação da área da viúva Dulley, podia ser feita 
pela municipalidade pois, envolvia terras de propriedade parti- 
cular ao, passo que, a projetada ligação entre os dois bairros, pelo 
prolongamento da Rua João Teodoro, só podia ser feito pela Pro- 
vincia, porquanto envolvia no seu traçado terras de propriedade 
provincial, tais como: o Jardim Botânico e a Casa de Correção. 
Dai a indicação do vereador Elias Chaves, pedindo encarninha- 
mento ao Presidente da Província. 

Por ocasião da referida indicação, verifica-se pelo mapa da 
cidade, organizado em 1881, pela Cia. Cantareira e Esgotos, que 
o bairro do Bom Retiro ainda não existia, pois sòmente estão indi- 
cadas algumas casas, séde das chácaras existentes nessa área, ao 
contrário dos Campos Elísios já marcado e definido na citada 
planta, pois fora êle arruado em 1817 pelo General Jose Arouche 
de Tolêdo Rendon. A Rua João Teodoro, já traçada, ligava o 
bairro da Luz ao Parí, que se encaminha ao Bráz em formação. 
Neste trêcho Luz e Pari a planta não mostra qualquer arrua- 
mente, ao passo que o arruamento dos Campos Elísios, executado 
pelo General Arouche, é do tipo retangular com as quadras per- 
feitamente quadriculadas. Portanto, se assim estava a situação 
física da área, qual a razão para o Engenheiro da Câmara infor- 
mar no seu parecer que "nâo sendo os esquadrajamentos da Luz 
igual ao dos Campos Elísios, os terrenos compreendidos entre êsses 
bairros deverão se alinhados pelo Campos Elísios, e outra parte 
pelo Campo da Luz?" 
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A razão deve ser a seguinte: Como a Câmara não atendeu 
ao seu primeiro requerimento, Manfredo Meyer jogou uma planta 
que elaborara, para o armamento de sua chácara, feita a seu 
modo, e que não obedecia aos planos do plenário Municipal, tanto 
que em sessão de 6 de junho de 1881, a Câmara indeferiu a sua 
planta "recomendando que o suplicante deve alinhar e m u a r  os 
seus terrenos de acordo com o plano aprovado". 

A planta da cidade desenhada por Jules Martin, em 1890, traz 
bem definida a Rua Dulley, partindo junto h casa de Correção 
e indo ao encontro da Alameda Nothman, esta prolongada e atra- 
vessando as linhas das estradas de ferro. Essa planta traz o 
prolongamento da Rua João Teodoro, atravessando a Avenida 
Tiradentes, (esta naquele tempo conhecida como Campo da Luz) 
e que tangenciando o Jardim da Luz e a Casa de Correção vai 
ao encontro da Rua Helvétia; a planta de 1897, levantada pelo 
intendente de obras Gomes Cardim, indica a Rua Dulley como 
Rua do Marquês de Três Rios, e que, a Rua do Jardim nome com 
que foi batizada pela planta de 1890 e que Gomes Cardim indica 
como sendo a Rua Ribeiro de Lima, e que são as atuais Rua Três 
Rios e Ribeiro de Lima, e o Uesejado prolongamento da Rua João 
Teodoro é que vai terminar na Rua Corrêa de Mello, e aquela, 
a Três Rios terminando na Silva Pinto que é o prolongamento da 
Alameda Nothman. 

Completara-se assim a ligação entre os dois bairros, em 1897. 
Com o nome de Rua de Bom Retiro já na planta de 1868, e 

a de 1877, registra que saindo da Rua da Conceição dirigia-se 
para a Várzea do Bom Retiro. Ela era a linha reta que levava a 
chácara do Barão de Três Rios, conhecida como a chácara do 
Bom Retiro. A Rua do Bom Retiro é hoje General Couto de Ma- 
galhães, que começava na 'antiga Rua da Conceição esta hoje 
com o nome Av. Casper Libero. 

Este cidadão Manfredo Meyer, possuía área imensa de terras 
na várzea do Bom Retiro. Como a Câmara não estava interes- 
sada na abertura, conforme a sua solicitação, volta com um re- 
querimento, pedindo aprovação de planta, para o arruamento, que 
desejava executar em slia chácara, cujos lotes pretendia vender 
partes dêles, solicitando ainda a Câmara que batizasse as ruas 
com os nomes que julgasse convenientes. Evidente que Meyer 
projetou o arruamento a seu bel-prazer, o que fêz com que a Câ- 
mara, rejeitasse novamente o seu projeto, exigindo que obede- 
cesse as diretrizes já por ela dileneada e aprovada para todo o 
Bom Retiro, o que levou-o a modificar o seu plano, obtendo daí 
a necessária aprovação em sessão do plenário da cidade em 13 de 
junho de 1881. (Atas - vol. 67 - págs. 99 e 106). 

Para gosar dos benefícios técnicos reclamados, para o bom 
funcionamento de uma rua, e atrair interêsse viário, Manfredo 
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Meyer, "oferece graciosamente a Câmara a parte de seus terrenos 
na chácara do Bom Retiro, por onde tem de passar a projetada 
Rua Doutor João Teodoro que tem de ligar o bairro da Luz com 
os Campos Elísios", gesto éste que teve larga repercussão no ple- 
nário, aceito com satisfação dado que, na mesma sessão, o mesmo 
Manfredo Meyer, ainda oferecia graciosamente a cidade "o ape- 
dregulhamento da Rua 7 de Abril desde o seu comêço até o canto 
da Rua Ipiranga e desta Rua até em frente a casa do Dr. Rêgo 
Freitas, assim como colocar as guias necessárias de pedra artificial 
de primeira qualidade" (idem pág. 119). 

A parte central da cidade ligava-se a cidade nova pela Rua 
7 de Abril, antiga Rua da Palha, pois o viaduto do Chá teve suas 
obras iniciadas em 1888 e inaugurado em 1892; era pois a Rua 7 
de Abril via de importante ligação entre as duas partes da cidade. 

A Rua Ipiranga é hoje Av. Ipiranga, e a rua que vai até a 
casa do Dr. Kégo Freitas, é hoje Rua do Arouche. 

Desconhecendo, ou talvez atraindo para si um negócio, o 
certo é que em sessão de 25-7-1881, aparece o cidadão Antônio 
Francisco Pedroso oferecendo o mesmo serviço, pela quantia 
Rs. 10.800$000, ou sejam (Dez cruzeiros novos e oitenta centavos), 
o que nao concordou a Comissáo de Obras, pois "é de parecer que 
depois de colocadas as guias de pedras de cantaria, mande-se ape- 
dregulhar o leito da Hua por Adrninistraçao" (idem pág. 156). 

A concordância do Govêrno da Província em efetuar a liga- 
ção do Pari, Luz, Bom Retiro com os Campos Elísios, prolongando 
a Rua João Teodoro, através do Jardim Botânico, sòmente veio 
a se concretizar a cinco de dezembro de 1881. 

No entretanto essa ligação só poderia ser completa prolon- 
gando a Alameda Helvétia, que esbarrava com um impedimento 
- os trilhos da Estrada de Ferro Inglesa, o que levou o vereador 
Elias Chaves a apresentar indicação ao plenário da cidade, auto- 
rizando o Sr. Presidente da Câmara a entender-se com o Supe- 
rintendente da referida Companhia, para pleitear a construção de 
uma porteira ou passagem americana sôbre o leito da =nha, ou 
pelo menos licença para transpô-lo. O entendimento foi estabe- 
lecido, tanto que o plenário resolveu "fique o Sr. Presidente auto- 
rizado a entrar em acordo com os superintendentes das linhas 
férreas Sorocabana e Inglesa para o pronto estabelecimento das 
porteiras, em continuaçao a Alameda Helvétia dos Campos Eli- 
sios, autorizando-se a Comissão de Obras a mandar, sob planta do 
Engenheiro e orçamento, fazer as necessárias obras para a aber- 
tura da rua" (Atas 1881 - pág. 227). Nessa mesma sessão de 
5 de dezembro de 1881, o Sr. Presidente dá aos vereadores o resul- 
tado de sua missão, declarando que, "conforme foi encarregado, 
entendeu-se com o Govérno Provincial, relativamente ao prolon- 
gamento da Rua Dr. João Teodoro, até aos Campos Elisios, e o 
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Sr. Vice-presidente da Província, reconhecendo a necessidade da 
obra, declarou que adotava em tudo o ato de seu antecessor na 
forma do ofício dirigido a esta Câmara em data de 28 de junho 
dêste ano. Declarou ainda o Sr. Presidente que o superintendente 
da Companhia, São Paulo Railwal não faz dificuldades alguma 
a passagem do nível para a Rua que da Alameda Helvétia deve 
vir ao Campo da Luz, mas ponderou que as passagens america- 
nas servem sòmente para lugares de pouco transito, e uma Rua 
como a projetada, que sera a mais proxima entre os dois bairros, 
ê de crer que seja muito transitada, e assim concluiu propondo o 
estabelecimento de portòes, como meio mais seguro para evitar 
desastres "Idem pág. 228). 

O ofício de 28 de junho, acatava o parecer da Câmara para 
o prolongamento da Rua João Teodoro, porém, não concordava 
em ceder os terrenos do Jardim, devendo o referido prolonga- 
mento ser feito através de desapropriaçao dos terrenos a ela neces- 
sário "sendo as sóbras a êle incorporado, ao mesmo Jardim; decla- 
rando ainda que, está disposta a Presidência da Província a auxi- 
liar a Câmara no dispêndio, cuja despesa não deve correr toda 
por conta da Província, visto também ser obra Municipal". Foi 
nesta sessão de 4 de julho que sendo aprovado o oficio da Pro- 
víncia autorizou-se a entrar-se em entendimento com a Viúva 
Dülley para a compra dos terrenos necessários. 

Enquanto discutia-se a maneira judicial ou amigável da desa- 
propriação das terras da viúva, para o prolongamento da Rua 
João Teodoro, o problema da ligação pelo lado dos Campos Eli- 
sios estava a cargo de Manfredo Meyer, que a 2 de janeiro de 1882, 
vem a plenário comunicar que "o serviço a que se sujeitou gra- 
ciosamente para a continuação da AI. Helvêtia a sair na Luz na 
Rua Dr. João Teodoro, já se acha acabado, e por isso pede que 
se mande dar a essa rua o nome que julgar conveniente, e fazer 
a sua continuação por Administração ou empreitada, depois de 
orçado os serviços que se propõem a fazer sob as condições muito 
vantajosas a Câmara. Resolve a Câmara dar a êsse prolonga- 
mento o nome de Rua Helvétia" (Idem - 1882 - pág. 10). 

Manfredo Meyer resolve oferecer, executando graciosamente 
os serviços de continuação da Rua Helvétia, até encontrar a es- 
trada de Ferro Sorocabana, e que o obrigou a reclamar da Câ- 
mara a colocação de porteiros entre os trilhos desta e da São Paulo 
Raiwal "obrigando-se êle e os demais proprietários de Prédios e 
terrenos no bairro do Bom Retiro, a pagar os salários mensais 
do guarda das porteiras, não excedendo da quantia de cinqüenta 
mil réis, por espaço de três anos" (pág. 52 - Ata - 1882). Por- 
que êsse interêsse de Manfredo Meyer em estabelecer a ligação 
entre os Campos da Luz e os Campos Elisios? A história silen- 
cia não revelando a sua intensão, que se descobre ao passarmos 
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os nossos olhos pelo Mapa da Cidade, levantado em 1881, pela 
Companhia Cantareira de Esgoto. E que com o advento das es- 
tradas de ferro, a cidade nova tomava inclemente, tornando-se, 
os Campos Elísios o bairro fino da cidade, onde abrigavam-se as 
melhores famílias da sociedade da época, a acrescentar ainda o 
fato, de nêle também virem morar em certos períodos do ano, as 
famílias do interior, que de suas fazendas estacionavam na cidade 
para obrigações determinadas. A Eçtrada de Ferro Sorocabana, 
inaugurada em 1875, e a de Santos a Jundiaí, a antiga S.P.R. 
põem em tráfego o seu primeiro trem a 16 de fevereiro de 1867, 
e a Central do Brasil chega ao Braz em 7 de julho de 1877 (A Rêgo 
de Freitas - Tradições - pág. 85 - 6-9-1865). Por consequên- 
cia, Farí-Braz e Luz tomavam-se de intenso movimento viário e 
comercial. A ligaçáo estabelecida, podia-se prever também seria 
tomada de intenso tráfego, o que levou o Presidente da Província 
a recomendar a Câmara "que como a rua projetada que será a 
mais próxima entre os dois bairros, é de crer que seja muito 
transitada", propondo então "o estabelecimento de portões, na 
passagem do leito da estrada para evitar desastres'' (Atas - 1881 
- Vol. 67 - Pág. 228). Dai o interêsse de Manfrêdo Meyer, em 
ligar os bairros através de uma rua que atravessasse ou tangen- 
ciasse a sua chácara. Fazer de sua chácara um bairro, aprovei- 
tando o desenvolvimento do Campos Elisios, executando assim 
uma ótima especulação imobiliária. 

Enquanto êle trabalhava, óra graciosamente, óra como em- 
preiteiro na construção, das guias e sarjetas, apedregulhamento 
e regularização do leito prolongado da Rua Helvétia e da Rua 
João Teodoro, o Govêrno da Província tratava de desapropriar 
uma faixa de terra de propriedade de Maria Marcolina Monteiro 
de Barros, para através de uma permuta com a viúva Dulley com- 
pletar o traçado da Rua João Teodoro. 

A ligação com os bairros de Pari e Braz caminhava a passos 
largos. A passos lentos caminhava a ligação com os Campos Eli- 
sios, pois a Inglesa não concordava com a construção de porteiras 
sobre os trilhos, o que obrigou a Câmara a recorrer ao Govêrno 
da Província que deu provimento em despacho exarado a 31 de 
agosto de 1882. A Inglesa recorre dessa decisão ao Govêrno Im- 
perial; oficia o chefe do Govêrno da Província, a Câmara para 
"sobrestar qualquer procedimento a respeito, até que o Govêrno 
Imperial resolva a respeito" (idem, pag. 212). 

O Bom Retiro começava a se expandir; a rua nova recebe 
um nome: Rua dos Imigrantes, hoje rua dos Italianos; seus mo- 
radores em dezembro de1882, pedem a Câmara o seu tratamento- 
-nivelamento-reeularizacão e aaedreeulhamento do leito. Tal ~- ~ ~ 

devia ser o tráfego entre os dois bairro;, que o problema da ligação 
das duas Ruas - Helvétia e João Teodoro, - exigindo solução, 
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arrastou-se pelos anos afóra, indo em 1884, na sessão de 6 de fevz 
reiro da Câmara da Cidade, despertar a atenção do vereador Pais 
de Barros, pedindo ao Engenheiro Municipal, um estudo da via- 
bilidade da continuação da Rua Helvétia passando por baixo dos 
trilhos das estradas - Sorocabana e Inglesa - e no caso afir- 
mativo, apresentasse êle uma planta dos trabalhos a executar, 
referente ao movimento de terra, da construção dos muros de 
arrímo e da ponte de ferro, com vão de 5 a 6 metros. Cansada 
de tanto ser incomodada com as sugestões apresentadas para o 
estabelecimento da referida ligação, a S.P.R. através de seu supe- 
rintendente Wiliam Speers, "dizendo que" embora pende de deci- 
são do Conselho do Estado, um recurso da Companhia, sobre a 
comunicação da projetada Rua Helvétia ao nível através dos tri- 
lhos, vem propor a Câmara uma solução para acabar de uma vez 
a questão da comunicaçao do bairro do Bom Retiro com os Cam- 
pos Elisios, sob as bases que apresenta, com uma planta". De- 
pois de estudos, feitos pelo Engenheiro da Câmara a proposta da 
S.P.R. não foi aceita, continuando a questão na orciem do dia, 
até que se resolveu a pendemia, com a autorização baixada pelo 
Ministério dos Negócios de Agricultura e Comércio e Obras Pú- 
blicas, na construção de um viaduto no prolongamento da AI. 
Nothman entre os bairros em formação (J. Ribeiro - Cronologia 
- 2." vol., pág. 75). Estava feita pois, a decantada ligação entre 
os dois bairros ligando a Alameda Nothmann com a Rua Silva 
Pinto, passando por baixo dos trilhos, como lá está até hoje, cuja 
autorização para a sua construção data de 11 de julho de 1888, 
assunto que levou seis anos para receber uma solução. A pre- 
tendida ligação entre os dois bairros, através do prolongamento 
da Rua Helvétia, ocasionou sérios aborrecimentos a Câmara 
Municipal. 

A Lei n." 41, de 12 de junho, ao dar concessões à exploração 
de transporte por ferro carril, determinava em um de seus para- 
grafos que "a via férrea não impedirá o livre trânsito dos atuais 
caminhos, e de quaisquer outros que para comodidade pública se 
abrirem". - A Inglesa se fazia surda a essa exigência da lei, ao 
ponto de obstar qualquer providência da Câmara no sentido de 
concretizar a necessária ligação. - "O seu interêsse deve ceder 
ao interêsse publico municipal" afirmava o Presidente do plenário, 
mas a Inglesa não cedia ao ponto de se baixar nova lei, per- 
mitindo que as vias públicas que se abrirem, depois da concessão 
de uma estrada de ferro, poderão atravessar superior ou inferior- 
mente, ou quando absolutamente indispensável ao nivel". 

A 24 de abril de 1884, o Presidente Antônio Pinto do Rêgo 
Freitas reúne a Câmara em sessão extraordinária, para conhecer 
o pensamento de seus pares, ante a ameaça que a Inglesa fazia 
a cidade. 
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Apoiada no texto de lei das concessões, a Câmara ordenara o 
inicio das obras de ligação entre os dois bairros, através da Rua 
Helvétia, passando ao nível dos trilhos. William Speers, amea- 
çava prender e amarrar os operários municipais. A Câmara 
autoriza o seu Presidente a requisitar fôrça policial para manter 
a sua autoridade e garantir os trabalhos. A Inglesa obtém do 
Juizo da 2." Vara, embargo das obras. Embaraça ainda mais as 
obras, amarrando uma linha de vagões aos trilhos, em toda a 
largura, impedindo a abertura da Rua Helvétia. A 9 de agosto 
de 1884, vem o aviso do Ministério da Agricultura informando à 
Municipalidade da reclamação da S.P.R., pendência essa que se 
arrasta até ao ano de 1888, com a construçáo da atual passagem 
inferior pela Alameda Nothmann. Os Campos da Luz, ou a para- 
gem da Luz assi mficou conhecida em virtude da existência de 
uma capela construida por Domingos Luiz, conhecido pela alcunha 
de "O Carvoeiro", quando em 1603, transferiu sua residência do 
bairro do Ipiranga para o Guarépe, ermida essa que dedicou à 
N. S. da Luz. O sitio de Domingos Luiz ficava a margem direita 
do caminho que do Guarépe levava a gente ao sertAo, pelo norte, 
na serra do Juqueri. 

Pelo lado esquerdo, também situavam-se grandes áreas de 
terras; áreas da Família Dulley, de Manfredo Meyer, chácara do 
Baruel, e outras. Posteriormente o caminho da Luz, chamou-se 
estrada de Atibaia, antiga Comércio da Luz, e atualmente Ave- 
nida Tiradentes. Notava-se já nessa época número insignificante 
de casas, tôdas elas senhorais, dentro destas grandes áreas, destas 
grandes chácaras, destacando-se a que foi ocupada pelo seminário 
Episcopal, o Convento da Luz, a residência do comendador Prates, 
e a do Conde de Três Rios. 

Tôdas elas sedes dessas chácaras. Informa o mestre Taunay, 
que a atual Rua José Paulino era o caminho de N. S. do ó, saindo 
da Rua Conceição ou General Couto Magalhães. 

Entre, o caminho de N. S. do ó, e as margens do rio Tietê, 
pelo lado esquerdo do caminho da Ponte Grande, dentre grandes 
áreas de terras ocupadas por algumas chácaras, dentre elas, des- 
tacava-se a conhecida chácara do Bom Retiro. Informa Manfredo 
Meyer nos documentos que estamos lendo, que esta chácara era 
de sua propriedade; já alguns historiadores do nosso passado 
informam-na como propriedade do Barão de Três Rios. (Nuto 
Sant Anna - Metropole) - Joaquim Egidio de Souza Aranha, 
Conde-Marquês e Barão de Três Rios, campineiro, nascido a 21 de 
março de 1821, além de ser homem de grandes iniciativas, era 
caridoso e filantrópico, tendo ainda tomado parte na fundação 
da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, e ainda fundado a 
Casa Bancária Nielsen & Cia., e que mais tarde transformou-se 
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no atual Banco do Comércio e Indústria de São Paulo. Dotado 
de grandes recursos econômicos, provindo de lastro hereditário, 
acumulado pelos resultados económicos de sua iniciativas, bas- 
tando citar, para avaliar-se a sua imensa fortuna, que em 1882 
era credor da Câmara da cidade da importância de 350.000$000 
(Trezentos e cinqüenta contos de réis), uma fábula para a época. 
Em o ano de 1883 hospedou em sua casa no Palacete da Luz, 
quando de sua visita a São Paulo, o Conde D'Eu e a Princesa Isa- 
bel. Não conseguimos situar dentro da área do Bom Retiro a 
sua propriedade, pois alguns cronistas de nossas cousas, dizem 
alguns, que a sua casa é a atual Escola Politécnica e outras fontes 
dizem que é aonde está hoje a Escola de Farmácia. No entre- 
tanto acreditamos na primeira hipótese, estribado na informação 
de Manfredo Meyer, quando em 1881, desejou abrir uma rua 
"partindo da Luz entre a Casa da Correção e o Palacete do Conde 
de Três Rios"; a informação de que a Escola Politécnica está em 
terras de Fidêncio Prates vem de Everaldo Vallim Pereira de 
Souza, publicada em Revista do Arquivo Municipal (Vol. 61, pág. 
53 - 1946 - A Paulicéia a 60 Anos), a qual citamos com reserv.a. 
No entretanto o Engenheiro Alexandre de Alessandro, na  sua obra 
dedicada "A Escola Politécnica" confirma o fato dêste notável 
estabelecimento de ensino ter-se instalado no solar do Conde de 
Três Rios, em 1894, tendo o Govêrno do Estado adquirido êste 
próprio pela importância de 80.000$000 (oitenta contos de réis, 
ou seja oitenta cruzeiros novos). Informa ainda que o solar exis- 
tiu até o ano de 1924, quando foi demolido, pois fóra muito cas- 
tigado pelos bombardeio, na revolução que nesse ano estourara 
na Capital, chefiada por Isidóro Dias Lopes. Nesse espaço de 
terra foi construido o novo estabelecimento inaugurado em 1928, 
prédio êste construido por Ramos de Azevedo. 

A 23 de Novembro de 1865, executada a numeração das casas 
e iniciadas inscrições dos nomes das ruas da cidade, com placas 
de metal, comunica o vereador Malaquias Salles Guerra que a 
Rua Estreita, passou-se a denominar Rua do Bom Retiro. Em 
1809 é o ano em que se inicia a numeração das casas, e em cada 
princípio de Rua o respectivo nome, para facilitar a cobrança dos 
impostos, numeração e nomenclatura, escritas a tinta. (Efem. 
Paulistas - Rev. Instituto Histórico de São Paulo - 83 - LXIV 
- 1967). (Nuto Sant'Anna - Metrópole, pág. 42) - A cidade 
de São Paulo, presta homenagem em 1881, aos inglêses aqui esta- 
belecido, em uma de suas ruas - ruas dos Ingleses no bairro da 
Glória, como era conhecida naquela época, e que hoje é a Rua 
São Paulo. Porém é o bairro do Bom Retiro quem estende a sua 
homenagem, denominado uma de suas ruas com o nome de Rua 
dos Imigrantes, querendo dessa forma ampliar a gratidão da ci- 
dade, a todos os estrangeiros que colaboravam para o seu pro- 
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gresso e o seu engrandecimento. Ela mais tarde recebeu o nome, 
ou melhor trocaram-lhe o nome para Rua dos Italianos, porque 
no Bom Retiro foram se estabelecer grande número de penin- 
sulares, oriundos da grande Pátria de Dante. 

Dois anos após, a abertura dos lougradouros, realizada por 
Manfredo Meyer, devia o bairro do Bom Retiro ter-se destacado 
no cenário Municipal como grande centro, ao ponto de despertar 
a cobiça das iniciativas exploradoras de diferentes ramos de ati- 
vidades, tanto que o cidadão Alfredo Gomes Ferreira Braga, pedia 
à 4 de julho de 1883, a Câmara concessão para explorar, durante 
30 anos, uma linha de bonde (Ferro-Carril) que partindo da Tra- 
vessa do Rosário (Rua João Brícola), dirijia-se ao Bom Retiro, 
com percurso por diversas ruas. A Câmara aprovou a concessão, 
estabelecendo dentre outras condições, a de que o preço da  pas- 
sagem seria cobrada por sessão - 100 réis da travessa do Rosário 
até a Luz, e daí até o Largo da Concórdia, no Braz, outro 100 réis. 

O itinerário se desenvolvia do ponto de partida descendo a 
atual Líbero Badaró, vindo do Largo de São Bento, e pela Rua 
Formosa subia para a Rua Barão de Itapetininga, de onde se 
dirigia a Santa Efigênia pela São João, atingia atravessando os 
Campos Elísios pela Rua Helvétia até encontrar os trilhos da 
estrada de ferro, o então Bom Retiro, e daí pela João Teodoro 
atingir o Largo da Concórdia, onde estacionava como fim de per- 
curso, ou da segunda sessao. 

Este era o tipo de ligação mais moderno que se estabelecia 
entre os bairros em processo de desenvolvimento, pois os primeiros 
aglomerados operários se localizaram em terrenos marginais as 
vias férreas, ao pé da colina central, instalando-se próximo as 
estações ferroviárias. 

Foi assim, aos poucos que se desenvolveram os bairros do 
Brás, Bom Retiro, Luz, Pari, etc. Com relação aos transportes 
urbanos, foi o Bom Retiro, juntamente com os bairros de Vila 
Buarque e a Barra Funda, os primeiros a serem aquinhoados com 
o novo sistema elétricos introduzidos pela Light, em 1910 (A Cid. 
de S. Paulo, vol. 11, pág. 139). Os trilhos devem ter-se desenvol- 
vidos sobre terra, pois sòmente a 14-12-1894, é que a Lei n." 125, 
autorizou o dispêndio da importáncia de 50.000$000 (cinqüenta 
contos de réis), destinado ao calçamento de diversas ruas do Bom 
Retiro. Foi na  chácara Dulley no Bom Retiro, que se instalou 
o primeiro estádio de futebol da cidade, onde hoje é a Rua Três 
Rios. Foi aí nessa mesma chácara que funcionou o primeiro 
clube de futebol, o São Paulo Atlético Club, em 1895 (Thomaz 
Malzonni, Hist. do Futebol no Brasil). 

Foi exatamente nêsse ano de 1895, que Manfrêdo Meyer viu 
seus propósitos descobertos, quando pelo ato n." 2 de 18 de Maio de 
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1895, o Intendente Municipal, Carlos Augusto Garcia Ferreira, a- 
nula o alinhamento concedido para os seus terrenos situados as 
margens do Tietê, conforme alvará de 1894. Ao pedir alinhamen- 
to para esta parte de sua propriedade, em 15 de Março de 1892, 
como todo bom terrenista, incluira como sua, área pertencente ao 
poder municipal, que percebendo a manobra a excluíra do alva- 
rá desta data, o que o leva a nova tentativa de grilagem em 1894, 
apoiado em parecer emitido pelo Advogado Antônio Martins de 
Miranda. Pretendia abocanhar apenas 7.630 metros de frente 
para o rio, numa faixa de 33 metros de largura, e que a Prefeitura 
reservava para "uso público". a que lá está hoje, conhecida 
como a Avenida Marginal, dando-se assim uma sensação da faixa 
questionada. 

O tempo caminhava. O Bom Retiro progredia, seus terrenos, 
suas chácaras vão desaparecendo, constituindo-se grandes arrua- 
mentos, ao que não escapou a chácara Dulley, loteada em 1899, 
gozando ate de isenção de impostos por 5 anos, pela Lei n." 414 
de 1899 (Leis da Câmara). 

Dali para cá, o Bom Retiro tem-se constituido em um dos 
bairros de marcante projeção econômica na vida da cidade. 

Ao Bom Retiro deve São Paulo, gratidão e homenagem. Foi 
de sua vasta área que se constituiu um dos elos do crescimento 
e desenvolvimento da urbs. Foi sua área, que se constituiu em 
a única fornecedora dos agregados que possibilitaram as facili- 
dades para as construções dos Edifícios da cidade - casas, prédios 
de apartamentos-residenciais-comerciais e unidades do complexo 
da urbs. Foi do leite do Tietê que se extraiu a areia e o pedre- 
gulho que amalgaram o concreto armado. Foi de seu só10 que 
saiu o barro que cobriu o teto do Paulista; foi de seu só10 que 
saiu o barro que fêz o tijolo, que fêz o abrigo de nossos avós. 
Bairros onde se reuniram as olarias que ajudaram a engrandecer 
São Paulo. Diz Galvão de Fontoura que foi no Bom Retiro onde 
se construiu e m1895 a primeira fábrica de ladrilhos, ladrilhos 
de barro; a primeira olaria foi em suas terras que se ergueu, as 
margens do Tietê, em 1575, quando Cristóvam Gonçalves fez as 
primeiras telhas com o que se cobriu o prédio do Paço Miinicipal 
(W.M.F.O. Paço Municipal de São Paulo). e as moradias dos pri- 
meiros moradores da cidade. 

O bairro do Bom Retiro, em 1934, era o segundo da cidade 
onde se abrigavam os imigrantes de origem italiana, bastando 
informar que êles representavam 11,49%, vindo em segundo lugar 
os portuguêses com o grupo de 2,54% e em terceiro lugar os russos 
ocupando o aglomerado com 2,30% sobre o total de 100% onde 
os brasileiros representavam 64,437, (Rev. do Arq. Munic., vol. 
65, pág. 235). 
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Oscar Egídio de Araújo, em seu estudo "Enquistamentos 
Etnicos", salienta que em 1934 "outra concentração que se está 
delineando em São Paulo é a dos Judeus, nos distritos de Santa 
Efigênia e do Bom Retiro. Abrange as ruas José Paulino, Anhaia, 
Ribeiro de Lima, Italianos, Itaboca, Newton Prado, Júlio Con- 
ceição e outras". 

Nesse ano a colônia possuia no bairro duas sinagogas, uma 
na Newton Prado e outra na Rua Corrêa de Mello, além de seu 
cinema na Rua Corrêa de Mello, o Marconi, onde por 4$600 as- 
sistiam as melhores produções cinematográficas. "Outro fato 
digno de relêvo ê a porcentagem acentuada de crianças israelitas 
que frequentam os grupos escolares, o Marechal Deodoro e o 
Prudente de Morais" (Idem, idem). Hoje a concentração israe- 
lita é bastante densa, não só ocupando o setor comercial e in- 
dustrial leve como o próprio setor residencial reunidos em magni- 
ficos edifícios, de arquitetura conteporânea. São Paulo têm tido 
os seus aspectos urbanos modificados, de ano para ano. Diferen- 
tes fatores para isso têm contribuído, notadamente o de ordem 
social e econômica. A geografia humana por sua vêz criou ou 
modificou pontos focais, rasgou ruas, ampliou as existentes, trans- 
feriu o eixo das atividades industriais, comerciais e residenciais. 
Enfim tudo mudou. 

E o bairro do Bom Retiro também mudou. Deixou de ser 
aquêle bairro de concentração operária, cheia de cortiços, cheio 
de panelas de água, aquelas ilhas que as enchentes do rio Tietê 
provocavam para tomar-se hoje um dos bairros mais moderno da 
cidade, onde a arquitetura inspirada pelos descendentes dos filhos 
de Israel, brasileiros de São Paulo, contribuem para a magnifi- 
ciencia de nossas escolas, engrandecem a nossa pátria e projetam 
o nome da arquitetura brasileira pelo mundo afóra. 



ARLSTIDES LoBO OU A INSTAURAÇÃO ÉTICA 

Roberto de Paula Leite 

De todos os líderes republicanos da geração de 1889, Aristides 
Lóbo é o menos estudado, e, de certo modo, o mais injustiçado. 
Outros, como Deodoro da Fonseca, Floriano, Benjamin Constant, 
Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, mereceram vários ensaios, além 
de biografias. A figura de Aristides Lóbo, em contrapartida, 
permanece no olvido. 

O episódio republicano que se chamou Aristides Lóbo poderia 
ser sintetizado na seguinte frase: foi, talvez, a soma inteira dum 
código de moral cívica. 

A propósito dessa vida, é bom rememorar um pequeno fato. 
Em palestra com o escritor norte-americano George C. A. Boehrer, 
estudioso da temática republicana brasileira, ex-adido cultural 
de seu País no 'Brasil, no Rio, não pestanejou em afirmar, de 
modo categórico, ser Aristides Lobo o personagem que mais o 
impressionou nos acontecimentos que culminaram na procla- 
mação da República em 1889 pela alta envergadura moral. 
13 êsse o nosso ponto de vista, também. 

- I1 - 

Aristides da Silveira Lobo, filho do negociante paraibano e 
ex-uresidente de Alaeoas. Manoel LRbo de Miranda Henriaues e 
de h." Luísa Tórres da Silveira Lôbo, nasceu no Estado de ~ k g o a s ,  
em 1838, a 12 de fevereiro em Maceió, capital da então província 
brasileira. 

Aos vinte e um anos laureava-se bacharel em Direito pela 
Faculdade de Direito do Recife. 

Durante algum tempo seguiu a. vida forense, sendo promotor 
na antiga Córte, e, juiz numa comarca de Minas Gerais. De 
1864 a 1868 foi deputado geral, não pensando em prosseguir 
sua carreira política por não crer nas instituições monárquicas. 
Representou Alagoas, de cuja bancada fêz parte, também, um 
seu irmão. 
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- I11 - 

A luta entre os liberais e os conservadores produziu tremendo 
desgaste nas instituições monárquicas, de si abaladas por moti- 
vações económicas e outras. 

Os republicanos procuraram nessa altura agmpar-se a fim 
de organizar e fortalecer o partido. Daí a criação dos célebres 
clubes republicanos, muito eficazes no combate a monarquia. 
Logo após a guerra do Paraguai iniciaram a campanha contra 
o regime monárquico. 

A primeira reunião no sentido de fundar o partido republi- 
cano fôra presidida por Cristiano Ottoni, e, a segunda, por 
Saldanha Marinho. A 5 de novembro foram fundidas numa 
só as duas facções radicais existentes, e, mais tarde surgiu o 
manifesto republicano a 3 de dezembro de 1870. 

Entre os signatários dêsse documento estavam: Cristiano 
Ottoni, Salvador de Mendonça, Saldanha Marinho, Flávio Farnese, 
Laffayete Rodrigues Pereira, Range1 Pestana, Miranda Azevedo, 
Quintino Bocaiúva e Aristides Lobo. 

Essas manifestações como não poderiam deixar de ser, 
causaram profunda irritabilidade nos dirigentes monárquicos. 
Foi o caso, por exemplo, do assalto ao jornal republicano reali- 
zado por marginais sob o indisfarçável patrocínio da polícia. 

Tais acontecimentos causaram profunda repercussão na 
opinião pública existente no País, tendo Ferreira Viana proferido 
violento discurso, verberando, acremente, os responsáveis pelo 
referido evento. 

Enquanto isso, a campanha republicana prosseguia. No Sul, 
vinha alcançando maior êxito. E o congresso de 1871 realizado 
em S. Paulo fôra conseqüência do ânimo republicano. Além 
de S. Paulo, as províncias de Minas Gerais e Rio Grande do Sul 
acompanharam aquela marcha. 

Os líderes do ideário foram: Silva Jardim, Benjamin Constant, 
Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, Francisco Glicério, Prudente 
de Morais, Campos Sales, Rangrl Pestana, Saldanha Marinho, 
Ubaldino do Amaral, Lopes Trovão, Alberto Torres, Luís Gama, 
Nilo Peçanha, Demétrio Ribeiro, Pinheiro Machado e muitos outros. 

No meio dessa grei, surgia Aristides Lóbo, acatado, respeitado, 
graças aos seus méritos pessoais e as qualidades éticas que 
exornavam sua personalidade. 

Todos eram, teòricamente, adeptos do movimento abolicio- 
nista, considerando a República e a Abolição como idéias paralelas 
ou gêmeas, embora predominasse em primeiro lugar a idéia de 
realizar a República. E, ésse era o único ponto que unia tódas 
as alas (moderados, históricos e revolucionários), ou seja, a da 
unidade na consecuçáo do ideal republicano. 
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De resto, os republicanos aproveitaram-se de diversos fatores: 
a chamada questão militar; a questão religiosa; o proselitismo 
realizado no seio da oficialidade jovem por Benjamin Constant; 
os descontentes do abolicionismo (a grande causa condicionadora 
da queda da monarquia brasileira), eram aceitos e até explorados, 
politicamente, por vários líderes republicanos; a propaganda 
republicana pròpriamente dita, liderada pela palavra eloqüente 
e pura dum Silva Jardim, pelos artigos de Aristides Lóbo, Quin- 
tino Bocaiúva e outros; o positivismo; o perigo que consistia 
a subida ao trono por parte dum príncipe estrangeiro, o conde 
D'Eu; a ação da maçonaria; consistiram em fatores condicionan- 
tes na derrubada das instituições monárquicas. 

Na fase conspiratória, quando líderes republicanos manti- 
nham contactos com generais, Aristides Lôbo iria ter papel 
saliente na tarefa de congraçamento e unidade de ação, trabalho 
que requeria, sem dúvida, habilidade e inteligência. De fato, era 
prudente e ativo, cheio de precauções a fim de não comprometer 
seus companheiros e evitar possíveis fracassos. Era, também, 
discreto, contornando gestos ou manifestações que pudessem 
redundar em derrotas aos componentes de sua causa, a qual, 
julgava altamente grandiosa. 

Essa narrativa tinha uma razão de ser: seu avò materno, 
o tenente-coronel Francisco José da Silveira comprometido, 
sèriamente, na revolução republicana de 1817, fôra prêso a 11 de 
maio, sendo condenado a morte por sentença da Comissão 
Militar a 19 de agosto do referido ano. Dois dias depois fora 
executado. Seu pai, Manoel Lobo de Miranda Henriques, envol- 
vido no mesmo movimento fora prêso a 10 de julho, e, pronun- 
ciado a 13 de setembro de 1818. Recolheram-no às cadeias de 
Recife a 6 de março de 1818. Mas, soltaram-no por força de 
alvará de 17 de dezembro de 1820, em observância ao aviso de 
2 do referido mês e ano que o mandou por em liberdade. 
Todavia, Manoel Lôbo reconciliou-se com a monarquia, a que 
serviu na Paraíba e em Alagoas como presidente. 

A despeito de haver seu pai servido a monarquia, não 
obstante um irmão figurar nos quadros partidários militantes, 
combateu fèrreamente aquelas instituições. 

Aristides Lobo ao lado de Silva Jardim, Lopes Trovão, 
Francisco Glicério e Quintino Bocaiúva, consistiu num dos 
melhores propagandistas da República. Como jornalista, êle se 
realizou. 

Como periodista, redigiu o "Iris Acadêmico", de Pernambuco, 
"A República"; "O Intransigente", "O Republicano", tendo cola- 
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borado no "Cruzeiro", na "A Província de S. Paulo" e no "Diário 
Popular". 

A glória do jornalista é semelhante a dos grandes despor- 
tistas, artistas de cinema, teatro, televisão, isto é, tão intensa 
quanto passageira. A fama de Aristides Lobo foi assim, também. 
Mas, a pena dêsse mestre teve grande eficácia na queda da 
monarquia. 

Não ioi um estilista, pròpriamente, dito. A ação do dia-a-dia, 
a doutrinação convencia pela extrema sinceridade além de 
transmitir um halo de honestidade. As "Cartas do RIO", que 
Aristides Lobo enviava para o "Diário Popular", de S. Paulo, 
oferecem visão panorâmica daquele publicista. 

Ainda como jornalista, redigiu frases que ecoaram de canto 
a canto, tais como: "O povo assistiu bestializado a proclamação 
da República"; "O Brasil é um país essencialmente agrícola"; 
"O poder é o poder"; "Isto é uma terra dos fatos consumados". 

Pertenceu a fase na qual o Parlamento possuia homens 
brilhantes e cultos. Na Câmara Alta se reunia a elite da inte- 
lectualidade brasileira do tempo. A experiência parlamentar 
durante o Império, iria refletir-se nêle, quando a 15 de setembro 
de 1890, cabia-lhe representar o Distrito Federal no Congresso 
Constituinte. Cumpre salientar, ainda, que durante o Império, 
a província de Alagoas não renovou-lhe o mandato. 

E, embora não tenha pertencido a Mesa Diretora, fóra 
designado para ser membro da 2." Comissão de Verificação de 
Poderes. Contudo, não fora deputado operoso, pouco interfe- 
rindo nos debates, as suas emendas foram raras; e, mais espo- 
rádicos, ainda, seus discursos. Caracterizava-o, nesse tempo, um 
profundo mutismo. 

A despeito de ser excelente argumentador, de estilo claro, 
correto, não foi brilhante nem eloqüente. Sereno, não endossava 
todas as atitudes do govêrno, assim, como, dos oposicionistas 
sistemáticos. O seu comportamento de parlamentar fora ditado 
por sua consciência. 

Além de ter proferido outros pequenos discursos, abordou, 
mais profundamente, a organização dos Estados, a 3 de janeiro 
de 1891, baseada em velhos ideais, sublinhando a necessidade 
da garantia do voto como respaldo democrático. Eí-10: "Temos 
o exemplo da monarquia. O que acelerou a queda dêsses siste- 
ma? A incoerência, a má fé, a inversão constante dos homens 
e dos princípios, porque, senhores, náo há sistema que possa 
resistir a êsse processo destruidor. 
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Portanto, no momento em que tratamos de organizar o 
país, devemos fazê-lo, segundo as promessas que fizemos. (Mo- 
reno Brandão - Aristzii'es Lôbo - Rio de Janeiro - "A Noite" 
- 1938 - 189 PS., pág. 61) .  

O parlamentar criticava o Congresso Constituinte por êste 
não se coadunar com os maiores interésses do povo brasileiro: 
"Mas, decretemos, façamos a organização dos Estados, respei- 
tando o direito de voto, que é elemento primordial e indispen- 
sável de sua organização. 

Decretá-la, porém, sob o império de uma lei que traz em si 
própria o elemento de fraude, ou que, pelo menos, a provoca 
e facilita, não é decretar ou organizar coisa alguma, é manter 
o antigo regime das províncias dependentes e escravizadas, em 
que se faziam eleger as representações provinciais pelas influên- 
cias e pelas ordens centrais. 

As ordens do Poder Executivo, transmitidas aos seus dele- 
gados, todo o mundo sabe, é que organizavam as supostas repre- 
sentações provinciais, falseando o mandato e com êle a auto- 
nomia das províncias". (id. ib., págs. 61-62). 

Trata-se, como se pode perceber, de libelo enérgico, incisivo 
contra as instituições monárquicas. Objetivava o orador, com 
isso, proporcionar medidas que visassem obter resultados repre- 
sentativos da mais espontânea vontade popular. A eleição direta, 
surgia, assim, como uma grande esperança de alcançar-se a 
moralidade eleitoral. 

Por ensejo da morte de Benjamin Constant, proferiu discurso 
apresentando esta indicação: "O Congresso Nacional, avocando 
a si, excepcionalmente, todas os poderes e direitos que lhe confere 
a Soberania Brasileira nêle depositada, decreta: 

1.) Fica declarado dia de luto nacional o do falecimento 
do general Dr. Benjamin Constant, Patriarca da República 
Brasileira; 

2.") Que no primeiro aniversário da proclamação da Re- 
pública sejam feitos solenes funerais, em nome da Nação, em 
honra ao grande homem; 

3.") Que seja criado um Pantheon em honra aos grandes 
homens da Pátria Brasileira, onde serão inhumados os que assim 
bem merecerem da PiEtria, conforme decerterem os futuros 
Congressos, sendo desde já indicado o Dr. Benjamin Constant; 

4.") Que se decrete uma pensão a viúva e as filhas de 
Benjamin Constant; 

5.") Levante-se a sessão de hoje em honra e homenagem 
a memória de Benjamin Constant." (id. ib., pág. 70). 

Apesar de outras homenagens terem sido consagradas a 
Benjamin Constant, nenhuma causou tanto eco como a proposta 
por Aristides Lôbo. 
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De 1892 a 1896, deveria ocupar uma cadeira no Senado, o 
que não ocorreu por encontrar-se enfermo. Em 1895, apresentou 
requerimento solicitando dois meses de licença para tratar da 
saúde. Porém, o reconhecimento como senador federal ocorreu 
na sessão de 11 de maio de 1895, após a apuração do seguinte 
resultado: Aristides Lobo - 2.290 votos; Costa Azevedo - 1.076 
votos; Rodrigo José da Rocha - 270 votos. O pleito realizado 
a 20 de abril de 1895, honrou muito a Aristides LÔbo, o qual, 
teve como maior adversário o baráo do Ladário. 

Como senador, não chegou a prestar compromisso, porque 
sempre estêve licenciado, e, esgotado o prazo da licença não 
compareceu. 

- VI - 

Logo nos primeiros tempos, quando ministro do novo regime, 
transformou-se num convicto propagandista do ideal republicano. 
Aliás, Dunshee de Abranches iria considerá-lo, com razão, um 
dos mais puros e intemeratos líderes da propaganda, pouco valor 
tendo a opinião de Medeiros e Albuquerque, o qual, considerava 
Aristides Lóbo um polemista sem valor. De resto, o próprio 
Abranches faria justiça a Aristides: "Paralelamente, vê-se Aris- 
tides Lôbo, tão mal julgado pelos seus contemporâneos e tido 
como um jacobino terrível, mostra acentuada benevolência para 
com os servidores do regime decaído, achando que não se devia 
perseguí-los, desde que não atentassem contra as instituições." 
(id. ib., pág. 79). 

Como ministro do govêmo provisório, baixou os seguintes 
decretos: alterando a denominação do Colégio Pedro 11; ao re- 
gular a numeração e classificação dos decretos; estabelecendo 
os limites das atribtiicões dos chefes do Estado ouanto a nomeacao 
e demissão dos fungonários públicos; regula&ando as natira- 
lizaçóes, pensôes; subsídios de ministros; nomeando a comissão 
que deveria elaborar o nosso pacto fundamental; estabelecendo 
diretrizes das cámaras municipais; alterando o contrato da lim- 
peza da cidade; criando medalhas a fim de rememorar serviços 
humanitários; proporcionando as devidas normas a polícia sani- 
tária e traçando as providências a propósito de epidemias; nor- 
malizando o processo da cobrança executiva de multas; autori- 
zando a dissolução das câmaras municipais; oferecendo instruções 
concernentes a estatística; secretaria geral do conselho de mi- 
nistros; ajuda de custa dos secretários do govêmo; Hospício 
Nacional de Alienados; conselho de Saúde Pública; despesas do 
gabinete; denominação do Instituto de Cegos; estatutos do 
montepio popular, etc. E toda essa enorme atividade em tão 
pouco tempo (15 de novembro de 1889 a 10 de fevereiro de 1890). 
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O ministro do Interior do govêrno republicano, afastou-se 
do Gabinete por diversas motivaçóes. Vejamos o relato de 
Dunshee de Abranches: "A sessão do conselho de ministros 
de 15 de fevereiro de 1890, comparecia pela primeira vez como 
ministro do Interior, o sr. Cesário Alvim, S. Ex., substituíra 
Aristides Lobo, que se houvera demetido. E como de documentos 
históricos nada conste sobre essa crise ministerial, é natural que, 
de aparência aliás insignificante, levaram o velho republicano 
a tão inesperada resolução. 

E, com efeito, umas nomeações de pouca importância na 
sua pasta, com as quais não concordara Deodoro, foram o 
pretexto dessa subita exoneração; mas as verdadeiras causas 
eram outras e múltiplas. 

Alma sensível e puríssima, caráter franco e decidido, Aris- 
tides LÔbo, amando a República acima de tudo, sentia-se deslo- 
cado em um ministério, que pouco a pouco ia sendo empolgado 
por uma oligarquia reacionária e fatídica. 

E, si o abatera profundamente a saída do Sr. Demétrio 
Ribeiro, que, com êle e o sr. Campos Sales, representavam a 
resistência do gabinete, preocupava justamente o golpe que se 
estava preparando ao sr. Quintino Bocaiúva. E com efeito, este, 
que estivera para ser demitido mesmo em sua ausência no Rio 
da Prata, segundo os desejos instantes de Benjamin Constant, 
e, especialmente, do sr. Wandenkolk, que, não podendo conseguir 
êsse intuito, o fizera passar pela decepção de privá-lo de voltar 
a pátria no navio de guerra, que até ali o conduzira triunfal- 
mente, só escapou de ser desacatado no seu desembarque nesta 
capital pela reclamação enérgica de seu colega da pasta da 
Justiça. 

O Sr. Campos Sales, sabendo do plano assentado nesse sen- 
tido, facilmente o frustrou, denunciando-o em Conselho de mi- 
nistros, no que foi dignamente acompanhado pelo Sr. CeSári0 
Alvim, apesar de inimigo pessoal daquele velho chefe da pro- 
paganda. 

O certo, porém, é que, conseguindo o afastamento de 
Aristides Lobo do seio do govêrno, era logo substituído pelo 
Sr. Cesário Alvim, que então era o governador de Minas e que, 
sem dúvida, não foi pegado de surprêsa para o Conselho de 
Ministros, como o Sr. Glicério. 

este, apesar de ser já naquela época um dos mais respeitados 
conselheiros da situação dominante, como um dos mais ilustres 
chefes da propaganda, tanto não contava com a sua entrada 
tão próxima para o gabinete, que, para tomar posse do legado 
ministerial do Sr. Demétrio Ribeiro, teve de tomar emprestado 
a Aristides LÔbo um par de calças pretas. 
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O sr. Cesário Alvim, ao contrário já trouxe de Ouro Prêto, 
além da mala preparada, uma lar 1 experiência de homem 
político e um perfeito e longo conheci .ento de tricas partidárias. 

Isto, porém, não impedia que o 3 de novembro, mais tarde, 
o apanhasse desprevenido e o privas : das asas aquilinas com 
que descera então das alterosas m ntanhas, para não mais 
voltar a elas, altivo e triunfal. I i 

O Govêrno Provisório, entretanto, ganhou um ministro que, I, se fêz pouco bem, ao menos evitou que, outros fizessem mal ainda 
maior." (id. ib., págs. 88-89-90). ' 

Em síntese, Aristides Lobo, que1 falaceu em Cachoeira a 
28 de março de 1896, fôra, de fato, i:.utêntico puritano, mártir 
do seu próprio caráter. 

Misantropo, fanático por dogmas i :  aos seus próprios postu- 
lados, a sua existência se caracterizo!/ por amor aos princípios 
republicanos. Talvez sejam essas as tausas que condicionaram 
a renúncia no sentido de formar un'a família. 

- VI1 - 
Homem capaz de realizar análises ;.obre a realidade brasileira 

de seus dias se levarmos em têrmo o : instrumentos interpreta- 
tivos de sua época. 

Era correspondente do "Diário Po& ular", de S. Paulo. Ende- 
reçou a êsse jornal uma carta na quitl transmitiu aos leitores 
o seu testemunho de participante d > movimento republicano 
brasileiro: 

"Rio de Janeiro, 15 de novembrd de 1889. 
Eu quisera dar a esta data a de ominação seguinte: 15 de 

Novembro do primeiro ano da Repúdicai mas não posso, infe- 
lizmente, fazê-lo. 

O que se fez é um degrau, talvez iem tanto, para o advento 
da grande era. 

Em todo o caso, o que está fei 3 pode ser muito, se os 
homens que vão tomar a responsabjlidade i do poder, tiverem 
juízo, patriotismo e sincero amor a :Liberdade. 

Com trabalho de saneamento, aiobra é edificante. 
Por ora, a cór do govêrno é pu:.arnente militar e deverá 

ser assim. O fato foi dêles, dêles só; porque a colaboração do 
elemento civil foi quase nula. 

O povo assistiu aquilo bestializa-10, atônito, surprêso, sem 
conhecer o que significava. Muitos /meditavam sinceramente 
estar vendo uma parada. 

Era um fenômeno digno de -se. O entusiasmo veio 
depois, veio mesmo lentamente, ndo o enleio dos espíritos. 
Pude ver a sangue frio tudo aquilo. : 
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Mas voltemos ao fato da ação ou do papel governamental. 
Estamos em presença de um esboço rude, incompleto, comple- 
tamente amorfo. 

Não é tudo, mas é muito. 
Bom; não posso ir além, estou fatigadissimo, e só lhe posso 

dizer estas quatro palavras, que já são históricas. 
Acaba de me dizer que o Glicério que esta carta foi escrita 

na palestra com êle e com P t r o  correligionário, o Benjamin 
do Vallongo. 

E no meio dêsse verdadeiro turbilhão que me arrebata, há 
uma dor que punge e que exige seu lugar - a necessidade de 
deixar temporariamente, eu o espero, o "Diário Popular". 

Mas o que fazer? O "Diário" que me perdoe, não fui eu, 
foram os acontecimentos violentos que nos separaram de mo- 
mento. Adeus. 

Aristides Lôbo." 
Essa missiva é documento famoso e, citado frequentemente 

por muitos estudiosos do evento republicano. E marca de modo 
irretorquível as hesitações de Deodoro da Fonseca, a presença 
militar no dia 15 de novembro de 1899, a influência indireta de 
Pedro I1 na grande decisão. 

Há trechos do documento que merecem objeções. Quer do 
ponto de vista das causas como dos próprios efeitos. Os militares 
não realizaram tudo, acidentalmente. Há a considerar, várias 
foram as causas que condicionaram a República: a questão 
militar, a questão religiosa, a Abolição, a força do positivismo, 
a propaganda republicana, a maçonaria, as conseqüências da 
guerra do Paraguai, o perigo que representava a ascensão do 
conde d'Eu. Mas, sem dúvida, as três primeiras são as principais. 
Sómente Silva Jardim com suas conferências e seus discursos 
causaram aborrecimentos à Monarquia de tal ordem que convém 
não olvidar. 

Depois de prolongada enfermidade, faleceu Aristides Lobo, 
e, segundo o seu único biógrafo, Moreno Brandáo, perturbado 
das faculdades mentais. Antes, porém, viajou pela Europa a 
fim de curar-se, o que não conseguiu. 

Na tentativa de revisão histórica de valores que plasmaram 
a nacionalidade brasileira, inclusive, no período heróico da pro- 
clamação da República brasileira, o nome de Aristides Lôbo 
sobressairá pela parte segura, racional e inteligente que tomou 
nos acontecimentos que determinaram a queda do trono dos 
Braganças no Brasil. E embora não tenha sido personagem 
brilhante, pelo menos, a História saberá enquadrá-lo na tela 
mágica da admiração e dos aplausos de todos aquêles que se 
interessam pela cultura brasileira, entendida como vetor dos 
usos, costumes, tradições e demais valores projetados no contexto 
da cultura universal. 





JOSÉ FELICIANO DE OLIVEIRA E OS ESTUDOS 
ANDRADINOS 

Carlos Henrique Liberalli 

A cidade de Jundiaí celebrou o centenário do nascimento 
do seu filho José Feliciano de Oliveira, professor, historiador e 
filósofo dos que mais honraram a cultura brasileira. Ao encer- 
rar, em 3 de julho de 1962, a sua longa vida de 94 anos, 'IJ 

passada toda ela ao serviço da Cultura e do Ideal, deixou uma 
obra e uma lição a ser meditada pelos seus patricios. Se muitos 
anos da fecunda existência passou-os fora da pátria do seu bêrço, 
foi para vivê-los dentro do que considerava, sem dúvida, outra 
pátria sua; e, do ângulo cultural, talvez mais pátria lhe fora 
que a terra natal. Pois sua integração a inteligência e ao senti- 
mento franceses foi total, fortalecida pelo vínculo da filosofia de 
Augusto Comte, a que desde a precoce adolescência se filiara, 
para lhe ser fiel a vida tôda. 

Não há que repetir aqui, dentro dêste Instituto, que teve 
José Feliciano de Oliveira entre os seus membros, o completo 
elenco da sua imensa e multifária obra. 

Desde a publicação, em 1900, de livro sóbre o "Descobri- 
mento do Brasil" em que a tese da premeditação foi defendida, 
quiçá pela primeira vez, e com abundância de razões, a partir 
de então ficou firmada a sua reputação de historiador dotado 
de espírito crítico, não prêso aos mitos convencionais e às fór- 
mulas estereotipadas. 

Membro, desde 1909, do nosso sodalicio, passou para a cate- 
goria de "correspondente" depois que transferiu residência para 
Paris, em 1911. 

Por ocasião do seu desaparecimento, em 1962, já havia 
quatro anos retornara a pátria, que jamais deixara de amar, e 

1)  José Peiiciano de Oliveira nasceu a 6 de março de 1868. As comemora- 
ções de Jundiaí foram realizadas a 8 de março de 1968. A presente homenagem, 
no Instituto, foi levada a efeito em sessáo de 6 de abril d @ w  ano. 
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cuja defesa e exaltação lhe haviam sido sempre presentes, nos 
quarenta e cinco anos de vida francesa. 

Na sessão solene de encerramento daquele ano social de 1962, 
o vulto de José Feliciano de Oliveira foi evocado nesta Casa ao 
ser feita, pela palavra máscula de Almeida Magalhães, o elogio 
dos sócios falecidos. Já quinze anos antes, a ata da sessão de 
5-8-1947, consignava o reconhecimento dos seus pares pela obra 
de divulgação cultural e de pesquisa que êle realizava nos meios 
científicos da França. 

Por ocasião da sua morte, os jornais (e em especial, o "Es- 
tado de S. Paulo", onde colaborou por largos anos), publicaram 
extensos necrológios, em que a vida de José Feliciano de Oliveira 
e a sua obra foram minuciosamente expostas. Não há aqui 
necessidade de rememorá-las. Limitar-me-ei, para consubstan- 
ciar a homenagem do Instituto e a minha própria, a respigar 
na bagagem literária de José Feliciano de Oliveira, a parte que 
se refere aos estudos em torno da figura de José Bonifácio de 
Andrada e Silva, que êle escolheu como Patrono da sua Cadeira 
ao ingressar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Por certo, não será essa a menos valiosa das suas contribui- 
ções; quanto a mim, permanecerei num plano em que me sentirei 
menos incompetente, e com um motivo a mais para justificar a 
minha presença nesta tribuna. Pois, amparando o passo vaci- 
lante em luminosas pegadas, pude, também, escolher o Sábio 
Patriarca, como patrono do lugar que neste Instituto ocupo. 

- I1 - 

José Feliciano de Oliveira, em 1951-1952, quando de perma- 
nência de onze meses no Brasil, pôde consultar os documentos 
relativos a José Bonifácio existentes no Instituto Histórico, na 
Biblioteca Nacional e no Arquivo Nacional; no Rio de Janeiro 
tirou cópias de numerosos originais então mal ou incompleta- 
mente reproduzidos em publicações outras. Désses documentos, 
hauria novas luzes para a interpretação de fatos cruciais da his- 
tória da Independência e de seus vultos. E, reunindo aprecia- 
ções e textos no volume "José Bonifácio e a Independência", pu- 
blicado em 1955 (com 2." edição, póstuma, em 1964 "1 deixou 
ainda de lado farta documentação que reservava para um segundo 
volume "já esboçado em seu retiro de Amandiers" (como dizia), 
num otimismo que a avançada idade não justificaria. 

A sua dedicada filha adotiva e secretária D. Dolores de Oli- 
veira, na 2." edição póstuma do livro sôbre José Bonifácio, pôs 

2) J. Feliciano de Oliveira <José Bonifácio e a Independgncia (O Homem 
do Fico e o verdadeiro Patriarca)>. 2- ed. Liv. Martis, São Paulo. 1964. Nessa 
edição figura bibliografia completa do autor. 
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generosamente as preciosas notas a disposição dos pesquisadores 
e estudiosos da obra andradina. A publicação, feita sòmente em 
fins de 1964, das "Obras Científicas, Políticas e Sociais de José 
Bonifacio de Andrada e Silva", na edição monumental dirigida 
por Edgard de Cerqueira Falcão, não invalidou o interêsse da- 
quele oferecimento de documentos, pois aquela se limitou a re- 
produção, quase sempre fac-similar, de textos impressos, não 
incluindo nenhum manuscrito " I .  

A consulta aos originais existentes nos arquivos do Rio de 
Janeiro foi utilizada por Octávio Tarquinio de Souza e por Hélio 
Vianna, para só citar os principais. O primeiro, para aproveitar 
essa documentação no volume dedicado ao Patriarca, na gran- 
diosa "História dos Fundadores do Império do Brasil" I4J; o se- 
gundo para divulgar na integra, vários dêsses documentos, so- 
bretudo os epistolares. em artigos bem comentados, publicados no 
"Jornal do Comércio" do Rio e reproduzidos e ampliados na cole- 
tânea de trabalhos "Estudos vários sobre José Bonifácio de An- 
drada e Silva", edição a parte da "Revista de História de São 
Paulo I ' ' .  Mas, essas divulgações estão longe de esgotar a opu- 
lenta messe. O próprio Feliciano de Oliveira, em seu livro, re- 
produz, na íntegra, cartas e documentos, que, de per si, já cons- 
tituem material de primeira ordem, limitado porém, em quanti- 
dade, as necessidades editoriais. 

O acêrvo, pois, das cópias feitas por Feliciano de Oliveira, 
postas a disposição dos pesquisadores por sua extremosa filha, 
ainda sera, sem dúvida. fecundo manancial de informações de 
primeira mão, a aguardar quem se queira valer da oportunidade 
ímpar. 

- I11 - 

O sentido dos estudos andradinos de José Feliciano de Oliveira 
é, fundamentalmente, polêmico. Movido por simpatia instintiva 
pela personalidade do Patriarca e admiração irrestrita por sua 
obra, Feliciano aborda essas pesquisas com uma nítida idéia sub- 
jacente: defender José Bonifácio. Revoltado com as apreciações 
dos contemporâneos invejosos ou rivais, com os juízos de historia- 
dores, que reputa malévolos ou superficiais, quanto a atuação de 

3)  Edgard de Cerqueira Falcão, ed. .Obras Cientificas. Poiíticas e Sociais 
de José Bonifácio de Andrada e Silva,>, 3 "01. Santos-São Paulo, 1963. 

4 )  Octávio Tarquinio de Souza. nHistória dos Fundadores do Império do 
Brasil», 1 9  vol. <José Bonifácio~, L'iv. José Olympio. ed., 2 r  ed. rev. Rio de 
Janeiro, 1957. 

5) Helio Vianna, «Correspondência de José Bonifácio (1810-1820)~ in 
i<Estudoç vários sobre José Bonifácio de Andrada e Silva,. reimpresso da Revista 
de História, no 55. julho-setembro 1963, pelo Grupo Executivo de Trabalho das 
Homenagens a José Bonifácio. Santos-SP. 
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José. Bonifácio no cenário político do tempo, a principal preocupa- 
ção de Feliciano é pôr em relêvo o vulto andradino, em compa- 
ração com os dos que o cercam, com que naturalmente o agigan- 
ta; e responder aos que tentam reduzir as proporções da contri- 
buição do Andrada, em termos que, muitas vêzes, envolvem a 
neutralidade da reflexão histórica com a roupagem apaixonada 
do libelo. 

"Vou defender - diz - triste necessidade para altitude tão 
visível - vou defender o Patriarca da Independência! Vou de- 
fender o que deve ser, o que devia ser, o Patriarca da nossa terra, 
de nossa nacionalidade, guiador da sua política, a verdadeira, 
fiiha da razão e da moral - a moral e sã política proclamada 
em suas palavras generosas". 

No prefácio do seu livro, Feliciano de Oliveira, pondo cla- 
ramente a mostra êsse estado de espírito reivindicatório, não usa 
meias-palavras: 

"%te caso de Vamhagen. como os de outros personagens de 
nossa história (Feijó, Rio Branco, Sapucaí.. . )  que se meteram 
a contrastar a grande figura de nossa Independência, exige uma 
decisão final no tribunal da verdadeira História. . ." e mais adian- 
te, insiste: "Necessitamos tirar essa grande figura das más com- 
panhias e das mãos de cronistas insuficientes ou maus - para 
realçá-la definitivamente no altar da Pátria - fora das irreverên- 
cias de Varnhagen, do Barão do Rio Branco, de Sapucaí e de seus 
seguidores inconsistentes". 

Nessa ordem de idéias, a primeira preocupação de Feliciano 
de Oliveira é mostrar que o "Fico", etapa inicial indiscutível do 
processo irreversível que levou a Independência, é obra de José 
Bonifácio. Impressionou-o que João Ribeiro, geralmente tão 
lúcido, tivesse dito, no episódio da "Fico", que seus "heróis" ha- 
viam sido José Clemente Pereira, os redatores de Revérbero, Gon- 
çàlves Vedo, Januário Barbosa e o franciscano Frei Francisco de 
Teresa de Jesus Sampaio, e acrescentado que só "daqui por diante 
começa a ação construtora de José Bonifácio, que alarga e am- 
plifica o triunfo obtido, mas na verdade, não sem imoderação e 
imprudência". 

Ao criticar o passo de João Ribeiro, Feliciano de Oliveira vai 
as do cabo: 

"Eis a síntese histórica que as idéias, os ideais, a ação de 
José Bonifácio merecem de um espírito, que teve um tempo de 
real valor, como filólogo e incipiente historiador. Posso desde 
logo dizer que os erros ai formigam. E que tal sintese mal é uma 
colcha ou estofado godrim com retalhos descoloridos de crônicas, 
segundo a maneira corrente dos fazedores de livros: fazem livros 
a custa uns dos outros e vão-se deformando reciprocamente". 
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Feliciano de Oliveira procura em seguida demonstrar que o 
passo inicial do "Fico" é a representaçáo da junta de Sáo Paulo, 
redigida por José Bonifácio em 24 de dezembro de 1821, e entre- 
gue, por emissário, ao Principe D. Pedro a 1." de janeiro de 1822. 
A propósito, dá Feliciano judiciosa ênfase ao papel da Princesa 
D. Leopoldina, a fazer valer, junto do marido, as razões da repre- 
sentação paulista. 

- ~ 

- IV - 

Depois do choque com João Ribeiro, o Cavaleiro-andante 
Feliciano (êle próprio se dizia "quixotear") levanta a lança contra 
Euclides da Cunha: 

"Se vivo fosse o saudoso escritor, estilista de pulso e com 
ciência que não têm os literatos comuns - se vivo fosse Euclydes 
da Cunha, era com êle que me ia esbarrar agora, como noutro 
capitulo esbarrei com João Ribeiro". 

Critica Euclydes por dar "relevâilcia desnatural" aos jorna- 
listas do Revérbero e as atuações anteriores de Gonçalves Ledo e 
Januário Barbosa, e sobretudo, por dar a palavra decisiva a José 
Clemente Pereira que "impõe" (é o têrmo de Euclydes) ao Prin- 
cipe a permanência no Brasil. Para Euclides, "ao mesmo tempo 
definiam-se as províncias". A Junta de São Paulo, por exem- 
plo, norteava-se "pela vontade firme de José Bonifácio e ligara-se, 
em manifesto enérgico, aos sucessos anteriores. . . " ( 'L 

Feliciano revida: 
"Também aqui formigam os erros e não é verdadeiro o nimbo 

estilado que os enquadra ou afoga". Passa a provar que não 
cabe a Frei Sampaio o epiteto de "rebelde lutador" com que o 
brindara Euclydes. A representaçáo, de que foi o redator, seria 
"redigida quietamente em uma cela, sem vibração, não reponta, 
como diria Euclydes, com imagens vivazes e o incisivo estilo que 
desperta entusiasmo. Cita Xenofonte, Vieira, Condillac, Sismondi, 
etc., e até De Pradt, em francês, que poucos então poderiam Iêr". 

Depois de demolir a "prioridade" de Frei Sampaio, Feliciano 
passa a José Clemente: " .  . .ele não quis impor coisa alguma, nem 
mesmo pedir vivamente ao Principe que ficasse, como fêz José 
Bonifacio. Pediu-lhe que clemorasse, submissamente a espera das 
determinações paternas e deliberações das Cortes, soberanamente 
respeitados". 

Outro tópico, em que Feliciano contesta Euclydes, é quando 
êste dá a proclamação de 1." de agosto de 1822, como redigida por 
Goncalves Ledo, considerando-a "altamente expressiva" e achando 

6) Euclydes da Cunha «A margem da História* in *Obra Completau. Cia. 
José Aguillar ed.. 1966, vol. I, pág. 340. 
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"inexplicável que aquela data tenha escapado a glorificação do 
futuro". Ií1 

Feliciano esta convencido de que proclamação é do punho 
de José Bonifácio, como também a de 6 de agosto. Embora 
quanto a esta última ninguém dissinta, continuam historiadores 
imparciais como Octávio Tarquinio de Souza e Pedro Calmon a 
atribuir a Ledo a de 1.O de agôsto, em desacordo com a tese de 
Feliciano. 

Gonçalves Ledo está particularmente na mira de Feliciano de 
Oliveira. Irritava-o, sobremaneira, o texto da carta de Ledo a 
Sosé Clemente, publicada no jornal O Sete de Abril de li de maio 
de 1838, um mês após a morte de José Bonifácio (que falecera 
a 6 de abril) e que - são palavras de Feliciano - "recebia assim 
o coice que não o atingira em vida". 

"A Independência - diz Ledo - não fui eu, não fomos nós, 
não foi José Bonifácio, nem Pedro I que a fêz. Foi a vinda de 
D. João VI; foi o decreto de 16 de dezembro de 1815; foi a estu- 
pidez das cortes portuguêsas, querendo recolonizar o Brasil; foi 
a vontade popular exigindo de Príncipe a Assembléia Constituin- 
te; foi enfim a fatalidade do tempo. A Independência de um 
povo não pode ser feita, por um só homem. E obra da opinião 
pública, que é soberana, que é invencível quando lateja na ânsia 
da liberdade, aniquilando despotas e tiranos". . . 

Feliciano faz notar a "impertinente basófia" do "não fui EU". 
Vai buscar as raízes da malevolência de Ledo ao Andrada quando 
foram discípulos em Coimbra e quando Ledo se recusou a ins- 
crever-se no batalhão acadêmico, que José Bonifácio organizara, 
e comandava, para lutar contra os franceses de Junot. Ledo 
abandona os companheiros na luta contra o invasor e foge para 
o Brasil, pois - como disse em carta ao irmão Custódio, estu- 
dante de medicina em Londres - seu intuito era não colaborar 
com os opressores de seu pais e ir para o Brasil fundar uma loja 
e um jornal para fazer propaganda da independência. 

Feliciano - a quem não se poderá acusar de lusofilia - 
ressalta que só na hora do perigo aquêles com quem convivia e 
de quem recebia toda a hospitalidade e agasalho, os portugueses 
se transfamassem de repente, em "opressores". Simples covardia, 
como de outras feitas, no futuro, sempre pronto a fugir, enquanto 
os demais lutavam. Os acontecimentos depois da Independência, 
em que José Bonifacio se viu forçado a afastar os agitadores do 
grupo maçônico, consolidou o ódio de Ledo ao Patriarca, ódio que 

7) Euclydes da Cunha, op. cit. ibid. 
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nem mesmo a morte dêste - que comoveu José Clemente Pereira 
- fêz apagar. "Fraco e pusilânime" é o conceito com que Feli- 
ciano estigmatiza o mesmo Ledo, que alguém já chamou "varão 
máximo" da nossa Independência, (" e outros vêem como o prin- 
cipal fautor dos sucessos de 1822, através da ação das lojas maço- 
nicas. 

Feliciano analisa, um por um, outros malevolentes contem- 
poraneos: o Marquês de Sapucaí, Evaristo de Veiga, Diogo Antõ- 
nio Feijó, a exumar as razões da malquerença a José Bonifácio, 
explicáveis pelas intrigas políticas da época. Mesmo assim não 
os perdoa. Tal intolerância tira do livro de Feliciano a sereni- 
dade que deve apresentar o trabalho histórico, para convertê-lo 
em obra de polêmica, sem que isso diminua, nem por sombra, a 
seriedade da documentação em que se baseia e a idoneidade do 
testemunho. 

Mas quem Feliciano de Oliveira especialmente ataca, pondo 
a nú o seu odiendo anti-andradismo, é Varnhagen, Francisco Adol- 
fo de Varnhagen a quem contesta o epiteto de "Pai da História 
Nacional". Como se sabe, José Bonifácio, ao visitar a Fábrica de 
Ferro de Ipanema, dirigida pelo pai do futuro historiador, Fre- 
derico Guilherme Luiz de Varnhagen, fêz críticas à organização, 
com a autoridade que lhe sobrava, na matéria de mineração e 
metalurgia. 

A "Memória Econômica e Metalúrgica sõbre a Fábrica de 
Ferro do Ipanema - Sorocaba", 1820, cuja cópia está na Biblio- 
teca Nacional, é de teor bem divulgado: figura, em nota, a edição 
da "História Geral" de Varnhagem, por Rodolfo Garcia: no pró- 
prio livro de Feliciano; e, outras obras. '"' 

As criticas de José Bonifácio nada têm de demolidoras. E 
êle diz, na "Memória", que já as tinha comunicado a Frederico 
Varnhagen. Mas o filho, autor de livros que foram a história 
oficial do Brasil, encontraria um meio extraordinário de vingar-se 
do menosprezo ao pai. 

"Parte dêle (Varnhagen) - comenta José Honório Rodri- 
gues - a imagem de José Bonifácio como um homem orgulhoso, 
imprudente, ambicioso, indiscreto, de voz rouquenha, acompa- 
nhada de perdigõtos, sem gravidade e decoro nas palavras, de- 

81 Carlos Maul, artigo no xcomio da ManhH», Rio de Janeiro. 7-9-1934. 
9) Manuscrito I, 28, 25, 13 da Biblioteca (Nacional, Rio de Janeiro. A 

transcrição de J. Feliciano, op. cit. pp. 137-149. 
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feitos tão acentuados mais tarde pelos que o seguiram (a êle, 
Varnhagen) ". 'lu) 

E Feliciano, com sua linguagem implacável, ferreteia igual- 
mente o Visconde de Pôrto Seguro: "amesquinhante e mesqui- 
nho". . . 

O descaso, a "conspiração" digamos, contra a pessoa e o pa- 
pel de José Bonifácio na construção de nossa independência, 
refletiu longos anos - como faz notar José Honório Rodrigues - 
na historiografia "oficial" do Brasil, e foi responsável pelo longo 
esquecimento em que jazeu a obra do Patriarca. Feliciano de 
Oliveira estranha, por exemplo, a Rio Branco a ogeriza que pa- 
rece ter por José Bonifácio. E por via da devoção ao Patriarca, 
Feliciano chega a aplicar a Rio Branco um apodo imerecido, ao 
referir-se a seu pai, o Visconde, como "o Rio Branco I, o ver- 
dadeiro. 1") 

- VI1 - 

O aprêço de José Feliciano de Oliveira pela obra de José Bo- 
nifácio de Andrada e Silva foi tanto um traço do seu caráter ges- 
soal, como da escola positivista a que pertencia. Feliciano mesmo 
o testemunha: 

"A Miguel Lemos e Teixeira Mendes, desde 1879 ou 1880, se 
devem os melhores esforços para a glorificação do Patriarca. 
Encontravam é verdade, o terreno preparado por meu sempre 
saudoso e querido amigo, o Barão Homem de Mello, por Vasconcel- 
Ios Drumond, seu amigo Mello Morais, Teixeira de Mello. . . Mas 
o esforço filosófico-histórico e cultural é daqueles malogrados 
chefes positivistas". 

José Honório Rodrigues também deu ênfase a contribuição da 
República a reabilitação do Patriarca, "especialmente depois que 
o Positivismo reinterpretou a conduta de José Bonifácio e a dire- 
ção que éle dera a campanha libertadora. A primeira palavra 
positivista veio de Miguel Lemos, ao saudar, na sessão comemo- 
rativa da data da Independência, em 7 de setembro de 1881, a 
José Bonifácio cujo nome, malgrado os ódios revolucionários fica- 
rá para sempre indelèvelmente gravado na primeira página da 
nossa história. Em 1891, Teixeira Mendes, ao publicar o seu 
"Benjamin Constant", afirmava que José Bonifácio tinha sido até 
aquela época o único estadista da nossa Pátria". 

"A ação positivista - ainda é José Honório Rodrigues - con- 
tinua a repor José Bonifácio em seu verdadeiro lugar de condutor 

10) José Honório Radrigues. «O pensamento politico e social de José Eoni- 
faciou in *Obras mentificas, Politicas e Sociaim. vol. ii, p. 13. 

11) J. Feliciano de Oliveira. op. eit. p. 129. 
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máximo da obra da Independência, e em 1910, ao inaugurar o 
Serviço de Proteção aos índios, o Tenente-Coronel Cândido da Sil- 
va Rondon declarava aceitar as suas idéias, os processos e as me- 
didas aconselhadas pelo Patriarca no seu projeto sobre a civili- 
zação dos indios e relembrava os esforços dos positivistas, espe- 
cialmente Teixeira Mendes e Miguel Lemos, na restauração do 
culto a memória de José Bonifácio". ("1 

Depois disso, em meio a corrente anti-andradista de Varnha- 
gen, prosseguida por Joaquim Manuel de Macedo, Alberto Lamego, 
Heitor Lyra e Assis Cintra, surge a obra lúcida e imparcial de 
Octávio Tarquinio de Souza. Mas aquela pioneira atitude reivin- 
dicatória dos seguidores de Augusto Comte, que iniciaram a repo- 
sição condigna do Patriarca "no altar da Pátria", filia-se, com o 
vigor e a sinceridade que lhe assegurarão perenidade e validez, 
o livro de Feliciano de Oliveira. 

E, ao comemorar-se o seu centenário de nascimento, desta 
Cadeira que tem José Bonifácio como patrono, ouso erguer a 
voz humilde, para celebrar a imarcescível memória daquele que a 
si mesmo se impôs o título e o Ônus de "defensor" do Patriarca. 
E que soube honrá-lo com a precisão de um erudito e o ardor e 
a fé de um cruzado. 

12) José Honório Rodrigueç, op. cit., p. 15. Também é dêie a enumeração 
dos historiadores anti-andradistas, a que se refere o parágrafo seguinte. 

NOTA DA REDAÇAO - %te trabalho foi publicado incompletamente no 
anterior númem da REVISTA. em continua$ãa ao de Luiz Soares de Oliveira, 
<Alexandre de Gusmãon. E por issa, republicada no presente númem. 





O BANDEIRISMO DE JOAO RAMALHO 

João Gualberto de Oliveira 

A história do povoamento da capitania de São Paulo de Pira- 
tininga começa com uma personagem enigmática, quase lendária: 
o famigerado João Ramalho. Dos poucos documentos existentes 
da época em que êle surdiu no cenário virgem de nossa terra, 
embora com alguns claros que os pesquisadores ainda procuram 
elucidar, infere-se que o fundador do clã paulista pisou, por volta 
de 1490, as praias mais tarde chamadas de Sáo Vicente, um 
pouco antes portanto da descoberta da América por Colombo. 

Zsse informe consta do testamento do próprio João Ramalho, 
cuja cópia o historiador santista Frei Gaspar da Madre de Deus 
teve em mãos e ao qual assim se reportou: "Eu tenho cópia do 
testamento original de João Ramalho, escrito nas notas da Vila 
de São Paulo pelo Tabelião Lourenço Vaz, aos três dias do mês 
de maio de mil quinhentos e oitenta. A feitura do dito testa- 
mento, além do notário, assistiram o juiz ordinário Pedro Dias e 
quatro testemunhas, que ouviram as declarações de última von- 
tade do testador, o qual no ato duas vêzes repetiu que tinha 
alguns noventa anos de assistência nesta terra." 

São essas as palavras textuais de Frei Gaspar da Madre de 
Deus, de cujo zêlo e amor à verdade dão fiança irrestrita Afonso 
de E. Taunay, Washington Luís, Sílvio Romero, Barão de Ramis 
Galváo e outros estudiosos dos nossos fastos povoadores que, no 
âmbito nacional, fizeram das pesquisas históricas a mais alta de 
suas nobres preocupaçóes. Por isso, como era natural aconte- 
cesse, a afirmativa do acatado beneditino causou funda impres- 
são nos meios histórico-científicos. E não era para menos. A 
seu turno, o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801- 
1880), considerado o "Pai da PaleontoIogia BrasiIeira", ou seja, 
o introdutor dessa ciência no País e a quem devemos tantos 
subsídios preciosos no ramo a que se dedicara, fê-la objeto de uma 
comunicação a Real Sociedade dos Antiquários da Escandinavia. 
Em 1842, ésse informe foi consignado no Boletim da Sociedade 
de Geografia de Paris. Em seu livro intitulado "Étude sur les 
rapports de I'Amérique et l'ancien monde avant Christophe 
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Colomb", o escritor Paul Gaffarel, enumerando os viajantes alie- 
nígenas que deambularam pela América, cita a mais estranha das 
expedições clandestinas, "a de certo João Ramalho, cujo testa- 
mento fora descoberto pelo Dr. Lund. Com base nesse estudo, 
em Portugal chegou-se mesmo a promover uma celeuma cuja 
finalidade era reivindicar para os lusos a prioridade do descobri- 
mento da América. Tudo isso em consequência do sensacional 
depoimento do Frei Gaspar, propalado no Velho Mundo pelo sábio 
danés. 

Não obstante, ainda hoje se discute a existência ou não do 
aludido documento, embora a favor da primeira hipótese já se 
tenham manifestado as figuras mais respeitáveis dos nossos meios 
culturais. Tal fato porém não é de molde a causar admiração, 
seja a quem for, porque já houve até mesmo quem negasse a 
realidade da existência humana désse quase fabuloso João Ra- 
malho, o que lhe empresta fama excepcional e cria, para êle, 
situação semelhante a de Shakespeare, que, para alguns cronis- 
tas cépticos, também nunca existiu, sendo ésse nome nada mais 
que simples pseudôninio, aliás grafado de várias maneiras na 
própria Grã-Bretanha. 

De nossa parte, intentamos resumir aqui o que, a luz dos 
documentos encontrados, uns vagos, outros precisos, se apurou 
com algum cunho de verossimilhança sobre a legendária figura 
do velho patriarca. 

Em 1490, ou seja mais ou menos dois anos antes que a Amé- 
rica viesse a ser descoberta, e nem sequer de sua existência 
talvez se cogitasse, um português, quiçá um náufrago, alcançou 
certo dia a nado a praia que mais tarde seria chamada de São 
Vicente. Alias, as crônicas registram que, "em 1503, segundo 
Oviedo, se deu em nossas costas o naufrágio de certa náu por- 
tuguêsa nas vizinhanças da ilha dos Porcos, hoje crismada 
Anchieta". 

Essa versão entretanto cai logo por terra, porquanto a cha- 
mada Ilha dos Porcos se situa em Ubatuba (a antiga Ipiroigue), 
de onde Ramalho não poderia ter vindo a nado até à praia vicen- 
tina, a menos que tivesse ocorrido outro naufragio nas imedia- 
ções desta última. 

Do ponto em que pisou terra, procurando orientar-se, Rama- 
lho deixou-se empolgar pela beleza ímpar que o recorte azul da 
serrania a distância oferecia a seus olhos deslumbrados. Ao de- 
pois, caindo em si, resolveu arriscar-se pelo lagamar na direção 
dos acidentes naturais que lhe atraíam a curiosidade. Mas de- 
frontou-se logo com alagadiços quase intransponíveis. Extensos 
areões cobertos de plantas eriçadas de espinhos e sob elas o 
mangue traiçoeiro: um tijuco negro coberto de vegetação rasteira 
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e tortuosa, de um verde álacre, com sua raizama convulsionada 
e felpuda pela qual sobem e descem feios caranguejos. Após pe- 
nosissima avançada, surgiram-lhe à frente largos rios, nas mar- 
gens de um dos quais se atolou, só conseguindo safar-se a custa 
de inauditos esforços. A medida que ía caminhando, bandos de 
aves gritadoras espalmam as asas e se perdem ao longe. Por 
tôda parte, olhos curiosos a espreitá-lo, desconfiados. Roncos de 
caitetus, miados de onça, silvos de cobras e sopros de tamanduás 
ferem-lhe os ouvidos superexcitados pelo medo. 

Apesar de tudo, Ramalho prossegue em sua marcha terra 
adentro. Os perfis altaneiros já estavam mais próximos e come- 
ça a transmudar-se a coloração anilada, passando a um verde- 
escuro, toldado por densa névoa a denunciar ignotas correntes 
de água ocultas pela exuberante mataria tropical. Acolá e além, 
desbarrancados vermelhos ferem a vista como se fossem a carne 
viva dos morros. Súbito, Ramalho, aterrado e tomado de pânico, 
vêr surdir a sua frente um espécime humano de feia catadura, que 
naturalmente já o vinha seguindo durante horas, à sorrelfa, pelo 
escuro do mato. Ei-10 ereto, cor de cuia, com os cabelos negros 
e duras caídos sobre a testa. Quase nu, ostentava corpo muscu- 
loso, tatuado por misteriosas resinas. Da cintura caía-lhe sumá- 
ria tanga ornada de penas. Com a mão esquerda sustinha ro- 
busto arco e com a direita distendia a corda do mesmo, puxando 
para si a flecha apontada em direção a Ramalho. Sentindo-se 
ameaçado, o lusitano instintivamente, por meio de gestos, pro- 
curou fazê-lo compreender que era de paz e não trazia armas. 
Como entretanto êsse ardil não surtisse o desejado efeito, Rama- 
lho, nada mais podendo fazer em sua defesa, cruzou os braços, 
manteve-se na mesma postura e . .  . esperou os acontecimentos: 
que fosse o que Deus quisesse! 

Contra tôda a sua expectativa pessimista, porém, o índio 
desapareceu de repente embrenhando-se no seio da mata. Dian- 
te disso, o nosso herói criou alma nova, convencido de que o 
indígena, cuja presença o atemorizou, nada mais fizera que o 
seguir pelas brechas inextricáveis, quem sabe com o intuito de 
descobrir o que o insólito estrangeiro pretendia ali. Ramalho, 
de seu lado, já menos temeroso, continuou em sua marcha mais 
algumas horas atingido, afinal, os contrafortes da serra abrupta. 
Ao sentir fome no trajeto, ia comendo frutas que pendiam das 
árvores, umas saborosas, outras de mau gasto. Para matar a 
sêde, bebeu na concha das mãos úmidas a água transparente 
das lacrimais que brotavam dos barrancos. Prosseguindo na 
escalada descobre, por fim, uma trilha naturalmente aberta ao 
longo dos anos pelos nativos. Exausto porém de tanto esforço, 
deixa-se cair por ali, sobre o chão tapizado de folhas mortas e 
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mergulha num sono pesado e profundo semelhante ao da própria 
morte, tal era o cansaço de que se sentia tomado. 

Só acorda na manhã seguinte, que apareceu límpida e ra- 
diosa, com um belo sol descoberto. Na mata em derredor os 
pássaros cantavam, chiavam, ou ciciavam misteriosas confidên- 
cias. As cigarras ziniam nas copas, prenunciando um dia de 
intenso calor. Refeito da fadiga que o prostrara, não se ate- 
morizou com todos aquêles ruídos e iniciou a hórrida escalada 
final da montanha que, mais tarde, Simão de Vasconcelos, cro- 
nista geral da epopéia jesuitica em nossa terra, iria narrar com 
grandeza de estilo. Esgueirando-se por trilhas de caça, crava as 
unhas no dorso limoso das lapas, agarra-se nos cipós e nas ervas 
parietarias, supera os grotões sombrios, contorna a guela obcessio- 
nante dos abismos e, ao anoitecer, de mãos e pés escaldantes e 
ensanguentados, trazendo apenas umas calças puidas e um fran- 
galho de japona que disputou ao mar, galga enfim o pináculo da 
serra! Que se saiba, antes dêle, nenhum homem branco realizara 
tão espantosa proesa. 

Após atingir a cumeada, voltou-se para trás e lobrigou, des- 
lumbrado, lá em baixo, extendido a seus pés, o magnificente pano- 
rama todo verde das baixadas litorâneas. Rios e ribeirões de 
águas calmas que o sol-poente franjava de ouro vivo. Áreas e 
mais áreas cobertas por aquela caracteristica clâmide verde-clara 
que ainda hoje desperta a nossa admiração. E após ela, praias 
ermas coruscando ao sol. Ilhas rochosas achegadas ao continente, 
na arrebentação das ondas. E, mais familiarizado já com as exu- 
berâncias da terra virgem que pisava, adentrou-se pelos campos 
do planalto, coroados de capões de mato que se iam sucedendo 
a sua frente, um aqui, outro acolá. E a partir daí, a História, 
singularmente e sem que se saiba bem por que, perde de vista, 
por dezenas de anos, êsse ousado explorador que bem merecia, 
por mil razões, o titulo de primeiro bandeirante, isto é, daquele 
que antes de nenhum outro penetrou e devassou o nosso 
"hinterland! 

Os estudiosos das nossas tradições históricas bem podem 
imaginar o que teria sido a grande vida de Ramalho nesse largo 
período. Quando a iniciara, recebido a princípio com descon- 
fiança, depois com amizade, pelas tribos do altiplano, acabou 
sendo conduzido a presença do hospitaleiro Tibiriçá, cacique dos 
guaianases, que por êle desde logo se afeiçoou, levando-o para 
sua taba, onde em pouco lhe daria por mulher uma de suas filhas. 

E assim quase duas gerações passou João Ramalho integrado 
no ambiente singelo dos selvícolas, identificando-se plenamente 
com êle a ponto de, entre os mesmos, escolher uma companheira 
da qual teve numerosa descendência, de acordo aliás com os 
costumes reinantes em seu novo "habitat". 
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E foi dessa maneira que, em 1532, quando Martim Afonso 
de Sousa aportou com sua esquadra na baía de São Vicente, aden- 
trando-se com ela até o chamado "Mar Pequeno", Ramalho ficou 
logo sabedor de que grandes barcos, com a Cruz de Cristo nas 
velas, tinham fundeado a pouca distância da terra. Não obstante 
já contar então sessenta e tantos anos de idade, rijos e feros, 
apressou-se em descer com "sua gente" até ao mar, a fim de 
aviktar-se com os destemidos navegadores. E essa "sua gente" 
eram nada mais, nada menos que seus próprios filhos e netos, 
todos mamelucos, nos quais ao depois acabaram por entroncar-se, 
com justificado orgulho, a famosa grei paulista que tanta pro- 
jeção alcançou ao longo do tempo, pelos séculos afora. 

Ao visitar o famoso patriarca cercado pelo seu povo de pele 
cor de bronze, Martim Afonso compreendeu logo quanto ésse seu 
compatrício lhe poderia ser útil na penetração daquelas imensas 
áreas ainda desconhecidas da terra de Santa Cruz. Por isso, no- 
meou-o desde logo Guarda-Mor dos Campos de Piratininga, cargo 
êsse que nada tem a ver com sua outra alçada, já estabelecida 
antes em São Vicente. No escrito que então se redigiu, sepa- 
ram-se com nitidez as autoridades do litoral e as do "deserto", 
ou seja, do sertão. 

Nesse mesmo ano de 1532, após deixar São Vicente, o fiel 
João Ramalho tratou logo - rezam as crônicas - de fundar, 
como de fato fundou, no planalto, isto é, na "borda do campo" 
um povoado a que deu o nome de Santo André. Já agora, mais 
de quatro séculos decorridos, torna-se difícil senão mesmo im- 
possível localizar o ponto exato em que um dia surgiu, serra 
acima, como num passe de mágica, êsse primeiro núcleo civilizado. 
Muito esforço se tem despendido para descobri-lo, mas em pura 
perda, eis que os escassos documentos supérstites não são sufi- 
cientemente claros a respeito, embora por muitos motivos se 
tenha admitido que se situava mais ou menos pelas alturas da 
atual São Bernardo. Como entretanto dela jamais se encontra- 
ram quaisquer ruínas nem outros vestígios capazes de firmar 
certezas ou pelo menos desfazer dúvidas, estas subsistem. 

Distintos historiadores se empenharam a fundo nessa tra- 
balhosa e árdua tarefa, mas sem possibilidade de concordância 
entre si, o que deu lugar a réplicas e tréplicas nos debates do 
assunto. Sob o aspecto histórico, pois, nada ficou firmado em 
definitivo. No que tange porém a pessoa de Ramalho, não poucas 
versões surgiram entre os preopinantes. Para uns, era êle um 
degredado, único sobrevivente de naufrágio ocorrido na costa 
vicentina, a isso condenado "por graves crimes infames", trafi- 
cante de escravos, salteador de tabas, dissoluto e amoral, cuja 
existência não passa de "uma coisa obscura e quase sem lugar 
na História". Para outros, no entanto (e não são os menos 
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autorizados e respeitáveis de nossos historiadores), era homem 
fiel a seu Deus e a seu Rei, com imensos serviços prestados a 
terra virgem a qual aportou, exausto e semi-morto, na fimbria 
de uma praia deserta, diante de um mar tredo e misterioso. E 
entre estas autoridades na matéria, está Manuel Rodrigues Fer- 
reira, que, em seu suculento livro intitulado "O Mistério do Ouro 
dos Martírios", edição de 1960 diz: "João Ramalho e sua gente 
vieram para esta parte do Nôvo Mundo, provavelmente antes de 
1500. Não vieram por conta própria, mesmo porque na época 
não havia linha regular de navegação em que cada qual pudesse 
viajar com a simples aquisição de passagens. João Ramalho e 
seu grupo para aqui se dirigiram como enviados do rei, para 
executar a sua política expansionista. Vieram por assim dizer 
em missão oficial. Que missão teria sido essa? Nada mais, nada 
menos do que estabelecer uma base, um ponto de apoio, um 
núcleo povoado que possibilitasse penetrar o grande sertão. 
Mercê da qual seria possivel revelar o interior da terra. Não era 
aconselhável, pois, ficasse junto a costa, a descoberto, mesmo 
porque Portugal era pequeno e sua populaçáo escassa espalhava- 
-se por todos os cantos do mundo. Não poderia portanto des- 
pertar atenções para a política de penetração do interior". 

Tendo-se em vista as atas de Santo André, embora incom- 
pletas e danificadas pelo tempo, chega-se quase a certeza de que 
Ramalho não era analfabeto, como o julgavam a princípio, por- 
quanto é pacífico que o régulo dos paulistas, se não assinava de 
cruz, como se soía dizer na linguagem forense, fazia-o usando um 
sinal forte em formato de ferradura com a parte aberta voltada 
para a esquerda. 

Talvez se tenha originado dêsse pormenor uma das hipóteses 
aventadas sobre a naturalidade de João Ramalho, qual a de ter 
sido êle um judeu foragido as constantes perseguições que os 
semitas sofriam na Península. Devia ter sido feiticeiro, caba- 
lista e aliado do diabo, má fama essa que vinha de longe e se 
prolongaria por séculos, sob a forma do antisemitismo, tendo 
chegado até aos nossos tempos com requintes de ferocidade ja- 
mais assistidos, como se viu na I1 Grande Guerra Mundial, em 
que milhões de vítimas foram sacrificadas a fúria sanguinária 
de Hitler. 

Retornando porém ao nosso assunto, cabe-nos lembrar aqui 
que um escritor mineiro radicado em São Paulo, onde granjeou 
muita estima, interessou-se vivamente pelo tema em questão. 
Queremos nos referir ao saudoso e culto Horácio de Carvalho, que 
viveu longos anos nesta Capital, dedicando-se as letras e ao jor- 
nalismo, e um pouco também ao teosofismo. Em 1884, de par- 
ceria com Rivadavia Correa e Falcão Filho, fundou o periódico 
"Canganelli", para o qual conseguiram a valiosa e apreciada cola- 
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boração de Saldanha Marinho. Tempos depois, em I." de julho 
de 1888, com Araújo Guerra, lançou "A Platéia", semanário ilus- 
trado que, passando mais tarde a diário vespertino, lograria che- 
gar até quase a metade dêste século. Se o literato escrevia os 
artigos, o desenhista (Araújo Guerra) fazia diabruras com o 
lápis. 

Segundo nos contou Afonso Schmidt, também jornalista e 
historiador de mérito, Horácio de Carvalho publicou não poucos 
livros, entre os quais podemos citar: "O Cromo", romance natu- 
ralista, estudo de temperamentos; "Buquê de Coisas", estudos e 
impressões, em dois volumes; "Caleidoscópio", enciclopédia de 
numerosos assuntos de utilidade permanente; "Itatiaia", ascen- 
são ao pico escarpado das Agulhas Negras; "Navegação Aérea", 
a conquista dos ares desde Bartolomeu de Gusmao até Santos 
Dumont. 

Mas o seu subsídio intelectual, que interessa especialmente 
neste nosso trabalho, tinha o título "O Kaf de João Ramalho", 
dado a lume em 1903, quando as discussões sôbre o velho patriarca 
dos paulistas alcançaram o "climax", por se comemorar então o 
quarto centenário do descobrimento do Brasil, efeméride ocorrida 
pouco antes, e principalmente pelo resultado das pesquisas feitas 
por historiadores eruditos como Teodoro Sampaio, Luís Pisa, 
Gentil de Assis Moura e Benedito Calixto, as quais lograram res- 
sonância em todo o microcosmo intelectual do País. 

Nesse estudo, o culto Horácio de Carvalho, de grande estima 
em São Paulo, procurou decifrar o enigma que durante muito 
tempo vinha empolgando os historiadores, os quais, no afã de 
encontrar a verdade, acolhiam tôdas as indicações a respeito, por 
mais esdrúxulas que fõssem. Quanto a questão do signo usado 
por João Ramalho, trata-se, segundo Horácio, de um "kaf", letra 
hebraica, bisavó do nosso falecido "k. No traço em curva, em 
forma de ferradura, o autor de "Itatiaia" enxergou a confirma- 
ção de que Ramalho era de fato judeu, e, mais ainda, iniciado 
nos mistérios da cabala, tão cultivada pelos hebreus ou hebrai- 
zantes da época. Dai - pode-se deduzir - o sagrado horror do 
Padre Simão de Vasconcelos ao velho patriarca, a quem, entre 
outras coisas, chama de "excomungado", acusação de suma gra- 
vidade naqueles dias e mesmo ainda em nossos tempos. 

Dêle, Ramalho, o menos que se dizia é que era feiticeiro, 
vendido ao demônio, e outras coisas piores que de resto só ser- 
viam para açular os índios e alienígenas contra o nascente burgo 
de Santo André da Borda do Campo. E tanto assim era que o 
tedesco Ulrico Schmidel, ao passar nas suas proximidades em 
1553, quando vinha a pé do Paraguai, onde servira como soldado, 
não chegou a conhecer o vilório nem a ver João Ramalho, mas, 
em seu livro publicado mais tarde na Alemanha menciona as 
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objurgatórias que contra êle escutara e acabou afirmando não 
ser a aldeola em aprêço mais que um valhacouto de bandidos. 
E êsse Ulrico Schmidel, militar europeu, viajando a pé, conforme 
já dissemos linhas atrás, do Paraguai até São Paulo de Pirati- 
ninga naquela recuada época, não podia ter sido de maneira 
alguma homem capaz de amedrontar-se com papões e feitiçarias, 
a ponto de evitar por essa razão qualquer contacto com a gente 
de Santo André, apesar de haver palmilhado as suas adjacéncias. 

Para Ben Israel, que estudou o caso com especial interêsse, 
naturalmente a pedido de Horácio de Carvalho, trata-se efetiva- 
mente de um "kaf", mas sem nenhuma significação cabalística, 
servindo apenas, no seu entender, para demonstrar que João 
Rarnalho era de fato judeu, da mais pura cépa. 

A prevenção de Ulrico Schmidel contra a gente de Santo 
Andfê, manifestada em seu trabalho, talvez tenha uma explica- 
ção: a velha ojerisa racista de pseudo-arianos contra os semitas, 
que, ainda há bem pouco, tantas vitimas fêz na Alemanha de 
Hitler, como já se nos ensejou frisar. 

Voltando porém a Horácio de Carvalho, é oportuno lembrar 
ter sido éle diretor por muitos anos do "Diário Oficial" do Estado 
de São Paulo, só deixando tal cargo em 1930, quando foi substi- 
tuído pelo Prof. Sud Menucci. 

Washington Luís, um dos mais proficientes e verazes pes- 
quisadores do nosso passado, mandou imprimir as "Atas da Cã- 
mara de Santo Andrê" e fêz publicar na "Revista do Instituto 
Historico e Geográfico de São Paulo", vol. IX, um documento que 
lança intensa claridade sobre a figura de João Ramalho. Che- 
gamos a conhecê-lo através das páginas da "Gênese Social da 
Gente Bandeirante", o primoroso estudo do ilustre Prof. Tito Livio 
Ferreira, autoridade inconteste no assunto, editado em 1944, vol. 
240 da Coleção "Brasiliana". 

Aquêle erudito historiógrafo, ex-Presidente do Estado de São 
Paulo e da República, esclarece ter encontrado dito documento 
entre os papéis do arquivo de José Bonifácio, o Patriarca da Inde- 
pendência, depois pertencente a Paulo de Sousa Queirós (descen- 
dente afins do grande Andrada), o qual fora copiado pelo próprio 
José Bonifácio. 

Dessa preciosa cópia destacaremos apenas alguns tópicos, 
dadas as modestas proporções do presente trabalho. 

Segundo um antigo manuscrito pertencente a Francisco de 
Godói Moreira, antes mesmo de os portuguêses terem iniciado o 
povoamento do Brasil, já aqui aportara João Ramalho, que em 
Portugal fora escudeiro da Rainha, a qual, por um delito que 
êle teria praticado na Corte, o mandara lançar ao mar nas pro- 
ximidades do local onde se ergueria mais tarde a vila de Santos. 
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Por êsse manuscrito, que data de abril de 1580, ficou-se sa- 
bendo que Ramalho era português, natural de Bucelas, comarca 
de Vizeu, filho de Joáo Velho Maldonado e de Da. Catarina Afon- 
so de Balbode. Pouco antes de ser transportado para cá, con- 
traira nupcias com uma jovem chamada Catarina Fernandes das 
Vacas, deixandua grávida. 

Aqui no Brasil, da índia Bartira, filha de Tibiriçá, com quem 
se ligara maritalmente, batizada com o nome de Isabel pelo Padre 
Leonardo Nunes e a quem êste considera apenas como criada, 
teve muitos filhos e filhas. Em 1549 - segundo Simão de Vas- 
concelos - o pioneiro sofreu excomunhão por viver amancebado 
ao longo de quarenta anos com essa mulher, sem legitimar a 
sua união perante a Santa Madre Igreja. 

Ao que se sabe, a vila de Santo André era situada no local 
onde existira a fazenda São Bernardo, afastada da Borda do 
Campo cêrca de meia légua, ou sejam três quilômetros. No refe- 
rido vilarejo, Joáo Ramalho foi armado Cavaleiro e Guarda-Mor 
do Campo Alcaide. 

Em um códice que compulsou na Biblioteca Municipal, o 
saudoso e erudito Afonso de E. Taunay também encontrou infor- 
mes assaz curiosos sobre a época que ora estamos focalizando. 
João Ramalho fundou o povoado na Borda das Campinas, que se 
tornou vila em 1553 sob a invocação de Santo André e da qual 
foi éle Capitão-Mor. Para defender o arraial dos contínuos ata- 
ques dos índios, fortificou-o com um baluarte em que chegou a 
assentar, mais tarde, ate artilharia. A fim de comunicar-se com 
São Vicente, abriu na serra uma estrada, conhecida até muitos 
anos depois pelo nome de "Esteiro do Ramaiho". 

Cabe aqui, entre parêntesis, pequena nota: essa denornina- 
çáo de "esteiro", em se tratando de trilha ou caminho, parece 
conter em si matéria digna de alguma pesquisa. Nos dicionários, 
a palavra significa "braço estreito de rio ou mar, que se estende 
pela terra". fi o mesmo que "estero", nome que se dá, nas fron- 
teiras do Brasil com a Argentina e o Paraguai, a terrenos baixos 
e pantanos junto aos rios, lagos e lagoas, ou em suas imediações, 
total ou parcialmente cobertos de plantas aquáticas, uma espécie 
de "banhado". Pode designar também mangue que se alonga 
pelo lagamar de serra abaixo, e igualmente pode referir-se - 
quem sabe? - aos alagadiços dos cursos de água que descem das 
grotas, cortam os campos e vão desaguar embaixo, no mar. 

Sôbre o ponto histórico de que nos vimos ocupando, cumpre 
considerar a perda ou extravio de importantes documentos do 
nosso passado, seja o testamento de Joáo Ramalho, ditado por 
ele em cartório, em presença do tabelião Lourenço Vaz, do juiz 
ordinário Pedro Dias e de quatro testemunhas, "os quais ouviram 
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as disposições do testador", sejam alguns cadernos das Atas da 
Câmara de Santo André da Borda do Campo. Isso faz supor a 
existência, em tempos antigos, de um espírito solerte, que se 
esforça em dar a História de São Paulo, nessa como talvez em 
outras partes, uma interpretação "ad usum delphini". 

Ora, é certo que o volume das Atas depois extraviadas existiu 
de fato no Arquivo Municipal de São Paulo: Pedro Taques e Frei 
Gaspar a êle se referem com dados precisos, documentados. Per- 
manece aberto portanto um claro de doze anos na vida dessa 
personagem histórica a qual estão ligados, e talvez déle tenham 
dependido, os mais sugestivos fastos de nossa pátria. Foi se- 
gundo o juízo sempre ponderado de Taunay, "o primeiro marco 
da conquista do Brasil", (. . .) "a borda do sertão, do deserto 
ignoto e do mistério profundo". 

Sôbre a vida em Santo André da Borda do Campo, desde sua 
fundação, reconhecida por Martim Afonso de Sousa em 1532, até 
a passagem por ali de Tomé de Sousa, primeiro governador geral 
do Brasil, em 1553, pouca coisa se sabe, mas não parece difícil 
recompó-la graças aos dados coligidos pelos estudiosos do assunto. 
Paulo Prado, saudoso autor de "Paulistica", procura reviver nesse 
trabalho o que teria sido o humilde acampamento, perdido nas 
solidões enevoadas do planalto. A principio, era pouco mais que 
uma taba indígena, com palhoças de taipa de mão, cercadas a 
pau-a-pique, e toscas seteiras para defender-se dos inimigos que 
sempre rondavam nas suas imediações. Mais tarde, abriram-se, 
para o mesmo fim, trincheiras e levantaram-se baluartes, até com 
alguma artilharia, assim como muros protetores, tantas vêzes 
citados nas Atas da Câmara. 

Em 1553, portanto cérca de vinte anos depois, Tomé de Sousa 
chega a São Vicente procedente da Bahia, trazendo consigo o 
Padre Manuel da Nóbrega, provincial dos jesuítas. Ambos, logo 
depois, sobem a serra de Paranapiacaba e chegam até a aldeia de 
Santo André da Borda do Campo, a qual o governador geral eleva 
a categoria de "vila", dando ciência do ato ao Rei Dom João 111. 
Dessa comunicação consta o seguinte relato: ". . .fiz capitão dela 
a João Ramalho, natural do têrmo de Coimbra, que Martim Afon- 
so de Sousa ja achou nesta terra quando cá veio. Tem tantos 
filhos e netos, bisnetos e descendentes que o não ouso dizer a 
Vossa Alteza, 1150 tem cãs na cabeça nem no rosto e anda nove 
léguas antes do jantar". 

O provincial dos jesuítas, de regresso ao litoral, permanece 
algum tempo em São Vicente, de onde expede uma carta a Luís 
Gonçalves da Câmara, de Portugal, cujo texto o Padre Serafim 
Leite nos dá a conhecer, pela primeira vez, numa sessão solene 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 5 de julho 
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de 1934. Nela, o ilustre provincial cita episódios desenrolados na 
altiplanura e dá notícias que, parece, vieram mesmo a talho de 
foice para acalmar os ânimos escaldados daqueles dias. E uma 
carta que, se alguma outra virtude ostenta, além de sua clássica 
beleza, é a de ser muito oportuna. Tito Livio Ferreira, acatado 
historiador, em sua "Gênese Social da Gente Bandeirante", edição 
de 1944, citando o aludido documento, observa judiciosamente: 
"Entremostra o Padre Manuel da Nóbrega, nessas linhas lumino- 
sas, o seu gênio admirável para aparar dificuldades, esclarecer 
dúvidas e adquirir afetos, enobrecend+os". 

Guindado a categoria de "vila", o arraial de Santo André da 
Borda do Campo, eleitos os respectivos camaristas, enseja-se a 
existência regular do Município. Para distribuição da justiça, 
recorre-se as "Ordenações do Reino". Em 1555, o govêrno local 
era constituído por juiz, vereador, procurador, escrivão, almotacel, 
aferidor e alcaide. Rsses magistrados representam o poder legis- 
lativo, o poder judiciário e o poder executivo. 

Ouçamos a respeito o já aludido e sempre erudito Prof. Tito 
Livio Ferreira, na obra citada: 

"Funciona a Câmara com a presença do juiz, do escrivão e 
do procurador do Conselho. Quando êste não comparece, aplica- 
-se-lhe a multa de um tostão, que reverte, quase sempre, em bene- 
ficio das obras do Municipio. As vagas que ocorrem são preenchi- 
das sem demora. Assim, se alguém falecido desta vida p~esente 
no mês de outubro, já em começos do de novembro reúne-se a 
Câmara para tratar da eleição do substituto. Convoca-se o povo. 
O sufrágio é universal. Escolhido o novo oficial, presta éle o 
juramento de estilo. O procurador representa o povo. E em 
nome dêle, faz os seus requerimentos". 

O funcionário mais importante na organização do Município, 
o alcaide-mor, oficial do rei e governador militar da "vila", era ao 
mesmo tempo o magistrado do mesmo. Intervém na distribuição 
da justiça e no govêrno econômico dos Conselhos - tal qual en- 
sina Alexandre Herculano em a sua "História de Portugal". Des- 
tarte, era cargo de nomeação direta do rei ou de seu representante 
imediato: atribuiam-no quase sempre a fidalgo "nobile homo". 
Note-se que para êsse pôsto civil e militar foi João Ramalho 
nomeado. 

Ao alcaide-mor segue-se, em importância, o alcaide da vila. 
E êste quem distribui justiça juntamente com os juízes. Logo 
abaixo, na ordem decrescente da hierarquia, está o aferidor, a 
quem compete verificar a exatidão dos pesos e medidas. O nome 
de João Ramalho, nas Atas da Câmara, aparece pela primeira vez 
em 30 de outubro de 1555 quando se expede carta de doação de 
um terreno a Antônio Cubas, feita por Brás Cubas. Ramalho 
habita na "vila", onde tem as suas "pousadas". Em outra Ata, 
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datada de 22 de janeiro de 1556, invoca-se a sua autoridade para 
ser aumentado o preço do alqueire da farinha de mandioca, o 
qual "vendido a tostão dá prejuízo aos seus fabricantes". Mas, 
como o alcaide-mor está ausente, os vereadores concordam em 
aumentar, a sua revelia, o preço do produto para seis vinténs. 

No ano seguinte, reunida a Câmara, o procurador comunica 
aos colegas que, por ordem do Capitão Brás Cubas, todo proprie- 
tário de terras no têrmo do vilarejo era obrigado a construir casa 
no perímetro murado e a cultivar o terreno, tudo dentro do prazo 
de um ano, sob pena de perder os direitos sobre o imóvel. Logo 
depois, em nova reunião, a Câmara decide que todo proprietário 
de sesmaria deve também construir sua casa dentro da "vila", 
não podendo adquirir moradia já construida. uma imposição 
em defesa da coletividade. Da mesma sorte, quem não produzir 
cereais em suas terras, fica sujeito a perdê-las, pois serão consi- 
derados devolutas e, portanto, adjudicáveis a outros lavradores. 
Com essa medida a Câmara viza a incrementar o nucleamento 
da gente até ali espalhada pelo planalto. Duarte da Costa, se- 
gundo governador geral do Brasil, reconhece os títulos conferidos 
anteriormente ao pioneiro por Martim Afonso. E no regimento 
expedido a Brás Cubas, alcaide-mor de São Vicente, para sua 
orientação, estabelece normas de conduta a ser observada entre 
êste e o alcaide-mor de Santo André, por onde se aquilata a im- 
portância que tinha a personalidade de João Ramalho para a 
Corte portuguésa e seus mandatários no Brasil recém-descoberto. 

E assim vai se expandindo o burgo quinhentista, sob a pon- 
derada orientação do seu fundador e principal autoridade. Mas, 
a situação geral dos campos e do sertão requer energias provi- 
dentes que a possam dirimir. São Vicente, no litoral, sentindo-se 
também em perigo, pede auxílio em homens para poder se defen- 
der se for atacada. Cumpre ao alcaide-mor tomar conhecimento 
do apêlo e, como medida que se impõe, proíbe desde logo a todos 
os andréeuses a saída da vila sem licença especial, para que pos- 
sam ser mobilizados a qualquer momento, mesmo porque, de outro 
lado, um emissário de Santos anda pelo povoado a aliciar homens 
para a defesa da Bertioga, acenando-lhes com a paga de quinze 
mil réis, aliás bem tentadora na época. A Câmara, com base no 
regimento de Duarte da Costa, resolve multá-lo por infração do 
mesmo. 

Além disso, nova preocupação acomete os andréenses: a ur- 
gente reparação "das cêrcas do muro" expostas ao mau tempo, e, 
por isso, estragadas e inseguras. Em sessão extraordinária, a Câ- 
mara delibera se vigie a povoação com mais cuidado, porquanto 
os adversários estão consertando um assalto à vila. Como me- 
dida de precaução, dalí por diante, ao amanhecer, nem todos os 
seua habitantes devem partir para as roças, de modo que metade 
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da população permaneça na vila em cada um dia e a outra meta- 
de, no outro dia. 

As coisas porém continuam a piorar, apesar dessas providên- 
cias. Por isso, já no mês seguinte, o procurador requer uma me- 
dida radical e alarmante: nada mais, nada menos do que a mu- 
dança pura e simples da vila para outro local, próximo de qual- 
quer rio. Pois então - indaga-se - nas vizinhanças de Santo 
André não havia nenhum curso de água? O rio Grande, o rio 
Pequeno, o Tamanduateí não fluiam por ali? Qual a razão, pois, 
dessa mudança? É que - argumentam os mudancistas - escas- 
seiam cada vez mais os mantimentos, o gado morre e os próprios 
moradores são dizimados por endemias. João Ramalho compa- 
rece a tôdas as sessões da Câmara e não se manifesta contrário 
a desesperada medida, até porque, para cúmulo, além do mais 
também ali se apresenta pela primeira vez o serissimo problema 
da falta de sal, cujo fornecimento era explorado por certos con- 
tratantes, e cuja escassez tendia a ir-se agravando ainda mais 
com o andar do tempo. Todavia, por estranho que pareça, só 
século e meio depois (!), em 1710, atingiria êle ao seu "climax". 
E diante do drama calamitoso da miséria que atingia homens e 
animais em toda a redondeza, o assim chamado "peruleiro" Bar- 
tolomeu Fernandes de Faria, fazendeiro em Jacareí, reúne os 
senhores do campo (que então já eram muitos), alicia e organiza 
verdadeiro exército de milhares de mamelucos, índios e negros, e 
desce até Santos, em busca de uma solução para o caso, mesmo 
com violência. Ali chegando, logo se apropria dos depósitos de 
sal e adquire todo o produto armazenado, pagando-o, não pelo 
preço extorsivo exigido pelos "pintos calçudos", mas pelo da tabela 
baixada pela Côrte de Lisboa. E o sal assim obtido é pôsto em 
sapicuás e transportado em lombo de burro para o altiplano pela 
gente do "peruleiro". Os reinóis porem, de seu lado, também 
agem contra Ele, conseguem prender o soba de Jacareí, já de oi- 
tenta e ou noventa anos de idade, e despacham-no sob ferros 
para a Bahia, onde pelas violências que praticara iria ser enfor- 
cado, o que só não aconteceu porque, na véspera da execução, 
êle morre de varíola (de "bexiga", como se dizia na época), no 
fundo de um calabouço. 

Quanto a vila de Santo André pròpriamente, após demorado 
silêncio a respeito dela, pelo fato de terem sumido as Atas da 
respectiva Cãmara, sabe-se que os seus habitantes, em meados de 
1560, se mudam em massa para São Paulo de Piratininga, burgo 
jesuita fundado seis anos antes nas imediações do rio Taman- 
duateí, para onde segue toda a população deslocada, levando con- 
sigo o fora1 da vila. 

A propósito, rezam as crônicas da época: "Levanta-se o tosco 
pelourinho, símbolo da Justiça e de autoridade real. Inicia-se a 
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sua vida de burgo urbano e amuralhado e a sua resistência aos 
assaltos indígenas". 

Tudo isso porque os andréenses, como referimos acima, encon- 
travam-se de fato em má situação dentro do seu Município, e 
resolvidos mesmo a procurar outro local, perto de um rio, para 
nêle estabelecerem-se, e, assim, darem pronto cumprimento a 
determinação de Mem de Sá, "mandando que a vila de Santo 
André se passasse para junto da Casa de São Paulo, que é dos 
padres de Jesus, porque nós todos o pedimos mediante uma peti- 
ção por ser lugar mais forte, mais defensável, e mais seguro tanto 
dos contrários como dos nossos índios e ainda por muitas outras 
causas que a êle e a nós moveram". 

Assim, "se o Colégio, fonte de cultura, atribui a São Paulo 
um caráter acentuadamente sacro e austero; se a Câmara, baluarte 
de civismo, se tornou a consciência indômita de uma nova enti- 
dade política, afirmando-se livremente, a Bandeira - tupi pelo 
instinto, lusa pela organização e finalidade - deu-lhe a paixão da 
vida perigosa e heróica". 

Portanto, o que induziu os habitantes de Santo André a se 
unirem aos de Piratininga nada mais foi que uma providência 
do momento, a fim de pór a população e o povoado a salvo de 
perigo iminente. Naqueles dias, a ameaça que pesava sobre o 
aldeamento não era propriamente a luta habitual com os indí- 
genas, a qual João Ramalho já era afeito. A situação tornara-se 
mais grave, porquanto os andréenses teriam então de defrontar-se 
com êles como aliados dos franceses, do Rio de Janeiro, os quais 
- segundo F. A. Varnhagen - distribuíam entre os tamoios 
"arcabuses, pólvora e armas brancas". 

Demais, as humildes moradias de Santo André - assaz rudi- 
mentares - não permitiam resistir sequer às intempéries. Com 
o correr dos anos, pouco e pouco, foram elas ruindo, esfacelando-se 
até desaparecerem de todo, fato êste que impossibilitou a sua 
localização exata (problema até hoje insolúvel para os historia- 
dores hodiernos que dêle se ocuparam e ainda se ocupam). 

Após a mudança, não obstante terem se integrado na po- 
pulação de São Paulo de Piratininga, os andréenses prosseguiram 
nos seus próprios trabalhos administrativos. O Prof Tito Lívio 
Ferreira refere que os mesmos camaristas eleitos para servir nesse 
ano de 1560 em Santo André da Borda do Campo, acompanharam 
o Município em sua transferência e completaram os respectivos 
mandatos no vilório de Piratininga, sem solução de continuidade. 
E - acrescenta - "a organização social avança no seu processo 
evolutivo, através dos fatos sociais variáveis de lugar para lugar, 
mas tendentes a unificar a consciência coletiva, fortificando-a". 

João Ramalho, capitão-mor de todo o altiplano, encarrega-se 
da defesa da vila ante as agressões dos tamoios, os quais, a seu 
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turno, tinham de lutar com os índios do planalto paranapiacaba- 
no. Não obstante, em 9 de julho de 1562, a própria São Paulo 
de Piratininga é por êles atacada. O régulo e seu sôgro Tibiriçá, 
com todo o seu clã, fazem frente aos assaltantes. A resistência 
porém é toda feita intramuros, com a participação dos indígenas 
das aldeias próximas e dos portuguêses e mamelucos residentes 
na vila. O cêrco prolonga-se por dois dias consecutivos, após os 
quais os sitiados, que esperavam apenas momento azado para 
revidar, atiram-se heròicamente contra o inimigo. Saltam deci- 
didos as tranqueiras e, de armas na mao, enfrentam de rijo os 
adversários. hses,  amedrontados com a inesperada reação dos 
sitiados, fogem desordenadamente. Mas pelo caminho arrasam 
as sementeiras, matam o gado, incendeiam e devastam tudo o 
que encontram em sua retirada. 

Apesar de rechassado o inimigo, a situação continuou som- 
bria para os da vila. Os índios e os portuguêses, tanto uns como 
outros, falam com horror da existência de um ferocissimo chefe 
tamoio cuja fama se estende pelas demais capitanias: Cunham- 
bebe. Rste índio inimigo dos portuguêses - segundo Francisco 
de Paula Ferreira de Resende, no estudo "O Brasil e o Acaso" ou 
"Um Bosquejo da Nossa História", edição de 1945 - não era ape- 
nas terrível em terra, mas também no mar. Contava-se que, dis- 
pondo apenas de duas canoas de guerra, não hesitava em abordar 
navios providos de artilharia. Certa vez, tendo arrebatado de um 
dêsses barcos armados pequenos "falcóes" (canhóesinhos de três 
polegadas de diâmetro), levou-os consigo, carregados, para usá-los 
ao depois contra os inimigos. Trazia-os apoiados aos próprios 
ombros, fazia-os disparar e ainda, com a mesma facilidade, "lhes 
aguentava o recuo" ou "coice", como se diz na  linguagem das 
casernas. Era uma figura por assim dizer homérica. O que 
dêle se dizia apavorava a tal ponto o gentio e os brancos que, a 
dar crédito as narrativas do tempo, Anchieta tomou a heróica 
resolução de ir procurá-lo, a fim de se fazer seu prisioneiro. E de 
fato estêve em sua taba em 1563 e lá escreveu o decantado "Poema 
a Virgem", que, segundo rezam as crônicas, se compunha de dez 
mil estrofes! O seu espontâneo sacrifício teve surpreendente 
epílogo: quando regressou para a vila de São Paulo de Pirati- 
ninga, depois de cinco meses de cativeiro, trazia consigo, em sua 
modesta bagagem, uma coisa preciosa que todos desejavam: a paz 
entre os beligerantes! 

Por êsse feito, e pelos muitos outros de que foi protagonista, 
"O Brasil inclina-se perante o Padre Jose de Anchieta, luso-brasi- 
leiro de origem espanhola, mestre de humanidades, poeta, autor 
dramático, etnólogo, gramático do tupi, refém sublime de Iperoi- 
gue, primeiro cronista e taumaturgo de São Paulo, apóstolo da 
América". 
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Retomando porém a figura quase lendária do régulo João 
Ramalho, então já no ultimo quartel de sua grande vida, trasla- 
damos para aqui algo de suas últimas vontades ditadas aos 3 de 
maio de 1580, nas notas do tabelionato de Lourenço Vaz, a cujo 
testamento neste trabalho despretensioso nos reportamos diversas 
vézes. Pena é que seja êle um dos documentos desaparecidos, ao 
longo dos quase quatro séculos já decorridos. Pouco tempo depois 
de o haver mandado lavrar, o patriarca dos paulistas, derreado 
pelos seus muitos anos de existência, desaparece dentre os vivos, 
legando-nos o seu edificante exemplo, como um patrimônio ines- 
timável que o tempo não desfará. 

A figura inconfundível désse arrojado varão não se eclipsou 
com a sua morte, nem se apagara jamais dos fastos da nossa 
História, eis que João Ramalho passará a Eternidade a semelhan- 
ça de outros grandes vultos de seu tempo - escreveu Afonso de 
E. Taunay em sua obra histórica "João Ramalho e Santo André 
da Borda do Campo", editada em 1953 - assegurando para sua 
gente, para sua r-a, para aqueles ousados lusíadas, homens de 
ferro, de que fora um dos mais completos exemplares, aquela 
fama sublimada que Camões, o épico incomparável de sua grei, 
traduzira em seu poema imortal, pondo nos lábios de Júpiter 
Tonante, em proclamaçao aos povos do Universo: 

"Se do grande valor da forte gente 
De Luso não perdeis o pensamento 
Deveis de ter sabido claramente 
Corno é dos fatos grandes certo intento 
Que por elas se esqueçam os humanos 
De Assirios, Persas, Gregos e Romanos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Assim que sempre enfim com fama e glória 
Teve os troféus pendentes da vitória". 

E assim, com essa chave de ouro, que não é nossa, mas do 
incomparável Cantor dos Lusíadas, eis-nos chegados no fim da 
evocação histórica que nos propusemos realizar, sem maiores 
pretensões. 



A REVOLUCÃO DO ISIDORO 

Jacob Penteado 

Antes de falarmos sôbre o 5 de julho de 1924, que tanto aba- 
lou a nossa Capital, convém fazer falar sôbre os antecedentes. 

Em 1921, o Presidente Epitácio Pessoa, como era praxe então, 
apoiava o candidato do Partido Republicano (o único que exis- 
t i a . .  .) a sua sucessão, escolhido em convenção de 8 de junho 
daquele ano. Mas já se esboçava, no País, uma reação contra 
métodos absolutistas, tendo ã sua frente Borges de Medeiros, 
governador do Rio Grande do Sul, José Joaquim Seabra, da Bahia, 
Nilo Peçanha, do Estado do Rio, e elementos de São Paulo, da 
Liga Nacionalista. No Rio de Janeiro, a população em pêso esta- 
va contra Artur Bernardes, apelidando* de Rolinha. Surgiu, na 
ocasião, a canção popular "Ai seu Mé, lá no Palácio das Águias, 
olé! Tu náo porás O pé!". (l) Bernardes jamais teve contacto 
com o povo carioca. Andava sempre de carro fechado, a toda 
velocidade. Em São Paulo, então, "O Parafuso", do valente pan- 
fletário Benedito de Andrade, Baby, publicava, na capa, um retra- 
to de Bernardes e Epitácio, com a legenda: "As duas prostitutas 
de bigodes". Esse jornalista, mais tarde, foi suicidado". Foi o 
único jeito de calar-lhe a boca. 

Fato interessante é que muitos dos presidentes da República 
tiveram apelidos de aves. Campos Sales era o Pavão; Rodrigues 
Alves, o Peru; Afonso Pena, o Tico-tico; Epitácio, o Patativa; Ber- 
nardes, o Rolinha e, um dos últimos, o Vira de Mato Grosso. Epi- 
tácio escolhera, para as pastas da Guerra e da Marinha, respec- 
tivamente, dois civis, Pandiá Calógeras e Veiga Miranda, o que 
desgostara as forças armadas. Para piorar êsse estado de coisas, 
apareceu o famoso caso das cartas, atribuídas ao candidato e 
dirigidas ao senador mineiro Raul Soares. Estavam datadas de 
3 de março e 6 de junho de 1921, e ambas continham têrmos 
injuriosos ao Exército. O Clube Militar, sob a presidência do 
Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente, tendo como diretor- 
-bibliotecário o entáo capitão Eurico Gaspar Dutra, futuro presi- 

1) O Tenente Duma1 da Costa e Silva, da Força Pública, em Larena, 
mandou a banda local tocar - aAi, seu Mé!n. Washington Luis, entáo Presidente 
do Estado, demitiu-o sumàriamente. Com êle, era na madeira mesmo. 
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dente, exigiu, imediatamente, um exame grafológico de ambas. 
Foram convocados os melhores peritos da época, tanto nacionais 
como estrangeiros, mas nada se apurou de positivo. E, para 
aumentar a confusão, surgiram dois autores das missivas. Olde- 
mar Lacerda e Jacinto Guimarães. 

A Reação Republicana apresentou sua chapa: Nilo Peçanha 
e J. J. Seabra mas, nas "eleiçóes", como era esperado, venceu a 
oficial. Tudo começou ali. O resto veio depois. A 5 de julho 
de 1922, explodiu o famoso levante do Forte de Copacabana. Na 
Vila Militar, simultâneamente, rebelaram-se as forças ali sedia- 
das, comandadas pelo Marechal Hermes, que, três dias antes, tinha 
sido prêso pelo Ministro da Guerra, tendo conseguido fugir. O 
govêrno fechou o Clube Militar e mandou o 3." Regimento de Arti- 
lharia ocupar o Forte. Os rebeldes, que já haviam matado o co- 
mandante, capitão José da Silva Barbosa, vendo a impossibilidade 
de resistir, tentaram um ato de heroismo ou loucura: cortaram a 
bandeira nacional em 18 pedaços, que cada qual guardou no peito. 
Eram 17 tenentes e um civil, Otavio Correa. E, assim, marcha- 
ram para a morte, e para a História, de armas em punho. Ante 
o forte fogo dos soldados legalistas, tombaram todos. Sobrevi- 
veram, apenas, o paulista Antônio Siqueira Campos e o carioca 
Eduardo Gomes, que tanta influência teriam na vida da Nação. 
Morreu, ali, o tenente Newton Prado, natural de Leme, neste 
Estado. 

Artur Bernardes foi empossado, mas o País nunca mais teve 
sossêgo. Tivera início o ciclo revolucionário, que culminaria, em 
1930, com a deposição de Washington Luis, seguido, em 1932, pela 
Revolução Constitucionalista. 

Assim, como consequência dessa situação, deflagrou, em São 
Paulo, o 5 de julho de 1924, outro movimento revolucionário, tendo 
a sua frente o coronel reformado Isidoro Dias Lopes, que passou 
a ser chamado de general, auxiliado pelo major Miguel Costa, 
da Fôrça Pública, e oficiais do Exército, entre os quais o famige- 
rado coronel João Francisco, Djalma Dutra, os irmãos Távora, 
Joaquim, que desertara da guarnição de Cuiabá, para vir morrer 
em São Paulo, e Juarez, que era capitão, e o tenente Asdrúbal 
Guayer de Azevedo, do 4." B. C., de Santana. Vieram a seguir, 
o coronel Paulo de Oliveira e o Marechal reformado Odílio Ba- 
celar. O general Abilio de Noronha, comandante da Região, foi 
prêso, de madrugada, quando vinha de uma festa no Hotel Es- 
planada, e o coronel Quirino Ferreira, comandante da Fôrça Pú- 
blica, também foi prêso, no mesmo dia. 

Era presidente do Estado Carlos de Campos, que tomara posse 
em maio. Figura simpatica, homem culto, fino, compositor mu- 
sical, mas que iria pagar pelos erros do situacionismo. Organizou 
a defesa do Palácio dos Campos Elisios, tendo à frente o bravo 
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major Marcilio Franco, auxiliado pelo tenente Tenório de Brito, 
que tanto se distinguiria nas lutas de 1932. Esses oficiais, com 
os poucos comandados que tinham, auxiliados por muitos civis 
que para lá acorreram, resistiram tenazmente, numa luta inglória, 
em que, lado a lado, havia elementos da mesma corporação, com 
o mesmo uniforme, tornando-se difícil, portanto, distinguir o 
amigo do inimigo. 

Mais ou menos a metade das fôrças da cidade (Exército, 
Força Pública e bombeiros) passara-se para os rebeldes, aumen- 
tando seus efetivos para três mil ou três mil e quinhentos homens. 
As dez horas da noite, no dia 8, os defensores dos Campos Elisios, 
ante a desigualdade de fôrças, deixaram-no e rumaram para 
Guaiauna, porque o Palacio já estava sendo bombardeado pelos 
rebeldes, com suas baterias no alto do Araçá. Uma balázio de 
105 ja atingira a Secretaria da Justiça, matando seis marinheiros. 

Os revoltosos contavam, então, com cêrca de 20 bocas de fogo, 
de 75 até 105, com 180 metralhadoras. Lembro-me de um 105, 
instalado na Praça João Mendes, que atirava contra os legalistas, 
situados no Ipiranga. O artilheiro era um sargento, mulato, que, 
a cada tiro, exclamava: 
- Fala, meu louro! 
Havia um espanhol, no Belènzinho, velho revolucionário em 

sua terra, que olhava indiferente para aquêle bombardeio. Alguém 
lhe perguntou: 
- Que tal a revolução, Pepe? 
- Revolución? Usted llama a eso de revolución? Hasta 

que ia sangre no corra por la sarjetas no és revolución. 
Cumpre notar que a população não via com simpatia as for- 

ças legalistas, pois, com a sua chegada, comandadas pelo general 
Eduardo Sócrates, começou o martírio de São Paulo, que passou a 
ser bombardeada implacavelmente, especialmente à noite. Os 
bairros proletários estavam francamente ao lado dos revoltosos, 
ou dos masorqueiros, como dizia "O Correio Paulistano", em sua 
edição de 6 de julho. 

Os bernardistas, conhecendo bem a impopularidade de sua 
causa, espalharam - tal como faria Getúlio, em 1932 - que o 
levante de São Paulo era, ora um motim da Força Pública, ora 
um levante de italianos, ora uma greve armada de operários, 
anarquistas ou comunistas. Pareceu ironia, na ocasião, uma 
declaração de Carlos de Campos: "Estou certo de que São 
Paulo prefere ver destruida sua formosa Capital a ver destruída 
a legalidade no Brasil". 

Nós morávamos na Rua Passos, no Belènzinho, e ficamos 
entre dois fogos: do Tatuape, onde estavam as fôrças legalistas, e 
o da Luz, quartel-general dos revoltosos. Iniciou-se, então, o 
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êxodo para o interior. A 17 de julho, 200 mil pessoas tinham já 
abandonado a cidade, que contava com 700.000 habitantes. Tam- 
bém fui obrigado a retirar-me. Vínhamos dormindo no porão, 
baixo e sufocante. As granadas já estavam explodindo bem 
perto. A noite, não se podia dormir, tao cerrado era o tiroteio 
que se estabelecia. Segui para Jundiai, com minha mulher, uma 
cunhada e meu filho Oliverio, de um ano de idade. Fomos a pé 
até a estação da Luz, com o menino e tudo quanto pudemos 
carregar de mantimentos, que já estavam começando a faltar. 
Jundiai estava supervoada, mas, assim mesmo, meu primo, Se- 
bastião Sica, recebeu-nos muito bem. Quando sua casa ficou 
lotada, passamos para a de sua irmã, em Vila Aréns. Naquela 
cidade, corriam os mais desencontrados boatos a respeito de São 
Paulo. Não havia rádio, e os jornais saíam com irregularidade 
e sob forte censura. Contavam que não havia mais nem uma 
chaminé de pé. 

Isidoro Dias Lopes procurara prestigiar o seu regime, negando 
sua ilegalidade e fazendo todo o possivel para manter a ordem 
pública e os serviços municipais, com a colaboração do prefeito 
Firmiano Pinto, de Jose Carlos de Macedo Soares, de Júlio Mes- 
quita e do arcebispo D. Duarte Leopoldo e Silva, que, mais tarde, 
foram levados as barras dos tribunais, suspeitos de revolucioná- 
rios. Seu único crime tinha sido manter a ordem civil e con- 
tribuir para minorar o sofrimento da população. Louve-se, tam- 
bém, a atuação da benemérita Santa Casa de Misericordia, nesse 
doloroso período, pela qual passaram 1.222 feridos e 153 cadáveres. 

A 28 de julho, os rebeldes, não tendo recebido qualquer apoio 
das demais unidades da nação, batiam em retirada, em numerosos 
trens, perfeitamente em ordem. Numa proclamação final, o gene- 
ral Isidoro deixou patente "o quanto a cidade fora gratuitamente 
sacrificada para fins mal definidos e que lhe eram estranhos". 
São Paulo foi apenas uma etapa, o meio de impressionar a nação. 
Nosso objetivo fundamental era e é uma revolução no Brasil que 
elevasse os corações, que sacudisse os nervos, que estimulasse o 
sangue da raça enfraquecida, explorada, ludibriada e escra- 
vizada". 

Realmente, o velho cabo de guerra tinha razão. Os revolu- 
cionários continuaram sua pregação cívica, com Miguel Costa, 
Juarez Távora, João Cabanas, aos quais outros se juntaram, oriun- 
dos de movimentos do Sul, como Luís Carlos Prestes, que, a frente 
de sua legendária Coluna, da qual faziam parte Miguel Costa, 
Siqueira Campos, Osvaldo Cordeiro de Faria e tantos outros bra- 
vos, em marcha por toda a nossa hinterlândia, demonstrando sua 
perfeita estratégia de guerra de movimento, ridicularizando as 
forças governistas, ao mesmo tempo que pregavam um novo 
evangelho a população sertaneja e ignara, do País. 
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Artur Bernardes governaria até ao fim, mas em permanente 
estado de sítio, qual atormentado prisioneiro do Catete. O re- 
gime, porém, já estava com os seus alicerces abalados. 

Os revolucionários, entre os quais havia grande número de 
filhos do povo, que aderiram ao movimento, eram tratados como 
irmãos pela população, que Ihes servia lanches, café, bebidas etc. 
Em retribuição, sempre a protegeram e respeitaram, ao contrário 
dos "legalistas", que, ao entrarem na cidade conquistada, "terra 
de italianos e comunistas", saquearam-na de maneira bárbara. 
No Belènzinho, por exemplo, quase nenhuma casa foi poupada. 
Eu morava, então, numa sala, onde não ficou nenhum móvel 
intacto, até um pequeno cofre de madeira foi arrombado a arma 
branca, um enorme facão ou baioneta, que entreguei ao M.M.D.C., 
em 1932. Em muitas residências, mataram tôdas as galinhas, 
cozinharam-nas e, para maior escárnio, evacuaram nas panelas 
e em outros utensílios de cozinha. 

O Govêrno Revolucionário, no dia 9, ao se constituir, dera 
ordens severas a população para evitar desordens: "Aquêle que 
fôr encontrado em atitude desordeira, fazendo depredações, será 
incontinenti prêso e punido! Os negociantes estão obrigados a 
manter os preços comuns, caso contrário, novas providências serão 
tomadas nesse sentido". 

Motivou êsse boletim os saques que se verificaram nos bairros 
do Brás, Belènzinho e Mooca, especialmente no Hipódromo, onde 
estavam os depósitos de mercadorias e os vagões da Central do 
Brasil, repletos de cargas. Foram saqueados, nessa ocasião, os 
armazéns do Matarazzo, Puglisi, Moinho Gamba, Rieckmann Cia., 
Adler Cia., Pieri & Belli, Metzger, Ernesto de Castro Cia., os da 
Fábrica de Tecidos Belém, a Cooperativa da Fôrça Pública, o Mer- 
cado Municipal, depósitos da São Paulo Railway, da Sorocabana, 
e quase todos os empórios dêsses bairros, por cujas ruas passavam 
carroças e caminhões, com aquela vergonha da pilhagem. 

Via-se de tudo: peças de morim, banheiras, seringas, brinque- 
dos, sacos de farinha de trigo (muitos deitavam fora a farinha e 
carregavam os sacos vazios, empilhados), de cereais, barricas de 
breu, guarda-chuvas, caixas de bacalhau, pacotes de meias de sêda, 
mantas de carne sêca, ferros de engomar, urinóis, "comadres", 
garrafas de licor, latas de gasolina, de petróleo, espartilhos, ara- 
dos, motores, gramofones etc. Dos trens que estavam carregados, 
na Mooca, foram soltos trezentos e tantos bois. Muitos dêles fo- 
ram mortos a tiros, esquartejados em plena rua e arrastada a 
carne, a gotejar do sangue, aos ombros da malta. 
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Terminada a revolta, a policia começou a dar batidas, percor- 
rendo os bairros, com caminhões, revistando casa por casa, sob 
jocosos comentários do populacho, que vaiava e aplaudia os 
moradores. 

Muito tempo depois, quando alguém aparecia de roupa nova, 
ainda se dizia: 
- Isso é marca vagão! 
No Correio, quase não houve anormalidade. Ali, sòmente 

compareceu o major Cabra1 Velho, chefe de Polícia do Govêrno 
Revolucionário, em busca de dinheiro, mas esbarrou com a ati- 
tude enérgica do nosso grande Administrador, Dr. Geonísio Cur- 
velo de Mendonça, que disse: 
- Eu só entregarei a Tesouraria a uma junta designada pelo 

Comando, mediante balanço e competente recibo. Do contrário, 
sòmente passando por cima do meu cadáver. 

O major ficou de voltar, mas nunca mais ali apareceu. 
Houve, também, o trágico-còmico episódio do paredão, quando 

Lucas Maluco, fardado de sargento, isidorista, a frente de um pe- 
lotão, quis encostar o chefe da 7." secçko no paredão ali existente, 
para fuzilá-10, mas desistiu, ante o pranto do velho. (z '  Além 
disso, outro episódio ocorreu com o impagável Mimosa. Um ca- 
pitão revoltoso apresentou-se ao Dr. Geonísio e solicitou um fun- 
cionário para acompanhá-lo até Jundiaí, conduzindo malas. Rocha 
ofereceu-se. Ao chegar a Juqueri, o oficial disse a Mimosa: 
- Muito obrigado. Eu só queria examinar de perto êste tú- 

nel, para ver se estava mesmo dinamitado. Muito obrigado, moço. 
Eu e muitos colegas refugiados em Jundiaí e em outras loca- 

lidades próximas, vínhamos, quase todos os dias, a São Paulo. 
Assinávamos o ponto, conferíamos e dividiamos a correspondência 
e entregkvamos o que fosse possível. 

Isso nos valeu um elogio, após o término da Revolução. En- 
tretanto, depois, começaram cs inquéritos contra funcionários que 
haviam empunhado armas contra o Govérno, tal como o ''capitão'' 
Antônio Marcelo, os sargentos Américo Bruno, Lucas Maluco, Be- 
nedito Antônio de Camargo e outros colegas. 

- 
2) Ver <Memórias de um postalista*, do autor. 



ANTONIO CONSELHEIRO, O MÍSTICO 
DE «OS SERTOES)) 

Jorge Bertolaso Stella 

1. "Os Sertões" de Euclides da Cunha têm sido estudado 
sob vários aspectos por pesquisadores e críticos de alto valor ( I ) .  

"Os Sertões" são Antônio Conselheiro. 
A obra é um monun~ento. 
A nossa história e a nossa literatura têm as suas raizes nesse 

livro que, quanto mais se estuda, mais se tem atração por êle. 
Assemelha-se a uma mina de riqueza inesgotável. As novas 
gerações irão sedentas a esta fonte buscar idéias e fatos da his- 
tória da nossa terra. É uma obra destinada a nunca desaparecer, 
como "Os Miseráveis" de Victor Hugo, porque dos "nossos mise- 
ráveis" trata ela. 

2 .  O meu propósito, nestas linhas, é tratar ligeiramente de 
Antônio Conselheiro como mistico. 

Nos vários estudos, referentes a obra de Euclides da Cunha, 
nada encontrei que se refira a Antônio Conselheiro como mistico. 
Se há, eu ignoro. 

Esta figura estranha, perseguida, combatida, marcada com 
têrmos que a reduzem a trapo, como "paranóico", "famigcrado", 
"bárbaro", "fanático", "louco" e outros, estudada sob um certo 
ângulo, aparece ao meu espírito como digna de estudo e de 
simpatia. 

Antônio Conselheiro é uma figura que se enquadra entre os 
místicos. 

Mas que é um místico? 
Místicos os há de várias espécies. Uns são extáticos, contem- 

plativos, outros irrequietos, excitados, confinando, às vézes, com 
os fanáticos, como no caso do apóstolo São Paulo, antes da sua 
conversão ao cristianismo, quando era judeu ardoroso e perseguia 
os cristãos. 

1) Olimpio de Souza Andrade, História e Interpretação de aos YeItóes». 
são Paulo, 1966. 
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O mistico deve ser estudado na sua época e no seu ambiente. 
Tirá-lo daí é desfigurá-lo. 

Sob a marca de "fanático" e por isso pernicioso, Antônio Con- 
selheiro tem passado de bôca em boca. 

Fanático é também um indivíduo de convicção profunda e 
nada o demove de seu ideal, embora perseguido, mal interpretado, 
expulso ou condenado a fogueira. Os exemplos afloram na 
história humana. 

Um dia Spinosa fora intimado a comparecer perante uma 
comissão austera, acusado de ateismo. Firme nas suas idéias, 
fora expulso. Renan, num discurso célebre, referiu-se a êle 
como um homem "embriagado de Deus". 

Giordano Bruno também não renegara seus princípios e a 
Igreja o condenou a fogueira como herege. Rle, tranqüilo, pe- 
rante o tribunal da Inquisiçáo, disse essas palavras, que revelam 
a sua efigie: "Maggiortimore provate voi nel pronunciar Ia sen- 
tenza contre di me che non io nel riceverla". 

Se Antônio Conselheiro fosse pêgo no cêrco de Canudos 
talvez tivesse sido crucificado e ultrajado como Cristo, o seu 
Mestre, com a diferença que na crucificaçâo de Jesus os discípulos 
o abandonaram, enquanto que na de Antônio Conselheiro, até as 
crianças se acercariam da cruz, tal a devoção désses infelizes, 
mal compreendidos, que procuravam nêle uma palavra de vida, 
última expressão de amor. 

Não compete a mim e nem é êste o lugar para manifestar a 
minha reprovação quanto a maneira pela qual foram sacrificados 
homens, mulheres e crianças, nessa campanha. Se a escravidão 
foi uma mancha na nossa história, Canudos foi uma nódoa que 
nos acabrunha. 

3 .  Da infância de Antônio Conselheiro sabe-se muito pouco. 
Os raros escritores que déle se ocupam ('I  deram-no como 

uma criança tímida e boa, levando uma existência normal, a 
devorar o "Lunario Perpetuo", aventuras de cavaleiros medievais 
e textos religiosos, as guerras do Imperador Carlos Magno e os 
Doze Pares de França, a Princesa Magalona e as lições do cate- 
cismo católico. 

Nasceu a 13 de março de 1830 em Quixeramobim, no Ceará. 
Oriundo de família brava, mas digna. Seu pai chamava-se 

Vicente Mendes Maciel, "homem irascível, mas de excelente ca- 
ráter, meio visionário e desconfiado, mas de tanta capacidade que, 
sendo analfabeto, negociava largamente em fazendas, trazendo 
tudo perfeitamente contado e medido de memória, sem mesmo 

2) Nertan Macedo, Antônio Conseiheiro. Rio de Janeiro, 1969, pg. 101. 
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ter escrita, para os devedores ':'I. De Nertan, selecionamos estas 
palavras: "vigoroso" e "inteligente", "cortês", "obsequioso" e 
"honrado" 14' .  

Antônio Conselheiro era pardo e filho natural. Sua mãe 
também parda, chamava-se Maria Joaquina. O seu nome era 
Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado "Antônio Conselheiro", 
dado os conselhos que costumava dar. 

O pai desejava ardentemente, fôsse o filho, um dia, sacerdote 
da Igreja Católica; sendo porém mancebado, julgava fôsse isto um 
empecilho. Resolveu então casar-se com Maria Joaquina, ato que 
se realizou no dia 31 de agosto de 1834. 

Educado na disciplina rígida da honradez, o môço era tímido, 
tranqüilo, retraído, avesso a troça, preocupado no cumprimento 
do seu dever como caixeiro de seu pai. Era rapaz de vida cor- 
retíssima e calma, afetucso e compreensivo. 

Após a morte do pai, tendo sôbre os ombros a tarefa de 
velar por três irmãs solteiras, sòmente depois do casamento delas, 
éle cogitou em constituir o seu lar. 

Casou-se a 7 de janeiro de 1857, com Brasilina Laurentina 
de Lima, sua parenta, filha de Francisca Maciel, irmã de seu 
pai e que, como êle, era bastarda e parda. 

4 .  Dada a derrocada financeira, Antônio Conselheiro trans- 
feriu-se para Itapu e outros lugares, procurando sempre fazer 
alguma cousa, um trabalho honesto. 

Em Itapu sofreu uma desgraça, a maior da sua vida; um 
oficial de polícia lhe raptara a esposa. O golpe que sofrera 
atingiu-o em cheio. 

O ladrão que rouba a riqueza, rouba muito, é certo; mas 
não rouba tudo; porém o ladrão de coração, que furta os afetos 
da alma, rouba tudo e o que há de melhor na vida. A vítima passa 
a ser um cadáver. 

Coberto de vergonha, que é a película da personalidade em 
muitos indivíduos, desnudada a alma, humilhando, o desgraçado 
procurou vestir-se do silêncio, do isolamento, e tomou o rumo 
do sertão. 

De 1877 a 1887 erra pelos sertões, tendo chegado até o litoral, 
em Vila Conde (1887). Em passando por Alagoazinhas, Inham- 
boupe, Bom Conselho, Geremoabo, Cumbe, Mucanho, Massacará, 
Pombal, Monte Santo, Tucano, deixava em quase todos êsses lu- 
gares, traços de sua passagem, restaurando aqui os muros arrui- 
nados de um cemitério, ali reparando uma Igreja em ruínas, er- 
guendo além uma capela. Era um judeu errante. 

3) <Os Sertões», edição 27, 1968, pg. 118. 
4) Nertan Macedo, Antônio Conselheiro, Rio de Janeiro, 1969, pg. 105. 
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O golpe, e a decepção que sofrera, mudara-lhe o destino da 
vida e o ideal. 

Que se passaria naquêle coração êrmo de afetos e coberto 
de ignomínia? 

Ao infeliz sòmente restava uma esperança e um conforto 
neste mundo de ilusões, a religião. 

A educação religiosa que recebera, pois estava destinado a 
ser padre, foi-lhe um bálsamo na hora da provação. A fé e a 
esperança sublimam as provações da alma. Entendeu que o iso- 
lamento seria melhor para êle e buscou-o, mas tiraram-no dêsse 
isolamento. 

O seu caso não era único, na experiência dolorosa da socie- 
dade; outros muitos, ao serem feridos na alma, mudaram de 
ideal e de rumo na existência. 

Victor Hugo, no seu livro imortal, "Os Miseráveis", espêlho 
da sociedade em todos os tempos, deixa perceber que "Monse- 
nhor Bemvindo", assim denominado, em outros tempos, sofrera 
um abalo profundo, de que resultara o vulto magnânimo entre 
os sacerdotes dos seus dias. 

Na sua peregrinação, Antonio Conselheiro vivia de esmolas, 
porém só recebia o suficiente para não morrer de fome e dormia 
no chão ou sobre uma tábua. 

Levando as costas um surrão de couro em que trazia papel, 
pena, tinta, a "Missão abreviada" e as "Horas Marianas", dando 
a impressão de um paranóico, é assim descrito neste longo lance: 
- "apareceu no sertão do norte um indivíduo que diz chamar-se 
Antonio Conselheiro, e que exerce grande influência no espírito 
das classes populares, servindo-se do seu exterior misterioso e 
costumes ascéticos, com que impõe a ignorância e a simplicidade. 
Deixa crescer a barba e cabelos. Veste uma túnica de algodão e 
alimenta-se tênuemente, sendo quase uma múmia. Acompanha- 
do de duas professas, vive a rezar terços e ladainhas e a pregar 
e dar conselhos às multidões, que reune, onde lhe permitem os 
párocos; e movendo sentimentos reiigiosos, vai arrebanhando o 
povo e guiando-o a seu gosto. Revela ser um homem inteligente, 
mas sem cultura" 'j). 

É bem notar que Antonio Conselheiro possuía alguns conhe- 
cimentos. Não era analfabeto. Frequentou a escola quando me- 
nino e estudou rudimentos de latim, francês, português com o 
professor Manoel Antonio Ferreira Nobre. Desempenhou as fun- 
ções de escrivão de Paz e fêz-se solicitador ou requerente no Fo- 
rum. Era advogado dos pobres. 

5 )  «Os Sertões*. pg. 122 
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Tendo-se transferido, certa vez, para uma fazenda chamada 
O Tigre, tomou-se ali mestre-escola e ensinava português, aritmé- 
tica e geografia. Fêz-se, também, professor primário na Santo 
Amaro. 

5. No seu infortúnio, como dissemos, Antônio Conselheiro, 
tratou de receber conforto da religião. 

Quando as esperanças da terra fenecem, as do céu, para o 
religioso, aparecem e trazem conforto. 

Conhecendo êle agora o mundo por um outro prisma, age de 
modo estranho, dado o seu estado psíquico-religioso. 

Consoante as circunstâncias, a religiáo pode produzir espé- 
cimens diversos, podendo comprometer o indivíduo, fazendo-o 
alvo de várias interpretações. Sòmente Deus, que não olha para 
o exterior da religião, mas para o coração, para o interior do 
indivíduo, pode julgar. 

A religião de Antônio Conselheiro era a mesma da sua 
infância, mas agora, em outra época e com outra experiência, 
dado o choque que sofrera, revelou-se aqui e ali com caracteristi- 
cas diferentes, sendo por muito considerado um desequilibrado. 

Em regra, há dois lugares atraentes para alguns místicos: 
o cemitério e a Igreja. Ambos ambiente do silêncio. 

Os mortos sempre impressionaram e alguns estudiosos têm 
afirmado que o culto dos mortos deu origem a religião. 

O cemitério é a zona da esperança, esperança que é invenção 
de Jesus e prende o indivíduo aos seus antepassados. ele atrai a 
veneração e obriga a pensar, a meditar sôbre o mistério da morte 
e do além. 

Por onde Antônio Conselheiro passava, deixava traços inapa- 
gáveis do seu interesse em construir cemitérios ou restaurá-los, 
como também Igrejas. ele, que vira vários sepultamentos quan- 
do menino, em sua cidade natal, impressionado, considerava o 
tumulo lugar sagrado. 

Respirava, parece, o mesmo sentimento do Profeta Neemias 
ao responder ao rei Artaxerxes: "Como não estaria triste o meu 
rosto, estando a cidade, o lugar dos segulcros de meus pais asso- 
lada? (Neernias, 2:s) 

Outra atração forte para Antônio Conselheiro era o templo. 
Gostava de edificar Igrejas e Capelas ou restaurá-las. Possuia 
grande veneração pela casa de Deus. A sua mente estava voltada 
para êsse recinto sagrado. Faz lembrar as palavras do salmista: 
"Que eu habite na casa do Senhor por largos dias", Salmo 13:3. 
E foi nessa casa onde êle morreu. 
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Se o cemitério é o local da esperança, a Igreja é o recinto 
da fé, onde o indivíduo retempera sua vida espiritual em comu- 
nhão com Deus. 

6. Fato notável, Antijnio Conselheiro não convidara nin- 
guém a seguí-10. 

Seguiam-no e o faziam com a sua religião mista. Aquela 
pobre gente necessitava de um guia na vida e desarvorada seguia 
as pegadas dêsse profeta pobre e estranho, "como ovelhas que 
não têm pastor", Mateus 9:36. file nada tinha a oferecer aos que 
o seguiam, porque "vinha do tirocínio brutal da fome, da sêde, 
das fadigas, das angústias recalcadas e das misérias fundas. Não 
tinha dores desconhecidas. A epiderme seca rugava-se-lhe como 
uma couraça amôlgada e rota sôbre a carne morta. Anestesiara-a 
com a própria dor; macerara-a e sarjara-a de cilícios mais duros 
que os buréis de esparto; trouxera-a de rojo pelas pedras dos 
caminhos; esturrara-a nos rescaldos das secas; inteiriça nos 
relentos frios, adormecera-a em transitórios repousos, nos leitos 
dilacerantes das caatingas. . . Abeirara-a muitas vêzes a morte nos 
jejuns prolongados com requinte de ascetismo que surpreenderia 
Tertuliano, esse sombrio propagandista da eliminação lenta da 
matéria", descarregando-se do seu sangue, fardo pesado e impor- 
tuno da alma impaciente por fugir" ('.'. 

Essa gente rude, ignorante, nada tinha a esperar de um 
homem vazio do mundo, mas talvez por isso mesmo o seguissem. 

este relat,o pungente coloca-se ao lado da vida de São Paulo: 
"Em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vêzes, em fome e sêde, 
em jejum muitas vêzes, em frio e nudez", 2." Carta aos Coríntios, 
11:27. "Oxalá, diz êle, me suportásseis um pouco na minha lou- 
cura", 2." Carta aos Coríntios, 11:l. 

Ainda em outros passos o apóstolo diz gemendo: "Até a 
presente hora sofremos fome e sêde, e estamos nus, e recebemos 
bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, e tra- 
balhando com as nossas próprias mãos; somos injuriados e bem- 
dizemos; somos perseguidos, e sofremos. Somos blasfemados, e 
rogamos; até ao presente temos chegado a ser como o lixo déste 
mundo, e como a escória de todos", 1." Carta aos Coríntios, 4:ll-13. 

Antonio Conselheiro não se preocupava com o seu físico, 
dava-lhe inteiro desprêzo. Alimentava-se pouco para não morrer 
de fome e alimentava-se As vêzes, com um pires de farinha. Sò- 
mente vestia um camisolão de algodão. 

Tempo houve, reza a tradição, que Buda também comia 
apenas um grão de arroz por dia e dormia nos cemitérios, ves- 
tindo-se com os andrajos dos cadáveres. 
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Lembro ainda, entre outros, o místico filósofo Plotino que 
tinha repugnância do seu próprio corpo. Julgava-o instrumento 
desprezível, razão porque náo permitiu fizessem a sua escultura. 

Vem ao caso citarmos um pensamento do próprio São Paulo, 
que reflete o seu estado intimo: "Miserável homem que sou eu! 
Quem me livrará do corpo desta morte?" Carta aos Romanos, 7:24. 

Tenho pensado que se nos fosse dado ver São Paulo como 
alguns historiadores o apresentam: - anão, pernas arcadas, na- 
riz aquilino, magro, feio, raquítico, sobrancelhas unidas, quase 
cego, olhos melosos, enfesado, barba comprida, irascível, capa 
surrada, epilético, segundo alguns, observaríamos alguma seme- 
lhança entre êle e Antônio Conselheiro. 

Por vêzes os místicos se conhecem por dentro e por fora. 
Uma vez no tribunal, Festo exclamou perante os grandes 

que o cercavam: "Estás louco, Paulo", Atos dos Apóstolos, 26: 
"Nós somos loucos", 1." Carta aos Corintios, 4:10-13. 

Interessante é a figura de Pedro Valdo, de Lião. Num ato 
de mudança de vida, distribuiu os seus bens aos pobres, abando- 
nou a família e foi pregar o cristianismo diferente do da Igreja 
Católica e foi chamado louco. Pedro Valdo deu origem a Igreja 
Valdense na Itália. 

7. Antonio Conselheiro pregava contra a vaidade feminina 
e considerava a beleza da mulher como a face tentadora de Sa- 
tanaz. Experiência dolorosa tivera êle. 

Nunca mais olhou para uma mulher. Falava de costas, 
mesmo com as beatas velhas. 

Vem a propósito narrar o conceito de Buda sóbre as 
mulheres. 

Um discípulo do Mestre, de nome Anando, que era para com 
Buda o que João fôra para com Jesus, interrogou-o certa vez, 
como deveria comportar-se em relação às mulheres: 

"Não olhar para elas, Anando. 
Mas se não pudermos deixar de olhar para elas? 
Não falar com elas, Anando. 
Mas se não pudermos deixar de falar com elas? 
Toma muito cuidado, Anando". 

8.  Antônio Conselheiro era guia espiritual. Procurava in- 
cutir no espírito dos seus seguidores o sentimento do temor de 
Deus. Obrigava-os a exercer a sua religiosidade com rezas, ladaí- 
nhas e atos exteriores, como seja beijar o santo. 

Recomendava o jejum, a abstinência, a pureza. file mesmo 
dava o exemplo. Seguia a Jesus, cujas palavras eram vida. Na 
calamidade procurava o isolamento e a relação mais íntima com 
Deus. 
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Místico, êle tinha convicçóes religiosas profundas como bom 
católico. A religião estava nas fibras da sua alma. 

Insurgiu-se contra alguma coisa que êle julgava errada na 
sua Igreja, afirmando que ela perdera a sua glória e obedecia a 
Satanaz. 

A sua moral era restrita como a de Montanus, que nunca 
lera. É interessante como os místicos, sem se conhecerem, têm 
algumas idéias em comum ou universais. 

Mas Antônio Conselheiro era uma criatura humilde e, de 
certo modo, obediente a sua Igreja. Procurava concorrer para 
o seu progresso. Valham-lhe estas linhas.. . "por cuja razão os 
vigários o deixavam impunemente passar por santo tanto mais 
que êle nada ganha e, ao contrário, promove os batizados, casa- 
mentos, desobrigas, festas, novenas, tudo mais em que consistiam 
os vastos rendimentos da Igreja" ('1. 

kle tinha certo modo de entender e desaprovava certas idéias. 
Vem ao caso um fato. Um capuchinho falando sobre o jejum 
como meio de mortificar a matéria e refrear as paixões, pela 
sobriedade, sem entretanto exigir demoradas angústias, porque 
"podia-se jejuar muitas vêzes, comendo carne ao jantar e toman- 
do pela manhã uma chávena de café", tolhendo-lhe o sermão 
irreverente e irônica contradita: 

"Ora! isso não é jejuar, é comer a fartar" 1') 

Antônio Conselheiro sabia o que era jejum real. Êle o 
praticava. 

Seguindo, também, o impulso da sua consciência, pregava 
onde lhe fbsse possivel, a despeito da proibição de Dom Luiz, 
o arcebispo, em circular ao clero bahiano, a 16 de fevereiro de 
1882, proibindo as atividades religiosas a que se entregava Antô- 
nio Vicente: pregações do púlpito de capelas ou sobre latadas, 
construção de novas igrejas, reconstrução de cemitérios, etc. 

Muitos eram favoráveis a êle quanto a certas idéias. Alguns 
eleitos do povo, em postos políticos, e entre éles um sacerdote, 
apresentavam-no como um benemérito do qual os conselhos se 
amoldavam pela ortodoxia cristã, a mais rígida. 

9 .  ale não era político, mas como muitos políticos não 
olhava com bons olhos a república. Como conservador, a seme- 
lhança de muitos outros conservadores, o seu pensamento estava 
voltado para a monarquia. 

Pugnava pela boa ordem. Insurgiu-se contra o álcool, sa- 
bendo-o causa de grande mal, como aconteceu com seu pai, no 
tempo em que se embriagava, tentando matar a mulher e fra- 
cassando no comércio. 

7) «Os Sertões*, pg. 129 
8 )  nos Sertões», pg. 158. 
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Na sua comunidade havia uma cadeia para os perturbado- 
res da ordem. Desejava o bem estar de todos. Infelizmente esca- 
pavam 6, sua observação fatos graves. 

Vem ao caso citar êste trecho de Nertan Macedo. Um dia, 
em Canudos, disse aos que o rodeavam: "Quando Jesus andou 
pela terra foi acompanhado de cinco mil pessoas. No meio delas 
havia mais gente detestada do que boa. Ao lado do Bom Jesus 
já tem o mesmo numero de pessoas" 1'') 

Antonio Conselheiro estava integrado nessa família de infeli- 
zes e de alguma sorte dependia dêles. Nêsse caso, o indivíduo, 

vêzes, tem a vontade controlada por outrem. Lembro-me das 
palavras de Jesus, referindo-se a Pedro . . . "quando eras moço, 
te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias; mas quando 
fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te levará 
para onde não queiras", Joáo 21:18. 

Antonio Conselheiro foi acusado de crimes, porém foi reco- 
nhecido inocente pela policia. Por falta de certas luzes, cometeu 
êrros que, em parte o desabonam. 

Nessa direção, vem ao caso citar mais uma vez Saulo de 
Tarso, religioso em extremo que, como judeu, no seu fanatismo, 
perseguiu a Igreja de Cristo, julgando estar prestando um serviço 
a Deus. Eis as suas palavras: "Persegui êste caminho até a mor- 
te, prendendo e metendo em prisões, tanto varões como mulhe- 
res", Atos dos Apóstolos 22: 3-4; 8-3. E prossegue: "obrigava-os 
a blasfemar", Atos dos Apóstolos, 26:lO-11; Carta aos Filipenses, 
3:6; Carta 1." a Timóteo, 1:13. Alhures, confessa que por igno- 
rância o havia feito. 

Não fora debalde que Jesus proferiu estas palavras: 
- "Qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a 

Deus", Joáo 16:2. 
10. Como muitos outros pregadores e místicos, Antônio 

Conselheiro doutrinava que os bens deviam ser em comum, tudo 
para todos. 

A Igreja Cristã primitiva praticou com êxito o comunismo. 
São Lucas o médico amado, apresenta éste relato importante 
sôbre o assunto: "Um era o coração e a alma das multidões que 
criam e ninguém dizia que coisa alguma do que possuia era sua 
própria, mas todas as coisas Ihes eram comuns. Não havia entre 
êles necessitado algum; porque todos os que possuiam herdades 
e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e de- 
positavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se para cada um, 
segundo a necessidade que cada um tinha", Atos dos Apósto- 
los, 4:32-37. 
. -. -- -- 

9) Nertan Macedo, Antônio ConseIheim, pg. 147. 
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Antônio Conselheiro era advogado dos pobres, pastor dos 
pobres. Como Zoroastro, chamado "pastor dos pobres". Como 
desse conselhos foi chamado "Conselheiro". 

Quando não trabalhava em público, dirigindo obras pias, 
buscava o sossêgo e a solidão. 

Conhecesse a Bíblia, saberia, para seu conforto e orientagão, 
o que Cristo dissera em frases resumidas, mas universais: 

"Bemaventurados os pobres", Mateus 5:3; Lucas 6:20; 
"Bemaventurados os que choram", Mateus 5:4; 
"Bemaventurados os que são perseguidos por amor a 
justiça", Mateus 5: 11. 

Os livros de que êle se servia para as suas prédicas, embora 
proibido pela Igreja, eram a "Missão abreviada" e as "Horas 
Marianas". Mais tarde adquirira também um breviário. A sentir 
Nertan Macedo 'l"), serviu-se também de outro livro. file com- 
punha o seu breviário pessoal, particular, nas horas de meditação. 

E de crer que, éle destinado pelo pai a ser sacerdote um dia, 
e agora adulto e infeliz, se despertasse da consciência de criança 
essa aspiração de ensinar, doutrinar e exercer a seu modo o seu 
ministério. 

11. A semelhança de outros místicos, impressionava-se com 
o Juizo Final, o fim do mundo. Tachavam-no de louco e quiseram 
interná-lo sob o pretêxto de monomania religiosa. 

Uma nota importante: êle não acreditava em bruxaria. 
Não era desequilibrado como pensavam. 
Para êle êste mundo ilusório, "mundo de trevas", no dizer 

de São Paulo, cheio de decepções, inimigo de Deus, e sob o con- 
trôle de Satanaz, devia ter um fim para dar lugar a um mundo 
melhor, que sòmente se processaria com a vinda de Cristo. Sem 
o saber êle andava nas pegadas do apóstolo Paulo, o qual, pre- 
gando sobre o mesmo tema, era chamado "louco", Atos dos Após- 
tolos 26:24; 1." Carta aos Coríntios 4:lO. 

Lembro-me de que, quando estudante de teologia, o rev. 
Eduardo Carlos Pereira, que além de filósofo e professor, era 
pastor, fêz uma série de sermôes notáveis sobre a vinda de Cristo, 
que deveria acontecer em tempo determinado e curto. 

Nós, seus alunos, não rezávamos pela mesma cartilha do 
mestre, não quanto a êsse assunto, mas no que se dizia a data. 
Entretanto nenhum de nós, pensava que o pregador fòsse louco. 
file tinha estudado a matéria, baseado em grandes teólogos. 

Antônio Conselheiro fôra mal interpretado. 
Rle nunca mandou matar ninguém. Nunca mandou perse- 

guir alguém. Não matou o que manchara o seu lar, estando com 
- 

10) Nerian Macedo. Antbnio Conselheiro, pags. 141-142. 
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o clavinote na mão. Nem seguiu o exemplo da sua familia - os 
Maciéis, célebres, corajosos e tímidos. 

Moisés assim não procedeu, ao ser chamado o homem mais 
manso do mundo; matou o egípcio. 

file era religioso, piedoso, místico e perseguido por fanatismo. 
Sabemos que sua religião, no comêço, se concretizou num 

oratório portátil, que era dependurado num galho de árvore. 
Ajoelhavam e oravam. Fazia lembrar a "arca da aliança" do 
Velho Testamento, que significa "casa" e a presença de Deus, 
com a diferença porém, que a arca era considerada tabu. O indi- 
víduo que a tocasse morreria, 2." Livro de Samuel, 6:l-15. 

Antônio Conselheiro tinha alguns conceitos e hábitos inte- 
ressantes, coligidos por Nertan Macedo ("1 .  

Entre os seus manuscritos, descobriu-se esta definição da 
vida: "o que é a vida humana nêste mundo? Uma peregrinação 
para a eternidade". 

No fim do breviário, despediu-se do mundo com estas expres- 
sões, que cheiram a panteísmo: "Adeus povo, adeus aves, adeus 
arvores, adeus campos". 

E! êste modo de ver sobre a origem divina do poder político, 
que Oliveira Paiva e João Brigido já haviam observado na men- 
talidade sertaneja: "Todo o poder legítimo é uma emanação da 
onipotência eterna de Deus, e está sujeito a uma regra divina, 
tanto na ordem temporal como na espiritual, de sorte que, obede- 
cendo ao Pontífice, ao Príncipe, ao Pai, a Deus só obedecemos". 

Aos que o procuravam só permitia uma saudação: "Louvado 
seja Nosso Senhor Jesus Cristo". 

Não tomava em suas mãos dinheiro de espécie alguma, "nem 
mesmo o de Pedro Segundo". 

Sempre dizia que se alguém tem coragem de furtar uma 
agulha, a mesma coragem teria para furtar coisas maiores: um 
boi, um cavalo. 

12. A morte de Antônio Conselheiro em 22 de setembro, no 
cêrco de Canudos, é assim relatada: "Ao ver tombarem as igrejas, 
arrombados os santuários, santos feitos em estilhas, altares caí- 
dos, relíquias sacudidas no encaliçamento das paredes e - aluci- 
nadora visão" - o Bom Jesus repentinamente apear-se do altar- 
mór, baqueando sinistramente em terra, despedacado por uma 
granada, o seu organismo combalido dobrou-se ferido de emoções 
violentas. Começou a morrer. Requintou-se na abstinência costu- 
meira, levando-a a absoluto jejum. E imobilizou-se certo dia, de 
bmços, a fronte colada a terra, dentro do templo em minas. 

11) Nertan Macedo, Antônio Conselheiro, pg. 143-147. 
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Ali o encontrou numa manhã Antônio Beatinho. Estava 
rígido e frio, tendo aconchegado ao peito um crucifixo de 
prata" 'I?' 

13.  Pobre homem que passou por fanático. Porém aquêles 
que o perseguiam não podiam, em boa consciência, atirar pedra 
contra ele, pois respiravam as mesmas idéias. 

Sem comentário, transcrevo uma nota ao pé da página de 
"Os Sertões": "pormenor curioso: a força seguiu a 12, ao anoite- 
cer, para não seguir a 13, dia aziago. E iam combater o 
fanatismo" [13)  

Desenterrado, cortaram-lhe a cabeça e foi exposto aõvi tu-  
pério. 

Antônio Conselheiro é dígno de um estudo mais largo e 
profundo como místico da história religiosa em nossa terra. E 
os resultados talvez venham a demonstrar que Antônio COnSe- 
lheiro não é "um homem grande pelo avêsso", mas "um homem 
grande pelo direito". 

Louvo-lhe o amor devotado aquela pobre gente que êle 
procurou guiar na vida espiritual. 
Louvo-lhe a convicção religiosa profunda da alma, mor- 
rendo abraçado com o cmcifixo. 

12) Os Sertóes, pg. 413. 
13) Os Sertaes, pg. 173. 



AS CIVILIZAÇOES E A SUA PROBLEMATICA 

Prof. Mário Gonçalves Viana 

I. Quando se fala em história da civilização, parece admi- 
tir-se que existe uma civilização única, o que, na realidade, não 
acontece. 

Deveria, antes, falar-se em história das civilizações, uma vez 
que estas variam em qualidade e em grau, de região para região, 
e de época para época. 

Num mesmo momento histórico podem coexistir civilizações 
primitivas e avançadas, assim como civilizações de tipos opostos. 

Interessa, por isso mesmo, considerar o problema com base 
nesta realidade, procurando responder, entre muitos, susceptíveis 
de formulação, a alguns quesitos essenciais: 
- Haverá civilizações perenes? 
- Como se processará a evolução das civilizações? 
- Como se estabelecerão as relações e interações entre as 

diversas civilizações? 
O homem é, em geral, levado a cair no pecado do orgulho, 

principalmente quando é inteligente e poderoso. Por isso, nu- 
merosos estadistas e condutores de povos usam, com freqüência, 
a palavra "eternidade", ao referirem-se as civilizações que êles, 
em dado momento, comandam. 

Ora, na verdade, pode afirmar-se que não há civilizações 
eternas, nunca as houve. Conforme acentua um autor contem- 
porâneo, a chamada história universal é uma sucessão espantosa 
de maciças construções históricas que, umas após outras, se des- 
moronam., se desfazem em pó e me~gulham no esquecimento, com 
Os seus monumentos de pedra, os seus reis e os seus génios. i" 

As civilizações morrem, não resta dúvida. 
Mas morrem como? Quais são os mecanismos psicossociais 

a que elas obedecem na sua evolução e na sua regressão? 
Eis um grande e apuixonante problema, que importa estudar, 

para além dos esquemas genéricos e simplistas apresentados pelos 
sábios. 

1) Pierre Rousseau, O que será. o Mundo de amanhã. Previsões da Ciência 
de hoje. Tradução de David de Carvalho. Lisboa, s/d. 
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Mesmo em nossos dias, há imperiosa necessidade de nos de- 
bruçarmos sobre a vida do homem, porque, como acentua Max 
Scheler, em nenhuma epoca tem o homem sabido menos de si 
próprio do que na actualidade, visto que em época alguma tem 
sido o homem tão problemático como na nossa. 

Convém não nos limitarmos a distinguir, globalmente e teòri- 
camente, quatro tipos humanos através dos tempos, como faz 
Weber, na sua História da Cultura: 
- O homem natural 
- O homem primitivo 
- O homem histórico 
- O quarto homem. 
Segundo o referido Autor, o Quarto homem seria aquêle que 

está a surgir na actualidade, de entre os escombros do pretérito. 

11. O problema e muito mais transcendente e complexo, 
do que poderá apresentar-se em sínteses tão simples e simplistas, 
embora sedutoras. 

As civilizações, ponderadas a luz da bio-psicossociologia, são 
organismos cuja evolução se processa em obediência as leis essen- 
ciais da vida: nascem e morrem. 

Porém, entre o nascimento e a morte podem mediar espaços 
breves ou longos. 

Há civilizações nada-mortas, que surgem sem condições de 
vida, e que mercê do seu artificialismo ou utopismo, tão depressa 
surgem, logo desaparecem. Poder-se-ia dizer delas que se movem 
sobre si próprias, como numa espiral. Tais são as civilizações 
meteóTicas: passam como um meteoro, não deixando, quase, rasto 
de si. 

Para além destas, há as ciuilizqões débeis, de saúde precária, 
e sem grande capacidade de resistência: ao primeiro choque ou 
crise desmoronam-se rapidamente. Morrem prematuramente, 
quando ainda não haviam tido tempo de marcar posição definida 
no Mundo. 

Finalmente, resta atentar nas civilizaçóes longevas, ou seja 
aquelas que durante séculos vivem e conseguem resistir as várias 
forças corrosivas, que vão surgindo ao longo da sua existência. 

Esta perdurabilidade é que dá, por vêzes, ao observador des- 
prevenido, a impressão ou ilusão de uma perenidade inexistente. 
Que são uns séculos ou mesmo milénios, na vida temporal da 
Humanidade? 

2)  In Max Scheler, Die Stellung des Menschen ia Kosmas, Frank-furt, 1928. 
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A evolução destas civilizações pode processar-se sob várias 
formas, conforme o tipo ou qualidade da respectiva civilização: 
- Civilizações dinâmicas ou civilizaçóes estáticas; 
- Civilizações fulgurantes ou civilizações apagadas; 
- Civilizações convulsas ou civilizaçóes tranqüilas; 
- Civilizações regionais ou civilizações locais; etc., etc. 
Como bem se compreenderá, as civilizações dinâmicas, fulgu- 

rantes, convulsas e regionais são passíveis de mais e maiores 
transformaçóes do que as civilizaçóes estáticas, apagadas, tran- 
qüilas ou locais. 

As primeiras, porque vivem mais intensamente ou em áreas 
bastante extensas, têm uma evolução mais apressada e mais 
sensível. Daí resulta serem vítimas de sucessivas metarmofoses 
ou crises, susceptíveis de abalarem as suas estruturas sócio-eco- 
nômico-culturais. 

Fundamentalmente, podem afectá-las três espécies de crises: 
- Crises de desenvolvimento, transitórias; 
- Crises de maturidade, graves; 
- Crises de vetustez, mortais. 
O facto de as civilizações vencerem com mais ou menos faci- 

lidade as crises das duas primeiras fases, dá-lhes uma sensação 
de segurança, que tem vantagens e tem perigos: vantagens, por- 
que a confiança em si, nos seus destinos, tende a fortalecer a 
própria civilização; perigos, porque essa confiança degenera, por 
vezes, em imprudência e arrogância, conduzindo ao menosprezo 
de futuras dificuldades e a progressiva diminuição das capaci- 
dades orgânicas de autodefesa. 

Z então que sobrevêm, no período de involução, novas crises, 
graves e repetidas, até que sobrevém uma crise mortal, definitiva, 
contra a qual o organismo social, fatigado e exausto, já não con- 
segue reagir vitoriosamente. 

Mas para além das crises, há que atender a dois fenômenos 
importantes: 

- Transformação; 
- Corrupção. 
As civilizações longevas, porque se projetam através dos sé- 

culos, tendem a sofrer alterações mais ou menos profundas, nas 
suas concepções de vida e nos seus costumes, e essas mudanças 
podem ser fatais a própria civilização, ou porque não se ajustam 
ao princípio-director da própria civilização, levando-a a renegar-se 
a si mesma, ou porque acarretam mutações perturbadoras e con- 
traditórias, para as quais os respectivos povos não estão pre- 
parados. 
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Tal é o caso de civilizações que sofreram alterações essen- 
ciais no seu decurso: 
- Nomadismo - sedentarismo; 
- Agricultura - militarismo; 
- Sobriedade - ludismo; 
- Espiritualismo - materialismo 
A adaptação dos povos a certos padrões de vida diferentes dos 

primitivos; a passagem da vida simples e frugal, para a riqueza 
e para o luxo tendem a ensoberbecer e a corromper as almas. 

Por isso, quando o ajustamento as novas situações se realiza, 
a desagregação da civilização longeva surge como consequência 
da própria corrupção. Conforme judiciosamente observa Rama- 
lho Ortigão, toda a instituição que tende a corromper-se tende a 
acabar. Uma classe corrompida é uma classe condenada. ( ' 1  

Recorde-se que estas civilizações caem, em geral, no fastígio 
da sua riqueza: caem por abundância de bens materiais e não 
por carência dêles; caem por excesso de ambições ou de idéias e 
por falta de convicções firmes e de sinceridade, de bom-senso e 
de justiça; caem por exaustão e por falta de virilidade. 

As civilizações do segundo tipo enunciado, não são vitimadas 
pela fadiga, mas tendem a degenerar no imobilismo e na rotina. 
Faltando-lhes força expansiva e inconformkmo criador, geram, 
em si, um espírito de suficieência e de comodismo, que as leva a 
uma estagnação semelhante à dos pantanos: doentia, apática ou 
mortal. 

Mas o problema ora estudado não pode nem deve limitar-se 
a análise de cada civilização considerada em si própria. 
- - 
111. da máxima importância ponderar as interacçóes veri- 

ficáveis entre as várias civilizações. 
Sob êste aspecto, poderíamos começar por admitir a existên- 

cia de três tipos de civilizações: 
- Civilização matriz; 
- Civilizacões secundárias; 
- Civilizações terciárias. 
Quando surge uma nova civilização com fôrça expansiva, 

com originalidade, criatividade e validade, pode ela ser qualificada 
de civilizaçáo matriz. 

Como tal, influirá sôbre povos próximos ou afastados, exer- 
cendo, sôbre êles, uma acção múltipla de fascinação, sugestão e 
contágio mais ou menos forte, e mais ou menos rápida, consoante 

3)  In Ramalho Ortigáo, As Farpas. Tomo VII. A Cepitd. 3' Edição. 
Lisboa, 1928. 
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a propaganda realizada e os meios de informação e comunicaçáo 
utilizados. 

Esta acçáo pode desenvolver-se, fundamentalmente, de três 
maneiras: 
- Acção fulminante; 
- Acção rápida; 
- Acçáo lenta. 
Convém, todavia, acentuar que a própria civilização matriz 

ou primordial não se conserva imune a quaisquer influências 
estranhas. 

O fenômeno da osmose é, também, uma realidade no plano 
social: em cada povo se verifica a dupla fenomenologia da exos- 
mose e da endomose. 

Evidentemente, há civilizações pujantes e vigorosas que in- 
fluenciam mais do que se deixam influenciar. Verifica-se êste 
facto, predominantemente, na fase inicial, de ascensão e desen- 
volvimento. 

Com o tempo, com a maturação, com a prosperidade econô- 
mica, e conseqüente esgotamento das energias expansivas, as fôr- 
ças de resistência tendem a enfraquecer, e, então, a civilização 
a princípio altiva, independente e com personalidade, começa a 
pororizar-se e a aceitar, na sua estrutura, elementos ou traços 
estranhos. 

Mesmo as civilizações herméticas ou fechadas, mesmo essas 
acabam, mais ano, menos ano, por ceder a pressão das civiliza- 
ções circundantes, prósperas e ricas, ativas e persistentes na sua 
propaganda. 

Dêste modo, a volta da ciuilzzaçáo matriz surgem civilizações 
secundarias e civilizações terciárias que aceitam os ideais, ideolo- 
gias e arquétipos daquela, sem dúvida com os condicionamentos 
e limitações explicáveis pelas sua$ etnias, tradiçôes, costumes, 
religiões, culturas, economias, estruturas político-sociais, condições 
mesológicas, etc. 

Mesmo em nossos dias, apesar dos meios de comunicaçáo cada 
vez mais fáceis e mais rápidos, mesmo na actualidade (repetimos) 
não pode admitir-se, com bom fundamento, a existência de uma 
civilização uniforme, espalhada por um ou mais continentes. 

Entre os vários povos, que aceitam e se integram numa deter- 
minada civilização, há diferenças sensíveis e até profundas, em- 
bora, na aparência, as massas vistam em obediência a uma moda 
comum, adoptem as mesmas idéias e estribilhos, frequentem os 
mesmos espetáculos, pratiquem os mesmos desportos, etc. 

Esta "cilindragem" é exterior: não penetra no fundo das 
almas, não atinge o mundo obscuro e confuso das crenças, das 
superstições, dos afetos, das paixóes históricas, em suma, não 
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vence sentimentos acumulados, no subconsciente coletivo dos 
povos, durante sucessivas gerações. 

Sendo assim, as civilizações ~ecundá~ias aproximar-se-ão mais 
ou menos da civilizaçáo matriz, que lhes serve de modêlo, mas 
jamais o atingirão, por incapacidade compreensiva, assimilativa e 
identificadora, e, finalmente, porque sempre introduzirão, nela, 
algo de pessoal e de próprio. 

As civilizações terciárias poderão ser designadas dêste modo, 
porque, as vêzes, recebem o influxo da civilizaçáo matriz, por vias 
indiretas, já deformadas ou adulteradas. Muitas ocasiões, o mo- 
dê10 está longe demais para ser sentido e compreendido por povos 
vivendo em áreas e ambientes diferentes, por povos de inferior 
grau evolutivo, de raça histórica diferente e de estrutura econô- 
mico-político-social também diferente. 

Mas há ainda outro tipo de civilização, falha de originalidade 
e de autonomia, que importa referir: 
- Civilizaçáo satélite. 
A civilização dêste qualificativo resulta, não raro, da von- 

tade de um homem de gênio, de um super-homem, ou de um 
ousado canalizador de massas e de um forte condutor de mul- 
tidões. 

este chefe, deixando-se deslumbrar por determinada civiliza- 
ção estranha, sedutora e fascinante, adopta-a para paradigma, e 
mediante acções sucessivas de convencimento, sugestão e pro- 
paganda, leva as massas a aceitarem "o modêlo" forasteiro, que 
êle, desde logo, trata de institucionalizar no respectivo país. 

Assim, esta civilização de importação tende a ser implantada, 
de harmonia com a seguinte seqüência: 

a) Identificação de um homem de forte personalidade (ín- 
cubo) ou de um aventureiro, com uma civilização estranha (viva, 
moribunda ou até em parte morta), por êle considerada ideal ou 
oportuna para a satisfação dos seus desígnios; 

b) Propaganda dêsse paradigma, primeiro junto de um escol 
ou de uma minoria, e depois junto das massas; 

c) Acção psicossocial de transferência, com vista a fazer 
passar a idéia e o arquétipo, do "eu intelectual" para o "eu afec- 
tivo" e para o "eu colectivo", isto e :  sentimentalização da doutrina; 

d) Passagem, por meios legais ou ilegais, por evolução ou 
revolução, da doutrina para o domínio das realidades, mediante 
a instituição de uma nova ordem ou estrutura sócio-jurídico-eco- 
nômica e mediante a estatização do modêlo peregrino. 

Esta civilizaçáo satélite, que não é, pois, original, e que não 
se harmoniza com as tradições e cultura da respectiva naciona- 
lidade, passa a gravitar, artificialmente, a volta da civilizaçáo 
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que lhe serve de inspiradord, procurando imitá-la mais ou menos 
servilmente. 

Na constelação das civilizações da sua época, move-se como 
um satélite, em redor de qualquer estrêla: depende dela, da sua 
luz, do seu espírito. 

As vêzes, para se firmar, procura, desesperadamente, exage- 
rar os traços característicos do seu modêlo. 

Em face de tal situação-limite, ocorre perguntar: Que acon- 
tece as civilizagóes satelites, sem raízes na alma dos povos que 
as aceitaram? 

Duas são, de um modo geral, as situações verificáveis: 
- Queda brusca, ou rápida desagregação da civilização-sol, 

vitima do seu artificialismo ou fluidez; 
- Distorção progressiva da civilizaçáo-sol, com regresso 

espectacular a uma civilização tradicional ou nitidamente dife- 
renciada. 

Em qualquer dêstes casos, a posição e estabilidade da civili- 
zação-satélite torna-se difícil ou precária, uma vez que lhe falta 
o apoio, o exemplo e a projeção da civilizaçáo-sol. Por outro lado, 
falta-lhe, no plano interno, a indispensável sintonização com a 
alma tradicional. 

Por isso, as civilizações-satélites são, geralmente, transitórias: 
morrem com o homem que as adotou ou recriou e p4s em exe- 
cução, ou vêem-se forçadas a renegarem-se, mais ou menos, quan- 
do a civilizaçáo-sol se desmorona ou muda de direção. 

IV. Mas as interacções, no domínio da vida e da morte das 
civilizações, não ficam por aqui. 

Há povos falhos de originalidade e de potencialidades cria- 
doras, há povos tranqui!os, calmos ou até timoratos, que vivem a 
sua vida, entregues ao trabalho, sem aspirações hegemônicas ou 
militares. No entanto, porque, em dado momento histórico, se 
sentem possuídos de febre expansiva, deixam-se deslumbrar pelas 
aparências, mais ou menos sedutoras, de qualquer civilização 
forasteira: marcada pela riqueza, pelo luxo, pelo hedonismo. 

Quando surge êsse momento óptimo de captação e assimila- 
ção, realizam um esforço excepcional, no sentido de se aproxima- 
rem da civilização-estrêla. Porém, essa aproximação ou não os 
satisfaz ou exige esforqos superiores as suas próprias potencia- 
lidades. Em tais circunstâncias, verificando a sua incapacidade 
ou inadaptabilidade, logo se afastam do modélo que, momentâ- 
neamente, haviam tentado, voltando a sua rotina. 

Estas são as civilizações que poderiam ser designadas por 
civilizeções parabólicas, ou talvez com mais semelhança civiliaa- 
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ções multiparabólicas, especialmente quando tentam, sucessiva- 
mente, outras aproximações, com resultados idênticos. 

As vêzes, a aproximaçáo entre duas civilizações, total ou 
parcial, pode assumir certa continuidade e, em tal hipótese, esta- 
mos em presença de cl:viliza@es paralelas. 

No entanto, convlm notar que semelhante paralelismo não 
é, em geral, muito duradouro. Assim como não há duas pessoas 
iguais, não há probabilidade de duas civilizações caminharem a 
par, e paralelamente uma a outra, durante um longo período 
de tempo. 

Náo são apenas os interesses econõrnicos que levam os povos 
a entrar em distonia e conflito. Entre os fatores que tendem a 
separar, progressivamente, as civilizações, avultam os seguintes: 
fatores ecológicos, idiossicrásicos, etnológicos, históricos, culturais, 
sociais, etc. 

Estas variações podem, como é compreensível, ser de várias 
categorias: 
- Variações ideológicas; 
- Variações essenciais; 
- Variações secundárias; 
- Variações transitórias; 
- Variações de rimo, etc., etc.. 
Nesta ordem de idéias, admite-se que as civilizações só du- 

rante pouco tempo se conservam paralelas e menos ainda con- 
vergentes. 

Algumas vézes, nem se torna necessário registrarem-se varia- 
ções qualitativas sensíveis, no seio de uma ou de ambas; basta que 
o ritmo em que uma das civilizações evolui seja diferente (mais 
lento ou mais apressado) do ritmo em que evolui a outra concor- 
rente, para, desde logo, se distanciarem ou afastarem, na rota 
seguida. 

Alias, há civilizaçóes que poderíamos classificar de ritmicas, 
enquanto seguem na sua marcha uma progressão regular; ao 
passo que outras mostram-se arritmicas, pois desenvolvem-se aos 
sacões e arrancos, entre pronunciamentos e revoltas. 

O tema é susceptj:vel de múltiplas polarizações; não pode, 
conseqüentemente, limitar-se aos aspectos já enunciados. 

V. Se considerarmos as civilizações quanto a linha por elas 
seguida, poderemos, ta:ivez distinguir: - Civilizações rectilineas; 
- Civilizaçóes ziguezagueantes; 
- Civilizqóes quebradas. 
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Pertencem ao primeiro grupo aquelas que fixam um ideal 
ou um alvo, procurando atingi-lo com pertinácia e firmeza, sem 
jamais se desviarem do caminho directo, adequado a sua normal 
realização. 

Pertencem ao segundo grupo aquelas que, não tendo fixado 
um ideal válido, caminham ora numa direcção, ora noutra, ao 
sabor de influências endógenas ou exógenas; ao sabor de impul- 
sos ocasionais ou de sugestões momentâneas; ora avançam, ora 
recuam, ora seguem o caminho da civilização, ora o caminho da 
descivilização. 

Pertencem ao terceiro grupo as civilizações que seguem rotas 
em direções diversas e de modos diferentes; ora avançam a passo, 
ora correm velozmente; ora marcam passo, ora param, seguindo 
direções várias: horizontais, verticais, obliquas, sinusoides, etc.. 
Nas horas críticas e de revolução, as civilizações (porque perdem 
o seu norte) caminham, quase sempre, irregularmente, de modo 
descontínuo, sofrendo do terrível mal da descontinuidade e das 
ruturas de direção. Por isso, há, não raro, necessidade de, nelas, 
recorrer a sucessivos processos de recivilização. 

Atendendo ao fator geral predominante, as civilizações podem 
ser: 

- Ciuilizaçóes teocrátices; 
- Civdlizações religiosas; 
- Civilizações individualistas; 
- Civilizaçóes socialistas; 
- Civilizaçóes pacificas; 
- Civilizações militaristas; 
- Civilizações maritimas; 
- Civilizações econômicas; 
- Civilizações mercantis; 
- Civilizaçóes agrárias; 
Etc., etc. 

A evolução destas civilizações depende, naturalmente, não só 
do fator geral dominante, mas também dos fatores secundários, 
os quais podem atribuir relevância ao fator geral ou contrariá-lo. 

Aliás, a par destas, há, naturalmente, civilizações mistas, nas 
quais dificilmente se descortinará um fator geral predominante. 
Estas serão, portanto, civilizações heterôgenas ou atípicas. 

Quanto ao seu caráter, as civilizações podem ser agrupadas 
sob várias rubricas: 
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- Civilizações expansiwxs; 
- Civilizações agressivas; 
- Ciuiliz-ões  orgulhos^.^; 
- Civilizações egoistas; 
- Civilizações imprevidentes; 
- Civilizações abertas; 
Etc., etc. 

Analisemos algumas das hipóteses formuladas. 
Há civilizações que não se contentam em viver a sua vida 

na área em que surgiram e se desenvolvem: pretendem impor 
os seus respectivos padrões a outros povos. 

Em geral, estas civilizações expansivas são, também orgulho- 
sas; e, sendo assim, uma vez convencidas de que o seu conceito 
de existência é "o melhor do Mundo", entendem que ninguém 
tem o direito de o menosprezar ou repelir. Sob o dominio desta 
idéia fixa, tendem, quase sempre, a degenerar em civilizações agres- 
sivas, acabando por procurar impor, aos outros, pela força (guerra 
quente ou guerra fria), a sua pretensa "felicidade". 

As civilizações egozstas são aquelas que atuam sempre, sem 
qualquer desvio, com vista a satisfação integral dos seus interesses. 
Mesmo quando parece servirem qualquer interêsse superior ou 
alheio, nada mais fazem do que procurar, para além dêsse apa- 
rente altruísmo, qualquer vantagem para a sua comunidade, quer 
imediata, quer mediata; quer direta, quer indireta. 

Poderia aplicar-se, a elas, a afirmação atribuída, por Virgilio, 
ao sacerdote troiano Laocoonte, referindo-se aos Gregos: Timeo 
Danaos et dona ferentes - Receio os Gregos, mesmo quando dão 
presentes ('1. 

Convém, todavia, não confundir civilizações egoistas com civi- 
lizações herméticas. Estas são as que se fecham sobre si. Podem 
ser de dois tipos: 

- Ciuilizaçóes herméticas, petrificadas; 
- Civilizações herméticas, de evolução lenta 

As primeiras são as dos povos primitivos, que se mantém 
durante séculos ou milênios imobilizadas e presas, fatalisticamente, 
aos seus tabus e as suas tradições simplistas, mostrando-se inca- 
pazes, por si, de qualquer esforço progressivo. Estas civilizações 
herméticas, petreficadas, só poderão evoluir mediante a interven- 
ção de exterior e sob a orientação de outros povos e de uma ação 
missionológica adequada. Porém, seria estulticia pretender que 
essas civilizações pré-históricas ou proto-históricas se integrem, 

(4)  Virgilio, Eneida, Canto 11. Est. 49. 
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subitamente, numa supercivilização. Semelhante salto mortal é 
algo de impossível e de perigoso, porque, como sentenciavam os 
Antigos, natura non facit saltus - A natureza não dá saltos. Para 
fazer progredir tais civilizações, torna-se indispensável atuar por 
fases, em obediência a uma progressão muito cautelosa, para evi- 
tar ilusões ou desastres: Naturam nihil descriptius - Não há nada 
mais regular do que a natureza. 

As civiliaações herméticas, de evoluçâo lenta, fecham-se tam- 
bém sobre si, correspondendo, no plano social, aos indivíduos in- 
trovertidos no plano psicológico; mas são susceptíveis já de autc- 
evolução. O seu relativo imobilismo resulta, não raro, da sua 
xenofobia, do seu medo, vizinho da angústia. Por isso, repelem 
obstinadamente influências estranhas; sempre receosas de virem 
a ser vítimas do estrangeiro. Tais civilizações caracterizam os pc- 
vos timoratos, pouco conscientes da sua personalidade e do seu va- 
lor. A única maneira de se sentirem "livres", independentes e se- 
nhores de si consiste nesta atitude de perpétua vigilância e de 
perpétua defesa. 

Por civilizações iinprevidentes, entendem-se aquelas que não 
mostram possuir exata consciência dos perigos internos ou exter- 
nos que as ameaçam, deixando-se iludir por fenómenos aparente- 
mente prósperos, que, entretanto, já são indícios de ruína, ou por 
povos astutos, desejosos de as fazerem subverter. Sob aparências 
momentâneas brilhantes, ocultam-se, não raro, sinais de próximas 
derrocadas, das quais elas, ingênuas e utopistas, não conseguem 
aperceber-se. As civilizações exaustas, regressivas, decadentes ou 
moribundas são, em geral, imprevidentes. 

Resta, finalmente, aludir as civilizações abertas. Tais são 
aquelas que aceitam passivamente, sem discriminação, sem reser- 
vas nem limitações, todas as influências que atinjam a sua área: 
benéficas ou maléficas, honestas ou desonestas, toleráveis ou into- 
leráveis, bem intencionadas ou mal intencionadas, etc. 

Independentemente do perigo imediato ou direto que, para 
elas, resulta de não oporem "fronteiras válidas" a tais influências, 
despersonalizadoras e contraditórias, da incidência de tão variados 
fatores resultam a confusão e o abastardamento. Os povos que 
não defendem, com dignidade e energia, as suas civilizações ten- 
dem a desaparecer, porque as respectivas civilizações degeneram 
em civilzzaçóes cosmopolztas, babélicas e apátridas, sem ca- 
ráter, sem força e, por isso, facilmente absorvíveis ou domináveis. 

As civilizações jovens, ansiosas de desenvolvimento e carecidas 
de capital humano, são, naturalmente, civili2ações abertas. Porém, 
a medida que a sua demografia atinge um mínimo aceitável, ten- 
dem a limitar e condicionar a liberdade migratória (humana ou 
ideológica), em função de princípios por elas fixados, e isto com 
vista à fixação de uma personalidade coletiva definida. 
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As civilizações hedonísticas, exaustas e decadentes, também 
"escancaram" as suas fronteiras a penetração alheia. Porque são 
ricas e porque os seus membros não querem trabalhar em miste- 
res ou atividades consideradas inferiores ou enfadonhas, "abrem- 
se" imprevidentemente ao imigrante, que realize êsses trabalhos, 
seja êle qual for. Mercê disso, instalam-se, no seu seio, numerosos 
estranhos, de raças, idiomas, tradições e psiquísmos diferentes, os 
quais, em dado momento, quando atinjam números impressionan- 
tes, se transformarão em "inimigos potenciais", e isto porque a 
civilização que os acolheu não conseguiu assimilá-los. 

V I .  Quanto ao desenvolvimento, as civilizações poderiam, 
teòricamente, agrupar-se sob várias rubricas: 

- Civilizações infradesenvolvidas; 
- Ciuilizações subdesenvolvidas; 
- Civilizações desenvolvidas; 
- Civilizações hiperdesenvolvidas. 

Deve esclarecer-se, porém, que esta classificacão é mais aca- 
dêmica do que realística, porque, a parte as civilizações primitivas, 
imobilizadas e infradesenvolvidas, não será fácil encontrar civi- 
lizações totalmente subdesenvolvidas, totalmente desenvolvidas e 
totalmente hiperdesenvolvidas. 

Por outras palavras: há povos que se julgam ou dizem desen- 
volvidos, e que apenas o sã3 num ou noutro setor; ao passo que 
outros, considerados, pelo homem-de-rua, como subdesenvolvidos, 
são desenvolvidos num ou mais setores, denunciando nestes, não 
raro, manifesta superioridade em relação aos povos geralmente 
tidos como evoluídos ou até supra-evoluídos. 

Neste conceito;hoje muito em voga, de desenvolvimento, tem- 
se pensado, em especial, no aspécto econômico, daí resultando 
incluírem-se, por vêzes, entre povos desenvolvidos, povos de nível 
moral, cultural e cívico muito baixo; e entre povos subdesenvol- 
vidos, povos menos ricos em potência ou ato, mas de nível espiri- 
Uual superior e de estruturas humanístico-sociais mais coesas e 
sólidas. 

Aliás, ê sempre difícil encontrar desenvolvimento integral, há, 
geralmente, desníveis que importa não perder de vista: 

a) Muita riqueza - muita delinquência; 
b) Muita diversão - pouco trabalho; 
c) Muito saber - pouco bom-senso; 
d) Muito tempo livre - muita corrupçáo. 
Etc., etc. 
Por vêzes, ao superdesenvolvimento econômico, laboral, cien- 

tífico, corresponde já uma decadência no domínio ético, hígido, 
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etc.; à maturidade intelectual de uma escassa minoria, corres- 
ponde uma confrangedora imaturidade mental, afetiva, cívica e 
social das massas. 

Convém, por isso, que o sociólogo e o estadista responsáveis 
não se deixem iludir por simples aparências ou por fatos espeta- 
culares, falhos de validade psicossocial. 

VII. Sob o ponto de vista etário, as civilizações podem, em 
cada conjunção temporal, apresentar-se em diversas fases: 

- Civilizações incipientes; 
- Civilizações novas; 
- Civilizações maturas; 
- Civilizações velhas; 
- Civilizações decrépitas. 

Conforme a "idade" social da civilização, assim ela terá, como 
é óbvio, características diferentes. 

As civilizações incipientes mostrar-se-ão ignorantes e contra- 
ditórias, por escassez de vivências: ações reveladoras de "infanti- 
lismo psíquico"; diplomacia ingênua e desconexa, astúcia simplis- 
ta  caldeada com atitudes arrogantes, etc. 

As civilizações novas corresponderão ao período juvenil: ainda 
em fase ascensional, mostram-se dinâmicas ou ativas. Procuram 
soluções espetaculares e "redentoras", e tentam reagir, nervosa e 
apaixonadamente, contra a essência das civilizações transatas ou 
circunjacentes (já na decrepitude), combatendo os seus êrros, 
reais ou imaginários, o seu imobilismo, etc. Julgando-se detento- 
ras da verdade absoluta ou de soluções definitivas, procuram im- 
por os seus ideais ou concepções de vida às civilizações coevas, com 
as quais, porventura, contatem ou tentem competir. 

O mesmo já não se verifica com as civilizações maturas. Estas, 
porque atingiram uma plenitude satisfatória, e porque já são adul- 
tas, propendem, em geral, para o estado de satisfação conformista, 
quer no plano interno, quer no plano internacional. Sob o domi- 
nio deste sentimento conservador, pretendem, acima de tudo, go- 
zar os benefícios alcançados e, na hipótese de oposição, procuram 
defender a sua posição, mas defendem-na, ainda, com brio. 

Quando, porém, ultrapassam esta "idade social" e entram em 
involução ou decadência, a situação transforma-se sensivelmente. 

A s  civilizações velhas perdem, progressivamente, as forças 
criadoras e reativas contra os ataques exteriores, porque come- 
çam a não ter futuro, apenas vivendo à sombra do passado. Vi- 
vem evocando e discutindo, bizantinamente, o pretérito, na ilusão 
de que êle basta para superar as suas fraquezas, os seus dissí- 
dios, etc. 
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Estas civilizações tomam-se, por vêzes, agitadas e conflituo- 
sas, mercê da abundância de ideais, de doutrinas e de filosofias 
transatas. 

A medida que se tornam civilizaçóes decrepitas, tornam-se 
egoístas, julgando que são o centro do mundo, e que todos são 
obrigados a respeitá-las. Pretendem aguentar-se e gozar os bene- 
fícios da respectiva ordem institucional, assim como o bem-estar 
e o conforto existentes a sua volta. 

Entretanto, começam elas a ser objeto, primeiro, da cupidez 
de outras civilizações de nível inferior, e, depois, começam a so- 
frer ataques do exterior, provenientes de civilizações primitivas 
ou incipientes, pletóricas de energias e de audácia, atraídas e fas- 
cinadas pelo brilho e fulgor que sempre dimana das civilizações 
evoluídas e requintadas. 

Em tais circunstâncias, verifica-se um proceso de desagrega- 
ção típica: 
- Queda vertical do "moral" da civilização; 
- Abastardamento da civilização, em virtude da ação corro- 

siva do luxo, dos prazeres e da ociosidade; 
- Indiferença perante tudo quanto não implique utilidade 

imediata e interêsse material; 
- Amolecimento progressivo das populações e progressivo 

desapego pelos trabalhos duros; 
- Choques numerosos e repetidos de facções, que se julgam 

detentoras de "panaceias" infalíveis, e que só fazem enfraquecer 
os povos e, entre êles, estabelecer cisões e misérias. Poderiam 
recordar-se, a propósito, as palavras de Horácio: Quidquid deli- 
rant reges, plectunctur Achivi - Quando os reis deliram, sofl-em 
os Gregos -, o que, transplantado para vernáculo atual, signifi- 
caria: Quando os chefes se desentendem e se combatem e esque- 
cem os seus deveres, são os povos que sofrem as consequências de 
tais êrros e desvarios; 

Invasão pacifica da respectiva "área sócio-cultural", por parte 
de povos ambiciosos, pujantes e fortes, que, nela, se instalam, 
conauistando, a goli3es de audácia e de astúcia, sucessivas "vosi- - - 
çóe&chaven; 
- Instalação a volta da "área" ocupada pela civilização 

decrévita (incavaz de r~cuveracão). dos vovos deseiosos de sub- 
vertê-la, e 'que,'assim, vão õcupando sucêssivos estratégi- 
cos, a partir dos quais podem dificultar-lhe os movimentos, aba- 
fá-la ou liquidá-la em dado momento crucial. 

este "cêrco" da civilização cobiçada é muitas vêzes aceite, 
por ela, mediante sucessivos atos de abdicação, de contemporiza- 
çáo, de cedência ou de transigência. 

A s  civilizações em desagregação perdem a noção dos valores 
éticos, culturais, sociais e orgânicos: desprezam os problemas 
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essenciais - os grandes problemas - e preocupam-se, infantil 
ou doentiamente, pelos problemas pequenos ou mínimos e, prin- 
cipalmente, pela satisfação dos seus interesses pessoais. 

O homem, das civilizações exaustas, é, por isso mesmo, um 
homem incompleto, como já os Antigos o reconheciam: Dimidius 
mihi sit qui tantum maxima, sed qui cum parvis tractat maxima, 
totus homo est - Aquêle que apenas se ocupa das coisas grandes 
é metade de um homem; aquele que, juntamente com as grandes, 
trata também das pequenas, êsse é que é um homem completo. 

Enquanto os povos "bárbaros" ou menos evoluídos se sentem 
atraídos, irresistivelmente, para a civilização ainda fulgurante, 
mas já degenerescente, esta persiste em cometer êrros susceptíveis 
de, irremediavelmente, a comprometerem: 

a) As distonias e os conflitos sucedem-se não só entre os 
respectivos dirigentes em potência e em ato, mas também entre 
as próprias civilizações afins, paralelas ou secundárias, que cons- 
tituem o respectivo "complexo" e que são portadoras da mesma 
herança ideológica. Em vez de se unirem, desunem-se; 

b) A riqueza, o esplendor, o conforto, a organização dão, 
as massas, a sensação ilusória de uma força ou de um poder que 
não corresponde a realidade; 

c) O egoísmo, expresso no desejo de gozar a vida plenamen- 
te, toma as massas inconscientes ao perigo, levando-as a não que- 
rerem perder nem um minuto de prazer. O seu lema é o mesmo 
que a História atribui a Luis XV: Après moi, le deluge - Depois 
de mim, o dilúvio; 

d) A indiferença é, segundo Alexis Carrel, uma das caracte- 
rísticas dos homens evoluídos, e essa indiferença e neutralidade 
perante tudo quanto não seja do seu interêsse, torna-os gozado- 
res, amorais e cínicos, incapazes de qualquer sacrifício. Por isso, 
morre, neles, o "espírito de cruzada", que caracteriza os compo- 
nentes das civilizações expansivas e expansionistas. 

Desta sorte, o perigo que ameaça as civilizações envelhecidas, 
é um perigo múltiplo: 
- Processa-se, negativamente, no seio da própria civilização, 

mediante a progressiva corrupção e divirilização da mesma; 
- Processa-se, ativamente, no seio das civilizaçóes em movi- 

mento ascensional, mediante a conjugação de ações agressivas, 
hábeis e bem planeadas, com vista a absorção da civilização 
cobiçada. 

O mal está dentro e fora da respectiva área. 
As civilizaçóes regressivas, desagregandc-se em lutas intesti- 

nas (pessoais, partidaristas ou ideológicas) tornam-se fácil presa 
do inimigo exterior, principalmente nos períodos de insanidade 
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coletiva, em que dominam, sobre as massas, indivíduos irrespon- 
sáveis ou mercenários ao serviço das civilizações cúpidas. 

VIII.  Nesses períodos de desorientação e de crise, paten- 
teia-se o Eocus minoris resistentiae da civilização alvejada, e essa 
fraqueza logo é explorada. 

De fato, cada civilizaçáo é, em geral, um conglomerado de 
civilizações menores ou diferentes, nela integradas. 

Para se compreender melhor o respectivo processo de desa- 
gregação, importa distinguir entre: 
- Macrocivilizaçáo e 
- Microcivilizqao 
Com efeito, as civilizações que se desenvolvem em áreas exten- 

sas ou falhas de homogeneidade, são, como bem se compreenderá, 
o resultado da conjugação de várias microcivilizações, conglome- 
raçao essa que se processou em obediência a várias razões: étni- 
cas, sociais, políticas, econômicas, religiosas, culturais, milita- 
res, etc. 

Enquanto a civilização hegemônica impor-se, essas microci- 
vilizaçóes mantêm-se tranquilas e aparentemente integradas. 
Logo, porém, que a mac~ociuilizaçáo dominante enfraquece, ime- 
diatamente as microcivilizações, nela integradas, começam a in- 
quietar-se, principalmente se surgem, no momento, condutores ou 
agitadores (sinceros ou insinceros, puros ou venais), capazes de 
acordarem, nelas, sentimentos de autonomia, de libertação, de 
orgulho comunitário, etc. 

Assim, a macrocivilizaçáo começa a ser abalada na sua estru- 
tura, sujeita ao perigo de desagregação, por vézes sob pressão do 
exterior. 

Tal é o drama das macrocivilizqões. 
Mas quando, simultâneamente, avultam, num dado período 

histórico, duas ou mais destas civilizações, outro perigo as amea- 
ça: e é que elas se tornam macrocivilizaçóes competitivas, lan- 
çando-se em competição implacável, com vista a alcançarem a 
hegemonia do Mundo ou da respectiva Região onde pretendem 
dominar. 

Para o efeito, lançam-se abertamente numa "corrida" exaus- 
tiva e apaixonada, procurando, cada uma, superar os empreen- 
dimentos da outra, num frenesi alucinante, susceptível de levar 
a uma psicose coletiva, a uma crise financeira grave ou a guerra 
implacável e destruidora. 

IX. Da problemática das civilizações, tal como resulta da 
tentativa de interpretação ora enunciada, algumas conclusões, 
entre muitas, poderiam, talvez, extrair-se: 
- As civilizações puras e contínuas só poderão, teòricamente, 

admitir-se como possíveis em povos primitivos, isolados. Em ge- 
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ral, uma mesma civilização assume diversos aspéctos e sofre in- 
fluências variadas, no decurso dos tempos. Em alguns casos, há, 
mesmo, civilizações de transição; 
- Até agora não houve qualquer civilização perene ou inin- 

terrupta: t ôdas caíram, tôdas se dissolveram, corromperam ou 
imobilizaram e retrogadaram em dado momento, em geral em 
períodos de espetácular grandeza e euforia econômica; 
- Apesar da tendência hodierna para uma civilizaçáo uni- 

versal, os povos detentores das respectivas civilizações históricas 
ou tradicionais continuam divididos, e só aceitam a idéia univer- 
salizante, na medida em que ela sirva os seus interêsses econômi- 
cos, ou as suas aspirações de hegemonia; 
- A lei sociológica da "capilaridade social" poderia também 

aplicar-se as civilizações. Assim, algumas civilizações inferiores, 
em fase ascensional, quando tomam a consciência dessa inferio- 
ridade, procuram ascender febril e rapidamente ao nível das civi- 
lizações superiores, ou até substitui-las ou suprimi-las; as civili- 
zações superiores, por sua vez, ao atingirem certa altitude, rique- 
za e esplendor, tendem a corromper-se e a degenerar; 
- As civilizações de alto nível, como construçóes artificiais 

que são, tendem a provocar graves perturbações e desequilibrios 
nas respectivas massas, materializando-as, desumanizando-as e 
gerando estados psicóticos e neuróticos, de graves repercussões na 
saúde do corpo social; 
- A intensificação das comunicações entre os povos, quando 

assume aspectos desregrados e irresponsáveis, em vez de aproxi- 
mar os homens e as nacóes, cria, entre êles, complexos de confu- 
sHo, dc dcscoiifiança. de'rnédo ou de ambição. ~ n i i n a  a psicologia 
oue o conhecimento intinzo dos zndividuos tende a afastá-los em 
~L ~- - -~~ ~~ ~~~~ 

vez de os aproximar, dando orígem a sucessivas decépçóes, dissí- 
dios, conflitos e separações abissais; 

-- A miscigenação tumultuária e desregrada dos povos, difi- 
culta tôda e qualquer seleção. Com a mistura dos valores ótimos, 
bons, maus e péssimos, serão éstes os que acabarão por predomi- 
nar e impor-se, pelo menos nas fases iniciais de confusão e de 
frenesi; 
- A marcha das civilizaçóes mais evoluídas é, atualmente, 

rapidissima. Tal fato parece de molde a encurtar as várias fases 
etárias da vida dos povos, dando origem, neles, ao aparecimento 
prematuro da "velhice social"; 
- Os meios científicos e técnicos que o progresso faculta as 

civilizações mais evoluídas, tendem a ser, por estas, utilizados 
irresponsável e desvairadamente, com fins inumanos e anti-sociais; 
- Enquanto as liberdades politicas tendem a ser reduzidas, 

pelo estatismo, as liberdades de costumes tendem a aumentar. 
este fenômeno compensatório produz o enfraquecimento e abas- 
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tardamento das estruturas morais, institucionais e jurídicas das 
civilizações já combalidas, o que compromete, gravemente, o seu 
destino; 

- O crime tende a evoluir e progredir, aproveitando-se não 
só das lições da ciência e da técnica, como da queda vertical da 
consciência ética dos povos. Desta sorte, a delinquência genera- 
liza-se e massifica-se de forma alucinante, tornando-se cada vez 
mais dificil a defesa das populações e nações pacíficas e inermes; 
- As profundas transformações sócio-econõmicc-culturais 

verificadas atualmente na vida dos povos, e nas suas relações 
familiares humanas, públicas e hedonísticas, tendem a gerar cri- 
ses múltiplas nas várias civilizações coexistentes, provocando es- 
tados de desajustamento, de inadaptação e de insanidade moral 
coletiva, que se torna forçoso enfrentar; 
- As civilizações podem cair por falta de idéias ou por excesso 

de idéias ou de ideologias. No primeiro caso, a falta de uma idéia- 
base ou essencial corresponderá a falta de um objetivo capaz de 
servir de ideal á respectiva civilização e de elemento unificador 
das populações; no segundo caso, o excesso de idéias e de ideolo- 
gias conduzirá ao caos e a luta entre os sequazes dessas várias 
filosofias ou pseudo-filosofias. Não haverá, assim, qualquer força 
que aproxime as massas e lhes dê um ideal comum. 

- A salvação está na educação; na reestruturação de uma 
educação essencialmente humana, ética e de luta ascética, que 
consiga superar a ânsia insensata de prazer e de negócio, que 
abafa as civilizações matrizes, secundárias e terciárias. Requer-se 
uma educação nova, capaz de formar homens novos, honestamen- 
te solidários com o bem da humanidade, e sinceramente desejosos 
de paz. 



CORONEL DE CAVALARIA ALFREDO 
DE SIMAS ENÉAS JÚNIOR 

General Luiz Felipe da Silva Wiedemann 

Quando procuramos, verdadeiramente, conhecer a nossa 
Pátria, através dos vultos que escreveram a sua história, os fatos 
que se integraram na nossa formação, a orígem e a demarcação 
de nossas fronteiras, as lutas externas ou internas que tivemos 
de enfrentar, ou seja o acervo que formou o nosso Pais e solidi- 
ficou o nosso povo, deveremos dirigir nossas pesquisas para os 
Institutos Históricos e Geográficos. Entre éles, surge o nosso de 
São Paulo onde, seja através suas obras, sua biblioteca, seu mu- 
seu, suas revistas, seus componentes, muito poderemos obter, 
para melhor conhecer São Paulo e o Brasil. 

Foi pensando nesta Instituição de tão emérito conceito e, 
talvez ainda mais, nesta terra sobranceira dos bandeirantes e 
das revoluções sociais e econômicas que, a Excelentissima viúva 
do Coronel ALFREDO DE SIMAS ENÉAS JÚNIOR, soube por bem 
doar, a êste Instituto, a farta e excelente documentação, orga- 
nizada pelo seu falecido espóso, referente às Revoluções de 
1924 e 1926. 

Assim, graças ao espírito patriótico dessa Senhora, Dona 
Dinorah Azevedo de Simas Enéas, vê-se o Instituto Histórico e 
Geográfico de Sáo Paulo galardoado com mais uma fonte de 
futuras pesquisas, para aqueles que tanto se interessam pelos 
estudos da nossa formação social e politica. 

Coube-nos, como amigo do então Coronel Simas Enéas e a 
pedido de sua digníssima viúva, ser o portador dêste oferecimento. 

Para muitos dos presentes talvez, não seja um nome desco- 
nhecido, o do Coronel Simas Enéas, pois teve quase toda sua 
movimentada vida, cheia de entusiasmo e de brasileirismo, ligada 
a do Marechal Izidoro Dias Lopes, êste padrão de integridade e 
patriotismo que todos os senhores e o Brasil já tão bem 
apreciaram. 

Mas, vejamos, em largos traços, quem foi Alfredo de Simas 
Enéas Júnior. 
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ALFREDO DE SIMAS ENÉAS JÚNIOR - filho do General 
de Divisão do Exército Brasileiro, Alfredo de Simas Enéas e de 
D." Maria Amália de Souza Enéas, nasceu no dia 26 de setembro 
de 1885, no subúrbio de Todos os Santos, na antiga Capital Fe- 
deral, Rio de Janeiro. 

No ano de 1894 seguiu para a Europa, com seu Pai, que fazia 
parte da comissão para adquirir material bélico na Bélgica e 
Alemanha, chefiada pelo Coronel Luiz Antonio de Medeiros, com- 
posta de oficiais, mandados pelo saudoso Marechal Floriano Pei- 
xoto, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados 
no seu Govêrno, durante a Revolução de 1893. 

Prosseguiu seus estudos primários durante 3 anos, em Liége, 
na Bélgica. 

De volta ao Brasil, matriculou-se no Colégio Militar do Rio 
de Janeiro. 

A 2 de abril de 1904 verificou praça, voluntariamente, na 
Escola Preparatória e de Tática do Realengo, para servir 
por 3 anos, tendo apresentado certificados passados pelo Colégio 
Militar. 

Em 14 de novembro de 1904, por ocasião da Revolta dos 
alunos da Escola Militar da Praia Vermelha, conhecida coma 
da "Vacina Obrigatória" comandada pelo General Silvestre Tra- 
vassos e na política por Lauro Sodré, aderiu juntamente com 
outros alunos. 

Em 1911, a 2 de janeiro, foi excluído do estado efetivo da 
Escola por haver sido declarado Aspirante a Oficial. A 18 de 
janeiro foi incluído no 13." R.C. no 2." esquadrão-Regimento co- 
mandado pelo Coronel Joaquim Ignácio Baptista Cardoso e sub- 
comandado pelo Tenente Coronel Izidoro Dias Lopes, na antiga 
Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. 

A 3 de julho foi nomeado Instrutor do Colégio Pio America- 
no, sem prejuízo do serviço do corpo. A 28 foi louvado pelo 
garbo, entusiasmo, luzimento de seus uniformes nas formaturas 
de 26 e 27. 

A 8 de novembro foi transferido de Instrutor do Colégio Pio 
Americano para idêntico lugar na Escola de Humanidades. 

Em 1913, a 15 de julho, foi declarado pelo comando do 
Regimento, que conforme se depreende de um trabalho de jogo 
de guerra que ficou arquivado na secretaria, "felicita-o, louva e 
agradece pela bela prova de capacidade que deu, na crítica judi- 
ciosa que fêz do referido trabalho, por ordem do mesmo comando 
e solicitação do Major Seidle, que o julgou digno dêste elogio". 

Em 1914, a 9 de abril foi inspecionado de saúde julgando 
ser necessário 6 meses de licença para tratamento de saúde. A 
13, foi, pelo Ministro da Guerra, concedida a respectiva licença, 
podendo gozá-la na Europa. Em 14 casou-se com Dinorah Ca- 
rolina de Azevedo, tendo sido desligado por ter de embarcar 
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para a Europa com a sua senhora, detentora do Prêmio de Via- 
gem da Escola Nacional de Belas Artes, ao velho mundo. 

Em 1916, a 19 de fevereiro foi incluído no estado efetivo do 
13." R.C. comandado pelo já Coronel Izidoro Dias Lopes. 

Em 26 de dezembro passou a responder pelo comando do 
4." Esquadrão. 

A 13 de fevereiro de 1918 foi nomeado para fazer parte de 
uma comissão em São Paulo. 

Em 13 de dezembro do mesmo ano, o comando do Regimento, 
dando cumprimento ao aviso do Sr. Ministro da Guerra, número 
cento e noventa e seis, de 30 de novembro findo e ordem do Sr. 
General comandante da Região, transcrito em boletim de sete, 
louvou-o m nome dos senhores Vice-presidente da República e 
do Ministro da Guerra, pela inquebrantável disciplina, irreduti- 
vel respeito a lei e nobre compreensão do dever que acaba de 
manifestar, brilhantemente, mais uma vez, colaborando, por for- 
ma eficaz e decisiva, na manutenção da órdem pública grave- 
mente ameaçada nesta Capital. 

Em 1920, a 2 de janeiro, apresentou-se ao Regimento, sendo, 
na mesma data, nomeado secretário, pelo que foi excluído do 2." 
Esquadrão e incluído no Estado Maior. O 1 " R.C.D. era coman- 
dado pelo Coronel Izidoro Dias Lopes. A 30 foi louvado em nome 
do Sr. Marechal Chefe do Estado Maior do Exército, General Co- 
mandante da 1." Divisão, pelo brilho demonstrado pelo Regi- 
mento na parada realizada a 22, em homenagem a Suas Majesta- 
des, os Reis da Bélgica, não poupando esforços, nem sacrifícios 
para bem cumprir esse desiderato. A 10, passou a responder pelo 
cargo de ajudante e comando do Estado Menor, em setembro. 

A 17 de junho foi excluído do estado efetivo do Regimento, 
1." R.C.D. e do 1." esquadrão, por ter sido transferido para o 
10." R.C.I. Ao excluí-10, o Comandante do Regimento assim se 
expressou: ''13 por demais conhecido o valor do 1." Tenente Simas 
Enéas, entretanto, convém, mais uma vez, salientar os seus servi- 
ços neste corpo, onde, em qualquer das funções que exerceu, 
soube conservar o justo conceito em que é tido. aste comando 
sente em se ver privado de auxiliar tão brioso e dedicado, cujos 
inteligentes esforços, como secretário, constituiram sempre uma 
colaboração a administração do Regimento e que, como instru- 
tor e educador, continuou a manter-se na altura de sua delicada 
Missão. Agradeço, pois, ao 1." Tenente Simas Enéas, os inesti- 
máveis serviços prestados ao Regimento e louvo pelos Ótimos 
resultados obtidos pela sua grande capacidade de trabalho e 
inteligência. 

A 7 de março, apresentou-se à Es. A.O. sob a direção da 
Grande Missão Francesa, chefiada pelo Sr. General Game- 
lin (1922). 
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As aulas corriam normais, até mesmo a entrada em franca 
agitação revolucionária, havendo a necessidade de precipitação 
da Revolução em marcha. 

As reuniões eram frequentes na residência do Chefe da 
Revolução, General Joaquim Ignácio Baptista Cardoso. 

Começou na fase dêsses acontecimentos intensa conspiração 
entre os cadetes da Escola Militar do Realengo, tudo sob a orien- 
tação do General Joaquim Ignácio. 

A 12 de junho foi desligado de oficiais alunos desta Escola 
por ter-lhe sido concedido trancamento de matrícula, continuan- 
do adido por se achar em gozo de licença. Esse trancamento de 
matrícula foi motivado por se achar comprometido no movimento 
revolucionário de 1922. 

A 15 de julho, conforme consta do boletim interno dêste 
Departamento, foi considerado desertor, de acordo com o artigo 
cento e dezessete e seus números, do Código Penal Militar, visto 
não ter comparecido a êste Departamento, dentro do prazo mar- 
cado no edita1 publicado no "Diário Oficial" de 13 de julho, por 
decreto de 31, quando foi transferido para a 2." classe do Exército, 
ficando agregado á Arma. 

Tôdas as licenças tiradas nesses dois anos, das quais perdia 
vencimentos e até contagem de tempo de serviço, eram unica- 
mente para o preparo, pelos Estados do Brasil, e suas guarnições, 
visando uma futura revolução. Essa veio em 4 de julho de 1924, 
na capital de São Paulo, sob a chefia dos Generais Izidoro Dias 
Lopes e Odílio Bacelar e Joaquim Inácio Batista Cardoso. Na 
Marinha, o Almirante Arí Parreiras, Cascardo, os irmãos Amara1 
Peixoto e Floriano Cordeiro de Faria. 

Na manhã de 4 de julho, em companhia do Sr. General Izido- 
ro Dias Lopes, seguiu para São Paulo como chefe do Estado 
Maior, para a deflagração do movimento. 

Durante a luta de cêrca de 28 dias na capital de São Paulo, 
apesar de um comando auxiliado por vários Sub-comandos, todos 
assaz capazes, nunca foi possível enquadrar a tropa com homo- 
geneidade. As guarnições das trincheiras eram constituídas por 
efetivos mesclados de soldados e graduados da Força Pública pau- 
lista, do Exército e de Civis armados pelos revolucionários. 

No Regimento de Cavalaria da Força Pública contava-se com 
o apoio do bravo Coronel Miguel Costa. E assim, após dias de 
intensa luta, com as traições sofridas, fizemos a retirada da ci- 
dade, diz em seus apontamentos, o Coronel Simas Enéas. 

A 15 de julho de 1924 foi considerado desertor, visto não ter 
comparecido ao Departamento no prazo marcado, ficando agre- 
gado á Arma. 

Retirou-se de São Paulo com tôdas as forças, emigrando para 
a Argentina, em Passo de Los Libres. 
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Em janeiro de 1925, conforme consta do Boletim dêste 
Departamento, foi denunciado como cabeça do Movimento de São 
Paulo, pelo Procurador Criminal da República, em comissão na- 
quele Estado. 

A 21 de dezembro de 1925 foi pronunciado pelo Juiz Federal 
da 1." Vara da Seção do Estado de São Paulo, como envolvido 
nos acontecimentos revolucionários de 5 de julho, do ano anterior. 

No ano seguinte, foi encarregado da preparação ã invasão 
de Santa Catarina e Paraná, obedecendo a um plano geral revo- 
lucionário, chefiado pelo General Izidoro Dias Lopes e Dr. Assis 
Brasil. Depois de uma concentração difícil no Alto Uruguai, a 
fim de reunir e compor elementos bastantes para a marcha atra- 
vés de Santa Catarina, o caudilho Leonel Rocha iniciou a ação, 
irrompendo em Pôrto Feliz, ocupando-a. Daí se dirigiu para Bar- 
ração, na fronteira da Argentina, onde outros elementos, dirigi- 
dos pelo Tenente Simas Enéas, que assumiu a chefia do Estado 
Maior, se juntaram ao grupo. A força que entrou em Guara- 
puava, ocupando-a, foi comandada pelo Tenente Simas Enéas. 

No dia 6 de janeiro de 1927 a coluna foi desbaratada no 
combate do Morro dos Pintos e foi capturado no Distrito de 
Urubicy, Município de São Joaquim, em Santa Catarina. 

O boletim regimental de 19 de junho de 1930 transcreve, 
para os devidos fins, o alvará de soltura expedido pelo S.T.F. pelo 
Ministro Dr. Godofredo Xavier da Cunha, em virtude de ter o 
1." Tenente do Exército Alfredo de Simas Enéas Júnior, cumprido 
a pena de 2 anos de reclusão a que foi condenado, como incurso 
nas penas de gráu mínimo, por haver tomado parte nos aconte- 
cimentos revolucionários em julho de 1924, no Estado de São 
Paulo. 

A 3 de dezembro de 1930 foi classificado no 1." R.C.D. 
A 4 foi a público haver sido eleito Diretor do Cassino dos 

Oficiais. A 19. foram publicadas em boletim regimental, as se- 
guintes alterações relativas ao movimento revolucionário iniciado 
a 3 de outubro. Foi um dos ardorosos elementos da propaganda 
da revolução. Apesar de sua presença não ser notada no Regi- 
mento, em vista da perseguição constante de que era vítima pe- 
los "secretas" do govêrno de então, a sua colaboração era valiosa 
lá fora, onde os oficiais iam procurá-lo diariamente. Era na 
Região ou no H.C.E. onde a sua atividades desenvolvia-se junto 
aos nossos enviados aos quais êle sempre prestava informações 
e esclarecimentos que eram ouvidos como de um chefe. Nos 
últimos dias da deflagração do movimento de 3 de outubro, êle 
se achava prêso, pela polícia civil, na Casa de Detenção. Com 
a vitória do Movimento de 24 de outubro, foi pôsto em liberdade, 
por dirigentes da revolução, que o felicitaram pelos auxílios pres- 
tados acima. 
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A 4 de outubro de 1932 foi dispensado do Comando do Regl- 
mento, assumindo as de subcomandante. 

A 17 do mesmo mês, por ordem recebida do Sr. Coronel Pires 
Coelho, comandante do 1." R.C.D. o seguinte elogio: "O Sr. Ma- 
jor Simas Enéas que mais uma vez pós em destaque sua firmeza 
militar, suas convicções dentro dos domínios dos ideais revolu- 
cionários corporificados no Govêrno Provisório, que ora dirige os 
destinos da nação. O Sr. Major Simas Enéas é portador de quali- 
dades militares que ornam seu caráter dotado de uma contestura 
moral que muito o recomenda a admiração de seus superiores e 
respeito de seus pares pela tenacidade, bravura, valor e gestos 
desassombrados nos momentos difíceis em que o homem tem que 
mostrar tal qual é, tal qual se sente, para poder deliberar sem 
artifícios que ocultam as intenções mal contidas. Ao Sr. Major 
Simas Enéas aqui manifesto os meus louvores e agradecimentos 
pelos assinalados e relevantes serviços prestados com muita dedi- 
cação e inteligência em prol da vitória Federal". 

A 14 de julho, por decreto de 6, foi transferido, por conve- 
niência absoluta de serviço do 1." R.C.D. para o 4." R.C.D. ficando 
considerado não apresentado. 

Ao desligar o Sr. Major Simas Enéas foi por ter o mesmo de 
cursar a E.C. Cumpro com grande satisfação o dever de agrade- 
cer os valorosos serviços que prestou ao Regimento em ocasiões 
bem difíceis, louvando-o ao mesmo tempo pela dedicação, com 
grande capacidade de trabalho e competência com que sempre 
demonstrou as funções de Sub-comandante, tendo a lamentar, 
o afastamento, embora temporário de tão distinto camarada de 
nosso serviço. Quartel em São Cristóvão, 4 de agosto de 1933. 
Coronel Pires Coelho - Comandante. 

A 5 de dezembro foi transferido, por conveniência de serviço, 
para o 14." R.C.I. Guarnição de Dom Pedrito, no Rio Grande 
do Sul. 

Promovido, por merecimento, a 12 de setembro, passou a adido 
ao Q.G. da 3." B.C. onde aguardou classificação. 

O Sr. Tenente Coronel Deocleciano de Souza, cmt. da 5." 
B.C. louvou-o nestes têrmos: "E com verdadeira satisfação que 
tomo público o ato do Govêrno da República, pelo que promo- 
veu, por merecimento, ao pôsto de Tenente Coronel, o Major 
Alfredo de Simas Enéas Júnior, cmt. do 14." R.C.I. 

Não vejo nesse ato uma recompensa aos inúmeros serviços 
prestados a Pátria, mas sim uma garantia da sua valiosa coope- 
ração nos altos destinos do nosso Exército, ao qual sempre dedi- 
cou tóda a sua atividade, com invejável capacidade de trabalho 
a par de uma intereza de caráter que chega a dignificar a cor- 
poração a que pertence. 
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Oficial por demais conhecido no Pais inteiro, não serão as 
minhas palavras talvez, eco de admiração pessoal pelo meu velho 
camarada de Escola Militar que o eleve no conceito de nossos 
dirigentes, pois o justo conceito que goza no meio Militar, o colo- 
ca em destaque pela atuação desinteressada e patriótica com que 
tem agido sempre nos momentos em que o seu valor tem sido 
pôsto em prova. 

O seu amor ao Exército evidencia-se logo após aos primeiros 
vislumbres de vitória dos princípios revolucionários, abandonan- 
do posições honrosas e lucrativas para vir assumir o seu modesto 
pósto em um corpo de tropa donde não mais afastou-se. 

No comando do 14." R.C.I. é domínio de todos a sua ação 
tornando aquela unidade do Exército uma verdadeira escola de 
civismo e de trabalho proficuo, cultivando todos os sentimentos 
militares sobre o alicerce da camaradagem que atingiu ao limite 
máximo de seu desenvolvimento. Eis porque, êste Comando sen- 
te-se, neste momento, influenciado por dois sentimentos diame- 
tralmente opostos de satisfação e de tristeza; o primeiro, pela 
merecida promoção de que foi alvo e, o último, por vê-lo afas- 
tar-se de seu ambiente. 

Ao Ten. Cel. Simas Enéas louvo prazeirosamente pelos seus 
dotes morais, fazendo votos de plena felicidade no desempenho 
da nova comissão que terá do Govêrno da República". 

Em 27 de outubro foi a público ter o Sr. Cel. Francisco de 
Castro Pinheiro Bittencourt, o elogiado e agradecido nos seguin- 
tes têrmos: "Ao Sr. Ten. Cel. Alfredo de Simas Enéas Júnior 
cuja capacidade de trabalho e inteligência, já é conhecida, os 
meus agradecimentos e elogios pela metódica e bem orientada 
distribuição feita dos nossos regulamentos de instrução da tropa 
que será ministrada nesta Brigada". 

Em boletim regional de 18 de outubro, em que o Sr. Gen. 
Cezar Augusto Pargas Rodrigues, deixa o comando da 3." R.M., 
o Sr. Cel. Francisco de Castro Pinheiro Bittencourt, Cmt. da 5." 
Bda. C., assim se expressou: "Em virtude da autorização dada 
pelo Sr. Cmt. da 3." D.C. neste boletim, elogia o Sr. Ten. Cel. 
Alfredo de Simas Enéas Júnior, comandante desta Brigada, o 
qual sempre demonstrou ser digno chefe, pela notada e inteli- 
gente administração bem orientada, quer na parte disciplinar, 
quer na instrutiva de sua Unidade, revelando grande zêlo, esfôrço 
e capacidade de trabalho". 

A 25 de novembro o Sr. Ten. Cel. Deocleciano Xavier de 
Souza assim se referiu a seu respeito: "Na visita de inspeção que 
venho de fazer ao 14." R.C.I. tive a satisfação de constatar a 
criteriosa e patriótica orientação que o seu comandante vem 
imprimindo àquela Unidade, de modo a ter-se a impressão de 
que na sua caserna, cuida-se com carinho da instrução militar 



128 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRLFICO DE S. PAULO 

da tropa, sem se descurar de um problema que constitui o ali- 
cerce das nacionalidades: "A educação cívica e moral", que pro- 
cura difundir com habilidade altamente patriótica. A sua ação 
educadora entretanto, não tem limites, no meio militar. Nas 
datas nacionais, além das comemorações que leva a efeito no 
quartel, para instruir os jovens conscritos, leva também a sua 
palavra de civismo aos alunos das Escolas Públicas, onde em pala- 
vras adequadas, Ihes conta histórias que despertam nas inteli- 
gências juvenis o anelo sempre crescente pelo aumento do já 
grande patrimônio histórico que recebemos dos nossos antepas- 
sados e que devemos restituir acrescido a posteridade. É de ver, 
ainda, a homogeneidade de sentir de sua eficialidade, que ao lado 
do seu chefe, tudo faz em prol de tão elevado desideratum. Eis 
porque louvo o Ten. Cel. Alfredo de Simas Enéas Júnior, pela 
sua patriótica atuação na Guarnição de Dom Pedrito, onde pela 
sua inteligência esclarecida, dedicação ao serviço militar, à causa 
pública e aos destinos do Brasil, tornou-se elemento garantidor 
de ordem social e das instituições, justamente no momento que 
atravessamos, em que elementos desvairados por ideologias doen- 
tias procuram contaminar as coletividades, para dar pasto às suas 
terríveis concepções de extermínio". 

Por iniciativa do Coronel Simas Enéas, chegaram do Rio de 
Janeiro, os despojos dos soldados do 14." R.C.I. mortos em com- 
bate no Estado de São Paulo, na revolução de 1932. 

Foi inaugurado um pequeno monumento mandado erigir, no 
pátio fronteiro do quartel, destinado a receber e conservar êsses 
despojos. 

No dia 24 de agosto de 1936 realizou-se essa cerimônia cheia 
de civismo, tão simples, quão tocante, na presença de todo regi- 
mento formado. Constituiu um espetáculo comovedor ao qual 
se associou, sem distinção alguma, toda a população pedritense. 

Apenas trouxemos, para os ouvintes, alguns aspectos milita- 
res do Coronel Simas Enéas, mas deveremos também recordar que 
se devem tornar inesquecíveis suas características de uma perso- 
nalidade de escol, caráter íntegro, inteligência vivaz e brilhante, 
cavalheiro e cavaleiro, dotado de grande senso de humor, amigo 
para todas as ocasiões, chefe e companheiro, simples e humano, 
caber-lhe-ia perfeitamente como a Bayard: "Sem médo e sem 
mácula". 

Um homem que tão bem soube amar o Brasil, bater-se por 
um ideal, não vendo dificuldades a enfrentar, vivendo como um 
cavaleiro numa pista de obstáculos, sempre para frente, com 
abnegação, sem titubear, baseado apenas nos princípios domi- 
nantes de sua consciência e seu destemor. 
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Elemento de confiança do Marechal Izidoro Dias Lopes, 
inclusive como seu chefe de Estado Maior, muito colaborou para 
bem conduzir os órgãos de comando dêsse grande chefe revo- 
lucionário. 

Passando para a Reserva, no aconchego do lar, procurou 
trazer sua colaboração, escrevendo sobre os movimentos revo- 
lucionários no Brasil, a partir de 1922. Seria uma obra de 
grande valia, mas a morte a interrompeu. No entanto, se seus 
restos mortais repousam no Rio de Janeiro, na Guanabara, aqui, 
neste Instituto, fica a maior parte de sua coletânea referente às 
Revoluções de 1924 e 1926, cujo acêrvo consta: 7 caixas com 
documentação devidamente catalogada, entre as quais, podere- 
mos salientar: 
- Cartas e Anotações do Marechal Izidoro Dias Lopes; 
- Cartas do Capitão Alfredo de Simas Enéas; 
- Informações sobre um projetado duelo entre o Marechal 

Izidoro Dias Lopes e o General João Francisco Pereira de Souza; 
- Informes como poderá ser organizado um movimento 

reivindicador; 
- Discursos proferidos na Câmara referentes a Revolução 

de Sâo Paulo; 
- Invasão do Paraná em 1926, coluna comandada pelo cau- 

dilho General Leonel Rocha e 
- Cartas, jornais e defesa da ação revolucionária do Capitão 

Alfredo de Simas Enéas. 
Para que os senhores possam também apreciar quem é D." 

Dinorah, a viúva do Cel. Simas Enéas, sua companheira de lutas, 
abraçando os mesmos ideais para um Brasil melhor, de tempera- 
mento profundamente espiritualizado e dotada de um cabedal 
artístico dos maiores, nós lhes transmitiremos o que escreveu no 
introito de sua tese: "Consideração sobre a origem das Artes e 
histórico da Glyptica". 

Aproximar-se da Perfeição é a meta para a qual tendem todas 
as coisas universais e, principalmente, os sêres espirituais em 
qualquer dos seus estados. 

A Perfeição está em Deus. NELE se manifesta ela de maneira 
absoluta e isso se atesta nas obras que continuamente se sucedem. 

Da Perfeição irradia-se soberanamente a Beleza que emocio- 
na, que deslumbra e que extasia os sêres inteligentes do Universo. 
O Belo é, pois, uma forma viva que dimana da Perfeição, que 
movimenta e adauire. cada vez mais. maior exoressão e maior 
poder. 

Ora, não será, portanto, de admirar que sobre a evolução 
exerca o Belo grande e poderosa influência. Sim: sabemos sobe- 
jamente que o sentimento de Beleza é inato no homem. Que 
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êle poderá estar desperto ou adormecido nas profundidades in- 
sondáveis da sua consciência. Ainda, o sentimento de Beleza con- 
tido em cada ser, tem a sua intensidade na dependência do Pro- 
gresso que adquiriu, portanto, é função da sua evolução espiritual. 
Uma Alma evoluída, bastante evoluída, está sempre em contato 
com o Belo e cada vez mais cultiva o grande sentimento que 
inspira e seduz, transformando a vida em soberbo poema. 

A Beleza é Divina e é Eterna! Jamais morrerá e cada vez 
mais absoluta se torna, a proporção que se caminha para o 
infinito. 

Entretanto, nós humanos que na Terra estamos aplacando as 
paixões grosseiras que nos cegam; nós que aquí estamos desbas- 
tando as arestas agressivas das nossas personalidade$ não co- 
nhecemos ainda o Belo, em algumas das suas mais altas 
expressões. 

O sentimento de Beleza que possuímos está subordinado a 
nossa evolução espiritual. Mas, temos, aquí na Terra, um con- 
junto que se torna grande e que se transforma em mais um ca- 
minho para a Evolução. k um conjunto vigoroso de grandes e 
importantes aptidões que se coadunam com as nossas condições 
terrenas. 

Esse conjunto é a ARTE. 

X * * 

Portanto, não avançaremos muito se dissermos que o homem 
traz em si, vagamente, a noção de sua orígem Divina e que nessa 
noção são baseadas tódas as suas obras e creações. Se êsse temor, 
que é inato no homem, é a fonte inspiradora dos seus sentimen- 
tos religiosos e nesses sentimentos repousam quase todas as suas 
realizações, não poderemos negar a religiosidade na Arte, em 
todas as suas manifestações. Se, aparentemente, a Arte se apre- 
senta sem os fundamentos primitivos da religiosidade então nas- 
cente, é porque o materialismo humano assim o quis. Tôdas as 
manifestações artísticas onde não predomine a espiritualidade, 
onde não predomine a inspiração que vai buscar nas camadas 
fluídicas do Universo, são grosseiras e ferem a nossa sensibilida- 
de, matando a poesia, a harmonia, o ritmo, enfim, tóda a Beleza 
que tão ansiosamente buscamos! 

Fiquem pois, com o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, as anotações de um soldado, ofertadas pelo coração de 
uma artista. 



ANTONIO JOSÉ DA SILVA GORDO 
ESBOÇO BIOGRAFICO 

Reynaldo Kuntz Busch 

Na história das cidades de Limeira e Piracicaba houve uma 
personalidade de atuação marcante na política, na agricultura 
e nas finanças. Foi Antonio José da Silva Gordo, tronco de des- 
tacada e tradicional família paulista. Merecem registros alguns 
episódios venturosos já desde sua infância. 

Menino de 11 anos, residia com seus pais no Parto. Espírito 
sonhador, e de temperamento rebelde, sob os primeiros lampejos 
fisico-psíquicos da adolescência, era contrafeito que ajudava o pai 
na horticultura. Certo dia praticara séria desobediência, pelo que 
seu progenitor, português severo, aplicou-lhe duro castigo físico. 
Desgarrando-se a custo da forçuda mão paterna, saiu correndo 
e gritando: "Vou-me embora para sempre!. . . E um dia te mos- 
trarei quem eu sou!" 

Isso deu-se em uma tarde de verão de 1816. Debulhado em 
lágrimas, soluçando, agitado, o Antônio José correu para o cais 
do pôrto, onde gostava de ir assistir a partida de veleiros. Veio-lhe 
a mente a idéia de uma aventura pelo mar, o que já vinha culti- 
vando nos seus devaneios. Havia alí um veleiro prestes a partir 
para o Brasil. Não estava provido nem de roupa. No bolso o po- 
brezinho não tinha um só real. Mas seu estado de alma era de re- 
volta contra o extremo rigor paterno. Isso e a ânsia de aventura 
dinamizaram a idéia da viagem marítima, impelindo-o ao arrojado 
lance. Embarcou sorrateiramente, escondendo-se entre pipas de 
vinho e barricas de bacalhau. Ouviu, logo depois, tremendo de 
medo, o toque do sino anunciando a partida. Ouviu os gritos do 
comandante.. . Sentiu os primeiros sacolejos do navio sob muita 
emoção. Todo o corpo se lhe arrepiava naquele transe psíquico. 
Chorou muito e baixinho. Pediu a Santo Antônio que o prote- 
gesse e ajudasse naquela aventura. E assim, de cócoras, semi- 
-sentado, recostou-se entre dois barris e adormeceu. Acordou de 
pernas doídas já alta madrugada, depois de um pesadêlo, assus- 
tado e confuso. fi que sonhara com um naufrágio, estando prêso 
pelas pernas, mas logo se apercebera de que a nau singrava o 



Antonio José da Silva Gordo com seu filho Adolfo Afonso, em 1860 
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mar tranquilamente. Ficou em vigília até o amanhecer, ouvindo 
o rumor das águas esbatendo no costado. De vez em vez, levan- 
tava a cabeça e via o mar ondeado e infindo.. . 

De manhã deixou-se ver. Foi logo agarrado e levado ao Capi- 
tão; êste, entre enérgico e indulgente, interrogou-o minuciosamen- 
te. Por fim disse-lhe: "A esta altura não há remédio.. . Terás 
de ir como clandestino ao Brasil. No Rio de Janeiro te entregarei 
a polícia como fujão e clandestino. Porém, durante a viagem 
terás trabalho de bordo como se fôsses um marinheiro". 

Antônio José sentia-se aliviado pela passagem daqueles mo- 
mentos angustiosos. Inteligente e vivaz, suportou com paciência 
os maus tratos, mostrando-se sempre trabalhador e afável com 
os marinheiros e auxiliares de bordo. Dessa forma, em dois mêses 
de travessia por mar tranquilo, foi conquistando a pouco e pouco 
a simpatia de todos na aventurada viagem. 

No Rio contou com a indulgência da polícia, a cuja autorida- 
de pediu que escrevesse a seu pai relatando o acontecido, pedindo 
perdão mas dizendo-se muito feliz. . . 

Levaram-no a um comerciante português natural do Pôrto, 
que logo o empregou, vestiu-o, tomando-se de simpatia pelo cora- 
joso rapagote. Conhecendo-lhe logo a fôrça de vontade para 
aprender a ler, deu-lhe escola. Em pouco tempo o caixeiro-estu- 
dante capacitou-se a fazer registros das vendas fiadas no costa- 
neiro e a garatujar assentamentos no livro caixa, a escrever 
pequenas cartas para o patrão. Rste não teve dúvida em custear- 
-lhe um curso prático de guarda-livros, que o rapaz aproveitou 
no máximo, tornando-se em poucos mêses habilitado para assu- 
mir o controle dos negócios e da escrita de uma casa comercial. 

Eis senão quando aparece no Rio um antigo freguês, de Itú 
- o fazendeiro Caetano José Gomes Carneiro, que procurava pes- 
soa capaz e de confiança para seu auxiliar na administração do 
seu engenho Benfica. Para não desagradar seu ótimo freguês, 
que vira em Antônio José o homem desejado e com êle já se en- 
tendera, não só concordou em cedê-lo, mas abonou plenamente 
sua conduta e habilitação. Dias depois o mocinho gorduchinho 
viajava com o sr. Caetano, como seu empregado, para a sedutora 
terra paulista. Inteligente, dedicado, ativo, logo se impôs como 
eficiente administrador da fazenda-engenho Benfica. Estava feito 
e bem remunerado. Os dias corriam-lhe trabalhosos e felizes.. . 
É que começou a lançar olhares furtivos e discretamente corres- 
pondidos para a filha do patrão. Daí para um precipitado pedido 
de noivado foi zaz traz. Surprêso com o pedido audacioso, o sr. 
Caetano recusou. Foi uma tábua vinda do alto..  . É que a jovem 
já estava palavreada para casar-se com o viúvo Major Dias Ferraz. 
Frustrado nêste sonho, zangou-se, ficou amuado e buscava uma 
fuga do ambiente. De repente noticiam-lhe em ItÚ que o impor- 
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tante sesmeiro Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão estava abrin- 
do grande lavoura em ricas terras na encosta do Morro Azul da 
Limeira e procurava um administrador capaz. Propôs-se-lhe e 
foi logo aceito. Corria o ano de 1821 e o Antônio José, bem apes- 
soado, de físico robusto, extrovertido, vivaz, operoso, administrava 
a sesmaria do Brigadeiro, comandando 64 escravos e produzindo 
no ano seguinte 700 alqueires de milho, 203 de arroz, 107 de feijão, 
além de fazer plantação de cana para o engenho em montagem 
(V. História de Limeira pág. 40).  O Brigadeiro não se cansava 
de elogiá-lo. A mandado dêste, dirigiu o trabalho de 20 escravos 
na abertura da picada e da primeira estrada do Morro Azul a mar- 
gem do rio Jaguarí, na direção de Campinas. Foi esta estrada supe- 
rintendida por José Joaquim de Sampáio que motivou o nasci- 
mento à sua margem do povoado mais tarde sede da Freguesia 
de N. S. das Dores da Limeira. 

Um acontecimento inesperado e lutuoso: falece em 1827 o 
grande fazendeiro e vizinho Cap. Manoel Ferraz de Campos, ami- 
go de estreita convivência do Brigadeiro. O administrador José 
Gordo (apelido que lhe davam para distingui-lo de um homônimo, 
que era magro) prestou dedicada assistência a familia até na 
orientação administrativa da fazenda. 

Passa-se algum tempo, mantendo José Gordo relações de 
amizade com a viúva Ferraz de Campos. Prestativo, obsequioso e 
insinuante, começou a cortejar a jovem Ana Cândida Ferraz. 
Logo manifesta-se diretamente 9. viúva. D." Francisca de Assis 
Leite Negreiros, ainda moça trintona, com a finura e a franquesa 
que a caracterizavam, responde-lhe: "Estimado Senhor, com a 
Aninha, não; é criança, ainda não completou 15 anos. Mas se 
quiser casar comigo, vamos conversar. . . Ainda sou môça, tenho 
filhos a criar e esta fazenda para tocar. Eu preciso de um marido 
capaz e expedito. O Senhor é a pessoa que tem as qualidades 
que desejo". 

José Gordo não se desapontou e -mostrou-se cordato.. . 
- "Reconheço que a menina é novinha. . . e a Senhora ainda é 
môça, pode e deve casar de nôvo. Se está me achando assim 
merecedor de entrar na sua familia, vamos nos entender.. . E 
assim, 16 por 1829, Antônio José da Silva Gordo contraía núpcias 
com a viúva D." Francisca de Assis Negreiros, tornando-se padras- 
to de Ana Cândida, Francisco, João, Joaquina, Jesuína e Maria 
Ferraz de Campos, cunhado do Capitão-Mór de Piracicaba, Este- 
vão Cardoso de Negreiros. Daí em diante projetou-se cada vez 
mais socialmente no meio dos grandes lavradores de Limeira, Rio 
Claro e Piracicaba. Em 1830 nasceu-lhe a primeira filha - Ma- 
riana S. Gordo. Logo depois é nomeado l." juiz de paz de Limeira. 
Em 1832, participa, ao lado do dr. Nicolau P. de Campos Verguei- 
ro, de Bento Manoel de Barros (futuro Barão de Campinas), do 
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Alferes Joaquim Franco de Camargo e do Capitão-Mór Estevão 
Cardoso de Negreiros, da Comissão de Limites entre as freguesias 
de Limeira e Rio Claro e as vilas de Moji-Mirim e Piracicaba 
(Constituição). Em 1833 incorpora-se como soldado da 1." Guar- 
da Nacional de Limeira. De 1835 a 37 serve de inventariante do 
espólio do seu patrício, conterráneo e amigo Cap. Luiz Manoel 
da Cunha Bastos, doador do património de um quarto de légua 
em quadra a Capela de N. S. das Dóres da Limeira, assassinado 
traiçoeiramente no seu Engenho do Tatú. A 20 de setembro de 
1837 conduz ao altar da Matriz de Limeira sua enteada Ana 
Cândida Ferraz para convolar núpcias com o campineiro Fran- 
cisco de Paula Sales, de cujo casal nascia no ano seguinte, em 
Campinas, o menino Manoel Ferraz de Campos Sales, a quem o 
futuro reservou brilhante carreira política: orador que arrebata- 
va auditórios, republicano de primeira linha, abolicionista des- 
temido, líder democrata, deputado, presidente de São Paulo e da 
República, revelando-se neste alto pôsto um estadista de pulso 
firme e inolvidável restaurador das finanças brasileiras. 

Como integrante do Partido Liberal, em 1842, Silva Gordo 
aderiu a Revoluçáo de São Paulo chefiada pelo Brigadeiro Tobias 
e pelo Padre Feijó, tendo organizado e comandado um pelotão 
de 50 homens, como Tenente, que marchou para juntar-se em 
Venda Grande às fôrças rebeldes que enfrentariam as de Caxias. 
Mas, ao chegar a êsse reduto de concentração, sofreu inopinado 
ataque das fôrças imperiais aí comandadas pelo Tte. Cel. Bezerra 
Amorim, que desbaratou os pelotões aí em organização. Então, 
o Tte. Boava Gordo (apelido militar) montado em sua besta 
ruana, disparou em fuga a busca de esconderijo, em companhia 
de alguns. Lograram homiziar-se na Fazenda Sobrado, próxima 
a Pôrto Martins. Segundo registra a "Gazeta de Piracicaba" de 
6 de maio de 1897, biografando o político-soldado de 42, "causou 
alí (F. Sobrado) estranheza a linguagem desbragada, cheia de 
espírito e vivacidade que se ouvia de um dêles, o Boava Gordo, 
como todos os chamavam". Porém nessa fazenda pouco se demo- 
raram. O Tenente tomou o rumo de Piracicaba e "ocultou-se na 
chácara de João Morato de Carvalho, onde administrava o seu 
compadre Manoel da Rocha Garcia, o qual a seu turno era pessoa 
querida do chefe conservador Antônio Fiuza de Almeida. este 
tendo ciência das arbitrariedades do oficial Butiá (chefe da captu- 
ra dos rebeldes), "por intermédio do Marquês de Monte Alegre, 
obteve do General Caxias ordem para que a força do govêni0, 
enquanto aqui (Piracicaba) estivesse em diligência, estivesse sob 
seu comando". Sabendo das disposições de Butiá de dar cêrco à 
chacara de João Morato e ali prender Boava Gordo e seu compa- 
nheiro Severiano, o administrador Garcia avisou-os e porisso êles 
foram pernoitar em lugar diverso. E nem aí se julgando garan- 
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tidos, Boava Gordo pintou o rosto, mãos, pés e pernas de carvão, 
meteu-se numa roupa de escrava e foi com outra escrava pela 
rua para a casa do chefe conservador sr. Fiuza, iludindo a vigi- 
lância policial e entrando atabalhoadamente . . . 

D." Rita, senhora do Fiuza, que estava sentada na rêde, 
vendo-o daquele geito, sobressaltada indagou: - "Que significa 
isso seu Gordo?" 
- "Estou sendo perseguido ferozmente e peço-lhe a caridade 

de me esconder. Eu e seu marido temos sido adversários políti- 
cos, mas somos compadres e amigos. Salva-me a vida por amor 
de N. S. das Dóres! Esconda-me!" 

A bondosa comadre abriu o alçapão da adega e disse-lhe: 
- "Entre aqui maluco, e fique calado". E logo cobriu a tampa 
com couro de boi. 

Um minuto depois entrava Fiuza com o oficial Butiá, êste 
dizendo: 
- "Sinto muito ainda não ter apanhado o barrigudo Tenen- 

te Boava. Quero mostrar-lhe, com esta vuasca, como é bom ser 
rebelde contra o Imperador! 
- "Como lhe disse, êle aqui não apareceu. Se vier aqui, eu 

como chefe conservador mandarei amarrar aquêle gorducho libe- 
ral, covarde, palrador, boca-livre, caça-viúva, negreiro, para en- 
tregar em suas mãos. . . " 

Boava Gordo ouviu tudo mudo e remordendo-se de raiva. Por 
fim cochichava para si mesmo: - "Mas um homem da minha 
posição ter de passar por tantas aflições e humilhações.. . Vá 
para o diabo a revolução!" 

Uma hora depois, quando Butiá estava longe, Fiuza abriu o 
alçapão e soltou o compadre liberal, sorrindo ironicamente.. . 

Desfigurado e espirrando pelo mau cheiro da adéga, José 
Gordo disse-lhes: - "Nunca mais me esquecerei da bondade e 
presteza da comadre para esconder-me. Nossa Senhora que a 
recompense! Agora, compadre Fiuza, permite-me dizer: Tu exa- 
geraste demais as minhas qualidades. . . 

.., .,. .% ,.. .,. ... 
Logo começou o apaziguamento geral na Província e em 1844 

o Imperador D. Pedro I1 baixou decreto de anistia geral. 
A 22 de julho de 1844 era instalada festivamente a Câmara 

Municipal da Vila da Limeira, sob a presidência do vereador 
mais velho - Cap. Manoel José de Carvalho, que já havia pres- 
tado juramento perante a Câmara de Piracicaba. Prestaram ju- 
ramento os primeiros vereadores eleitos: Antonio José da Silva 
Gordo, Antônio Luiz da Rocha Camargo, Rafael Antônio de Sam- 
páio, António Alves de Almeida Lima e José Pedroso do Amaral. 
O tenente Boava, derrotado e perseguido como rebelde de 42, 
ficou para trás, para reaparecer o fazendeiro conceituado e poli- 
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tico liberal de prestígio na honrosa roupagem de vereador da Vi- 
la de Limeira. No ano seguinte foi elevado por seus pares a pre- 
sidência da Câmara Municipal de Limeira, desenvolvendo atuação 
valiosa em prol do progresso do município. A partir de 1847 ces- 
sam as atividades políticas de A. J. da Silva Gordo em Limeira. 
Nao figura na relação de proprietários rurais do município de Li- 
meira, baseada em registros feitos obrigatòriamente nos têrmos 
da Lei n." 601 de 18 de setembro de 1850. Nêsse interregno êle te- 
ria se enviuvado de D." Francisca de Assis Negreiros, logo depois 
vendido a fazenda na encosta do Morro Azul e comprado outra 
em Rio das Pedras - a fazenda Bom Jardim - que êle, eficien- 
tíssimo lavrador, em poucos anos transformou numa das mais 
prósperas propriedades agrícolas do município de Piracicaba. En- 
tão já era Tte. Cel. da Guarda Nacional e político de alto prestígio, 
com residência palaciana nesta última cidade. 

... .., ... ... ,,. .,. 

Primeiro Consorcio 

Do seu primeiro consórcio com D.' Francisca de Assis Negrei- 
ros Leite, nasceram-lhe três filhos: 1.") Mariana da Silva Gordo, 
casada com o coronel Carlos de Arruda Botelho, com geração. 2.") 
Antônio José da Silva Gordo Filho, nascido em Limeira, a 24 
de novembro de 1831 e casado, em 1850, com Maria Ferraz de Bar- 
ros. Dêste casal nasceram: Antônio José da Silva Gordo Neto, ca- 
sado em 1872 com Maria Amélia Galvão de Almeida, de que nas- 
ceram (bisnetos) : Flávia da Silva Gordo, casada com Antônio do 
Amaral Campos, de Tatuí; Ana, Maria Augusta e Francisca de 
Assis da Silva Gordo, todas solteiras; Mariana da Silva Gordo, 
casada com João da Silveira Bueno, de Jaú, pai de 6 filhos; Luiz 
Gonzaga da Silva Gordo, nosso principal informante, residente 
em S. Paulo, nascido em Jaú a 30 de janeiro de 1894, casado em 
primeiras núpcias com Maria da Conceição de Almeida Prado, sem 
filhos; em segundo consórcio, com Alice Ferraz Sampáio, de Ca- 
pivarí, pais que são de: (geracão de trisnetos) Maria Amélia da 
Silva Gordo, professôra, casada com Antônio Marcondes; Antônio 
José da Silva Gordo, alto funcionário da Assembléia Legislativa, 
servindo de auxiliar do Gabinete do Prefeito Municipal, nascido em 
Itapui, em 1923, casado com Maria de Arruda Galvão, pai de 3 
filhos: (tetranetos) Antônio José, Luiz Antônio e Marcos Antônio 
da Silva Gordo; Antônia da Silva Gordo, nascida em Jaú, funcio- 
nária da Secretaria da Viação de São Paulo; João da Silva Gordo, 
nascido em Pederneiras, 1927, funcionário do Banco Bandeiran- 
tes, e Alice da Silva Gordo, nascida em Pederneiras, 1930, casada 
com seu primo dr. Caio Amaral Filho, de Itapuí, nascido em 
1922, cirurgião-dentista em São Paulo, pai de: Maria Beatriz, 
Caio e Paulo da Silva Gordo Amaral. 3." filho - José Antonio 
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da Silva Gordo, nascido em Piracicaba, faleceu aos 25 anos no 
Rio de Janeiro, na véspera da formatura como engenheiro mili- 
tar. 4." filho - Ana Miquelina da Silva Gordo, nascida em Pira- 
cicaba, casada com seu primo José Galvão de Almeida, pai de 4 
filhos: Joaquim Galvão e Maria Harminta, falecidos, solteiros e 
Ana Eulina e José Galváo de Almeida Júnior. 5." filho - Francis- 
ca da Silva Gordo, nascida gêmea com Antônia, a seguinte, em 
Piracicaba a 17 de junho de 1851, casada, primeiramente, com 
Cláudio Furquim de Almeida Prado, em 1875, dos quais nasceram 
9 filhos; enviuvando-se casou-se com o primo do 1." marido, José 
Lourenço de Almeida Prado, em 1900, de que nasceram mais 3 
filhos. Os 9 primeiros foram: Maria das Dores, casada com Ama- 
dor de Paula Leite de Barros, pai de 16 filhos, todos de alto desta- 
que social, de que citamos apenas Izabel de Almeida Barrios 
Pompe, casada com nosso colega de turma de Faculdade de Me- 
dicina dr. Guilherme Barrios Pompe; 2." Tharcila de Almeida 
Sampáio, casada com Olavo Pacheco de Almeida Sampáio, lavra- 
dor em Limeira, Jaú e Bocaina, pais da rica prole de 17 filhos 
constituintes de destacadas famílias Almeida Sampáio, Ferreira 
da Rosa e Sampáio Mendonga; 3." Escolástica, menor falecida; 4." 
Izaltina de Almeida Prado Fraga, casada com o Major Antônio 
Gonçalves Fraga, pais de viçosa prole de 14 filhos; 5." Umbelina 
de Almeida Prado, casada com Joáo Alves Carneiro; 6." e 7." Zul- 
mira e Maria, falecidas na infância; 8." Francisco de Paula Al- 
ineida Prado Neto, casado com Neith Borges, pai de 4 filhos; 9." 
Antônio José, menor, falecido, e último filho do 1." consórcio de 
Francisca da Silva Gordo; 10." Aracy, falecida na infância; 11.' 
João Lourenco de Almeida Prado, soldado do Batalhão Romão 
Gomes, de 1932, casado com Alice Prado Browne, e 12." Antônia 
Prado Galváo de França, casada com Francisco Galvão de Fran- 
ça, com 10 filhos. 6." filho, Antônia da Silva Gordo, gêmea com 
Francisca, casada com Lourenço Avelino de Almeida Prado, de 
Indaiatuba, nascido a 18 de maio de 1848 e falecido em 1928, 
pais de Maria Hermantina de Almeida Prado (bisneta), nas- 
cida em Jaú em 1876 e casada em 1898 com seu tio João Adelino 
de Almeida Prado, de que nasceram 12 filhos (trisnetos) a seguir 
nomeados: 1." dr. Sebastião Adelino de Almeida Prado, natural de 
Jaú, de 1894, bacharel em direito pela Faculdade de São Paulo, 
comerciante e presidente da Bolsa Oficial do Café de Santos, 
vereador municipal e diretor de grandes companhias de exporta- 
ção e de seguros, foi casado três vêzes: a primeira com Clara 
Saraiva de Souza Dantas, falecida em 1925; a segunda, com Ana 
Luiza de Arruda Botelho, de Campinas, falecida em 1942; a ter- 
ceira vez com Zaida Palmeiro Lopes, de família do Rio Grande 
do Sul. Faleceu em 1955, deixando 4 filhos, sendo 2 do primeiro 
e 2 do segundo enlace: dr. João Adelino de Almeida Prado, casado 
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com Helena L. Pacheco e Silva; Sebastião Adelino de Almeida 
Prado, Ana Luiza de Almeida Prado e Maria Stela de Almeida 
Prado. 2." Francisco Adelino de Almeida Prado, foi tabelião em 
Garças, faleceu em 1940. 3." José Adelino de Almeida Prado, 
comerciário em Santos e soldado constitucionalista de 32, casado 
com Inês Benevides de Resende, pai de 5 filhos. 4." Maria da 
Conceição de Almeida Prado, casada com dr. Luiz de Vasconcelos 
Camargo, bacharel em direito, delegado de policia em várias ci- 
dades, sem geração. 5." dr. Antônio Adelino de Almeida Prado, 
médico-cirurgião da Santa Casa de São Paulo, casado com sua 
prima Ana Heloisa de Almeida Prado, pai de Joáo Adelino e de 
Maria Luiza de Almeida Prado. 6." Lourenço Avelino de Almeida 
Prado Neto, casado com Maria Prado Lira, pai de 4 filhos. 7." dr. 
Adelino de Almeida Prado, engenheiro, delegado técnico das fór- 
ças constitucionalistas em Igarapava, 1932. 8." Rita de Cássia de 
Almeida Prado, casada com Fausto Bueno Galvão, pais de 2 filhos. 
9." Cláudio Adelino, falecido menor. 10." dr. Mário Adelino de 
Almeida Prado, soldado constitucionalista de 32, em Grupiara e 
Ilha Grande, bacharel em direito e advogado do Banco do Estado. 
11." Joáo Adelino, faleceu solteiro. 12." Maria Hermantina de Al- 
meida Prado, professora, casada com José Luiz Bayeux. 

3" filho do casal A. J. da Silva Gordo - F. A. Negreiros Leite 
- José Antonio da Silva Gordo, casado com Lucrécia Alves Fer- 
reira, de que nasceram 4 filhos: Francisca, Josephina, Ana e José 
da Silva Gordo. 

Francisca foi casada com Francisco Antonio de Sales, sem 
geração. 

José da Silva Gordo foi casado com Elvira Gardner, filha de 
Thomas Gardner, comerciante em Santos, de que nasceram (ge- 
ração de bisnetas) 2 filhas: 1" Abigail da Silva Gordo, casada com 
Eurico L. Pereira de Campos Vergueiro, pais de (geração de tris- 
netos) dois filhos: 

Nilo Gordo Vergueiro, casado com Andréia Simóes, pais de 
José Maria Simões de Vergueiro (quadrineto) . 

Plínio Gordo Vergueiro, infortunado sobrinho. . . do Senador 
Cesar Vergueiro, político paulista de grande projeção. 

2" José da Silva Gordo (Juquinha) casado com sua prima 
Carolina Nardy, neta de Mariana da Silva Gordo, féz brilhante 
carreira bancária, começando no Banco Francês-Italiano como 
empregado e galgando, depois, altos postos de direção nêsse e 
nos Banco do Estado, Banco do Brasil e Banco Comércio e In- 
dústria de S. Paulo, servindo como Secretário da Fazenda do Es- 
tado de S. Paulo. Pais de (trisnetos) : 

1" Carolina Gordo, casada com José Barreto Dias, em 1937, 
pais de (quadrinetos) : 

José Barreto Dias Filho, casado com Stela B. Dias, pais de 
Stela B. Dias. 
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Roberto Barreto Dias, solteiro. 
2" Cecilia da Silva Gordo, casada com Carlos da Costa Pe- 

reira, pais de Carlos Eduardo da Costa Pereira. 
3" José Adolpho da Silva Gordo, nascido em Santos a 21  

de outubro de 1920, formado pela Faculdade de Direito da Uni- 
versidade de S. Paulo, foi diretor do Banco Comércio e Indústria 
de S. Paulo e Secretário da Fazenda no Govêrno do dr. Adhemar 
de Barros. É atualmente presidente do Banco Português do 
Brasil. Casado com Maria Izabel de Toledo Piza, de tradicional 
família paulista, pais de: 

José da Silva Gordo Neto, diretor do Banco Português, ca- 
sado com Laura Carlotti, pais de (pentanetos) José da Silva 
Gordo e Patricia Carlotti da Silva Gordo. 

José Adolpho da Silva Gordo Filho, diretor do Banco Por- 
tuguês do Brasil. 

Antônio José da Silva Gordo, êsse vigoroso tronco de nume- 
rosas famílias paulistas, enviúva-se em 1851, de sua nobre esposa 
Francisca de Assis Negreiros e não resiste à solidão do lar na Fa- 
zenda Bom Jardim. Fazendeiro rico, político de alto prestígio, 
coronel da Guarda Nacional, põe-se um dia a recordar os passos 
de sua vida. Lembra-se de Itú, do seu romance frustrado.. . 
Resolve ir visitar essa cidade e rever velhas amizades. Foi então 
que ficou conhecendo e sentiu estranha e forte simpatia por Ana 
Brandina de Barros, filha justamente de sua pretendida Maria 
Tereza e do seu antigo rival no amor - Major Joaquim Dias 
Ferraz - e neta do seu patrão de Itú, de trinta anos passados. 
Acertou as pancadas do seu velho mas vigoroso coração com as 
da jovem e bem dotada Ana Brandina. Regressou a Piracicaba 
exultante de alegria e, reunindo amigos, entre os quais o Barão 
de Serra Negra, disse-lhes com aquêle mesmo espírito folgazão 
de bom contador de anedotas: - "Vou casar-me de nôvo. Mas 
desta vez, nada de panela usada.. . por melhor que seja. Posso 
e quero saborear vinho virgem de Itú, em copo de cristal, com a 
feliz anuência de seus tradicionais produtores Caetano e Dias. . ." 
Segundo consórcio 

Déste seu segundo consórcio deixou os seguintes filhos: 1" 
Maria Ignéz da Silva Gordo, casada a 18 de maio de 1866 com o 
dr. Manoel de Morais Barros, nascido a 1." de maio de 1836, advo- 
gado ilustre, depois deputado no Império, e senador da República, 
pai de brilhante prole. 2." Adelaide Benvinda Silva Gordo, casada, 
no mesmo dia do casamento anterior, com o dr. Prudente José 
de Morais Barros, irmão do anterior, conceituado advogado em 
Piracicaba, deputado no Império, constituinte da República, Pre- 
sidente da Assembléia Nacional e Presidente da República no 
quatriénio de 1894-98, pai do dr. Gustavo de Morais Barros. 3." 
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Ana Elisa Silva Gordo, casada com Henrique Luiz Neto. 4." Rita 
da Silva Gordo, casada com o Cel. Antonio Carlos Ferraz Sales, 
filho de Joáo Campos Sales e de Jesuína Ferraz Sales, esta filha 
que fora do Cap. Manoel Ferraz de Campos e enteada de A. J. 
da Silva Gordo. 5." Adolfo Afonso da Silva Gordo, nascido em 
1858, advogado e jurista de grande nomeada, foi Governador do 
Estado do Rio Grande do Norte, deputado federal constituinte, 
depois senador da República, provecto colaborador na elabora- 
ção do Código Civil e do Código Comercial, representante do Bra- 
sil na Conferência Interparlamentar de Comércio de Roma, de 
1925, e na de Paris, de 1928, e autor do projeto de lei regulador 
da liberdade de imprensa. Foi casado em primeiras núpcias com 
Ana Pereira de Campos Vergueiro, pais do dr. Nicolau Vergueiro 
Gordo, médico, casado com Lilly Vergueiro de Lorena, êstes, pais 
de Anita, casada com o dr. Benedito da Costa Neto - e de Adolfo 
Afonso da Silva Gordo Júnior. Viúvo, casou-se com Albertina 
Vieira de Carvalho, de que nasceram: dr. Alberto da Silva Gordo, 
casado e viúvo de Leonor Borges Vieira; dr. Alvaro da Silva Gor- 
do, solteiro; dr. Paulo da Silva Gordo, médico, casado com Alice 
Vieira Marcondes; Carolina da Silva Gordo, solteira, também 
nossa preciosa informante, e Helena da Silva Gordo, casada com 
dr. Joáo Guilherme de Oliveira Costa. 

O velho Silva Gordo sofreu lá por 1860 um insulto apoplético, 
de que lhe resultou uma hemi-paralisia, que lhe impedia a mar- 
cha, com desembaraço, e de exercer pessoalmente suas atividades 
agrícolas e comerciais. Mas seu espírito nada sofrera, conti- 
nuando vivaz e engraçadíssimo contador de anedotas e narrador 
minudente de episódios de sua vida. Resolveu então vender sua 
modelar Fazenda Bom Jard im  a seu íntimo amigo Barão de Serra 
Negra. Mudara-se pouco antes para Santos, onde o clima lhe 
parecia favorável, instalando-se em bela casa situada numa ele- 
vação, no Saboó, na qual posteriormente foi instalado o Grupo 
Escolar "Martins Fontes". Residiu, por fim num estilos0 sobrado 
revestido de azulejos da rua General Câmara, onde faleceu a 27 
de novembro de 1868. 

Foi sempre homem afável, comunicativo, bondoso e possuído 
de equilibrado espírito de justiça. No seu testamento não esque- 
ceu ninguém, nem uma filha natural.. . 

Contam os antigos que certo dia foi procurado em Piracicaba 
por dois jovens irmãos de talento e fina educação para ser o 
financiador de seus estudos, em São Paulo, durante o curso de 
direito. Prontamente aquiesceu. Cinco anos depois Piracicaba 
ganhava dois grandes advogados, aos quais estava reservada 
brilhante carreira política. Entretanto, uma sincera amizade 
prendeu ambos a família do velho protetor Silva Gordo. Certo 
dia o jornal da cidade fêz o seguinte registro social: "Seguiram 
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ontem para Santos os ilustres advogados irmãos drs. Prudente 
e Paulo de Morais Barros, que foram pedir em casamento, ao sr. 
Antonio José da Silva Gordo, respectivamente suas filhas Adelaide 
e Maria Ignêz". E no dia 20 de agosto de 1868 realizaram-se, 
com excepcional brilho, essas núpcias, que inundaram de alegria 
o coração do velho Silva Gordo, cuja sobrevida foi apenas de 
3 meses. 

E assim, por esta forma ligeira, resumimos os episódios prin- 
cipais da vida do brotinho rebelde aos pais, que fugira de Portu- 
gal para o Brasil, dizendo de saída ao pai: - "Um dia te mostra- 
rei quem eu sou!. . . "  E cumpriu o prometido. Nos 52 anos que 
viveu ativa e integradamente na sociedade brasileira, tornou-se 
homem culto, operoso lavrador, cidadão progressista, político libe- 
ral, soldado a serviço da causa paulista de Tobias e Feijó, cola- 
borador na fundação e organização administrativa de Limeira, 
homem de fortuna, honrado e bondoso, e tronco de vigorosa 
árvore genealógica paulista, cujos ramos se expandem frutuosa 
e ricamente, como pudemos evidenciar. 



ORAÇÕES E PALESTRAS 





JÚLIO DE MESQUITA FILHO 

Aureliano Leite 

A Júlio de Mesquita Filho, êste humilde e desolado acadêmico 
estava ligado por laços de longa e fraternal amizade. 

Mais idoso do que o grande morto, pude acompanhar-lhe a 
vida edificante desde as primeiras campanhas civicas que empol- 
garam São Paulo. Assim foi na luta contra a candidatura do 
Marechal Hermes a Prssidência da República, quando da suces- 
são de Afonso Pena, na qual aquêle guapo adolescente, simples 
estudante de preparatórios, pôs todo o seu 2ntusiasmo em favor 
do nome de Rui Barbosa, a Aguia de Haia. 

Dai a pouco, coube-lhe o papel de animador da campanha 
pró-serviço militar obrigatório, obedecendo a voz fascinante de 
Olavo Bilac. 

Não se limitou a pregação, foi dos primeiros a alistar-se e a 
penetrar a caserna, como simples soldado. 

Recém-formado nas Arcadas Franciscanas, êle já era, pelo 
exemplo e pela clarividência, um autêntico líder da mocidade. 
Na Liga Nacionalista, que o presidente Artur Bernardes manda- 
ria trancar, prestou serviços inestimáveis. 

A Revolução de 1924, essencialmente militar, encontrou nele 
um simpatizante. Quando o seu genitor, Júlio Mesquita, foi 
arrastado a prisão, no Rio de Janeiro, acompanhou-o, sofrendo 
com o inolvidável jornalista as humilhações do calabouço. 

O Partido Democrático, do qual Antônio Prado e Júlio Mes- 
quita, seu pai, foram os mais robustos esteios, teve na sua pena 
uma defensora de todo o dia. 

É que êle já era também o jornalista de prol de hoje. Adian- 
te-se que tendo podido ser o sucessor de Júlio Mesquita, desde o 
seu desaparecimento em 1927, num desprendimento que constitui 
uma das facetas de seu caráter inflexível, passou a direção de "O 
Estado de São Paulo", sucessivamente, a Nestor Pestana e a Plinio 
Barreto, só galgando o postp supremo em 1958, após o desapare- 
cimento do segundo vulto. 

Mas o jornalista, sempre jornalista, tornara-se também no 
revolucionário. Como se tornou, diz êle próprio em entrevista de 
1955, a "Folha da Manhã": 
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"Entrara o País, após o levante do Forte de Copacabana, na 
fase revolucionária que se prolongaria até hoje. Ao gesto dos 18 
da lendária façanha seguir-se-iam o movimento dos Libertadores, 
no Rio Grande, e do General Isidoro, em São Paulo. Empenhado 
a fundo nessas campanhas, todo o meu tempo seria dedicado a luta 
contra as oligarquias. A tensão constante em que vivia, o enor- 
me gasto de energia, representava a luta contra a polícia e os 
processos de repressão postos em prática pelo regime agonizante, 
a vigilia incessante, a espera de que irrompesse, aqui ou acolá, 
o móvimento que todos csperávainos, impediam qualquer traba- 
lho intelectual de fnlezo. Irromwe fiiialniente a Revolucão de 30, 
com os resultados de &dos conhecidos". 

Inconformado com o despotismo ditatorial que entregou São 
Paulo ao capitão João Alberto, após a queda do govêrno dos 40 
dias, Júlio participou como um dos maiorais da intentona malo- 
grada de 28 de abril de 1931. 

Daí por diante, não descansou no combate por todos os meios 
a primeira ditadura Vargas. 

Empenhando-se pela aliança das duas comunhões políticas 
antagônicas - o Partido Democrático e o Partido Republicano 
Paulista - êle já empunhava o bastão de um dos condutores mais 
respeitados e seguidos do movimento que se esboçava para obri- 
gar a ditadura a repor a Revolução de 30 no seu leito e a dar a 
São Paulo, que essa ditadura tentava escravizar, o direito de se 
governar com seus próprios homens. 

22 e 23 de Maio, de que o tribuno Ibrahim Nobre se tornou 
um dos líderes, não tardaram a mostrar aos tirânicos invasores 
que São Paulo estava de pé, conquistando para a causa santa a 
figura venerável de Pedro de Toledo. 

Júlio foi um dos heróis dessa gloriosa jornada. Não se limitou 
a isso. Foi, na companhia de seu irmão Francisco Mesquita, um 
dos 27 fundadores da histórica sociedade secreta M.M.D.C. 

Já havia ganho os bordados do mais moço chefe civil da 
Revolução de 1932. 

A Revolução estrondou, êle presente, ao lado do Cel. Euclides 
de Figueiredo, no final da noite de 9 de Julho, na Chácara do 
Carvalho. 

Como os demais dirigentes civis, podia ter-se conservado na 
retaguarda. Júlio, porém, desprezando imunidades, marchou 
para a frente dos combates, ingressando no estado-maior do Cel. 
Euclides. Aí deu provas, em vários perigosos entreveros, de uma 
valentia incomum, arriscando a vida ao lado daquele valente cabo 
de guerra. 

Lembro-me, entre números casos, do episódio da estação de 
Lavrinhas, na Central do Brasil. 
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O Cel. Euclides, em arriscada operasão, parte em trem de 
ferro de Cruzeiro para a Vila Queimada. Júlio e vários outros 
revolucionários em sua companhia. 

Quando o trem atingiu aquela pequena estação, foi a 
mesma atacada inouinadamente wor dois aviões ditatoriais, os 
célebres "vermelhinhos", que despejaram sobre ela cargas se'gui- 
das de metralhadoras. Só dois militares e um civil ficaram de 
pé, ostensivamente, na exígua plataforma, coberta de telha-vã, 
sob as balas inimigas: - o Cel. Euclides, o Major Gaia e o civil 
Julio de Mesquita Filho. Os restantes, menos bravos, abrigaram- 
se como as circunstâncias permitiram. Um deles escondeu-se 
debaixo da própria locomotiva, que felizmente estava parada. 

Vencidos os paulistas pelo formidável poder bélico da ditadu- 
ra, Júlio sofreu o primeiro exílio em Portugal, depois de enclau- 
suramento na companhia de outros "criminosos", na Sala da 
Capela, da Casa de Corresão do Rio de Janeiro, que mereceria 
de Batista Pereira e Vivaldo Coaracy páginas coloridas. 

O que foi essa prisão e o que foi essa viagem para o desco- 
nhecido, com vários outros civis e militares, tudo já é por demais 
sabido. 

Quanto a viagem, não há quem esqueca que se navegou dez 
dias e dez noites, até Recife, num velho navio, Pedro I, adernado 
sobre o mar, com um grande rombo na popa e uma única má- 
quina em funcionamento. 

Para completar a façanha, mereceu a cobertura durante 
algum tempo, de uma frotilha de aviões de guerra, sobrevoando, 
ameaçadores, a velha nave, talvez para o tiro de misericordia, 
quando ela fosse ao fundo.. . 

Para a honra daquelas dezenas de brasileiros, que acabaram 
pedindo asilo ao velho e generoso Portugal, não houve um só 
homem que perdesse o animo varonil. 

Marcado pelo ditador, a volta de Júlio a Pátria só se tornou 
possível mais tarde que os demais exilados. No seu regresso, fêz 
companhia a figura veneranda de Pedro de Toledo. Foram ambos 
recebidos com as bençáos dos paulistas. 

Já governava o Estado a inolvidável figura de Armando de 
Salles Oliveira. Cunhado e amigo de Júlio, êste teria daquele tudo 
o que quisesse, mas nada aceitou. Desejou, entretanto, realizar o 
seu sonho de moço - dotar São Paulo, pelo menos, de uma Uni- 
versidade, nos moldes dos institutos similares europeus. Lançara 
a idéia, muitos anos antes, em seu primeiro livro, editado em 1925 
- "A crise nacional". E Armando o ouviu. A obra realizada 
constituiu o galardáo de Júlio, o único talvez de que se van- 
gloriasse. 

Implantado o Estado-Nóvo em 10 de novembro de 1937, depor- 
tados Armando de Salles, Otávio Mangabeira e outros conhecidos 
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democratas, não o amedrontaram os arreganhos da segunda dita- 
dura - o seu impávido jornal recebeu o tiranico regime de lança 
em riste. 

O golpe frustrado contra o Palácio Guanabara, em 11 de maio 
de 1938, ou seja, seis meses após a implantação do Estado-Novo, 
acontecimento que não teve até hoje a sua história verdadeira, 
ofereceu sentido inteiramente democrático, embora com a coope- 
ração de alguns integralistas. Sem dúvida, foram os partidários 
do sr. Plinio Salgado os que mais sofreram. Um livro recente, 
Encontro com o tempo, do Marechal Alves Bastos, descreve o epi- 
sódio sublinhando a malvadeza do então chefe de Polícia: 

"Derrotados os atacantes, seguiu-se punição violenta e im- 
piedosa". 

Acrescenta Alves Bastos: "Não houve prisioneiros. Morreram 
todos quantos foram alcançados pelas tropas encarregadas da 
limpeza dos terrenos do Guanabara: em seus jardins, na mata 
dos fundos, nos desvãos das edificações, nos atalhos que levam 
ao famoso mirante. Uma justiça sumária e censurável fêz com 
que poucos, muito poucos mesmo, tivessem sobrevivido para con- 
tar aquela história". 

Mas, com o celebre putz estava São Paulo. E na chefia dos 
paulistas estava Júlio de Mesquita Filho. O nosso P.C. era a reda- 
ção de "O Estado". 

Não tardou o segundo, longo e penoso exílio do grande jorna- 
lista. Mas, nem êsse penoso, longo e segundo exílio, abateu-lhe o 
animo varonil. Portou-se com a elegante bravura moral de sem- 
pre. O seu porte de belo homem soube a tudo resistir. 

Na sua ausencia, o seu formidável jornal foi confiscado pela 
Ditadura. 

Do segundo, penoso e longo exilio, Júlio tornou ao Brasil para 
sofrer aqui a humilhação do enclausuramento, por meses, na velha 
cadeia pública de São Paulo, de onde só pôde sair para ser confinado 
na sua fazenda de Louveira. 

Por alguns dias fizeram-lhe companhia: Francisco Mesquita, 
A. Carlos Sodré, Moacir Amara1 Santos, Cristiano Altenfelder, o 
estudante Roberto Costa de Abreu Sodré e o orador que vos fala. 
Para maior humilhação nossa, na promiscuidade com espiões ou 
supostos espiões japonêses, fomos identificados como presos co- 
muns, como criminosos, por ordem expressa do secretário de Segu- 
rança. Um dos funcionários chorou, ao referir que nos devia a 
sua nomeação. Júlio sensibilizou-me ante o gesto do pobre encar- 
regado, lembrando-nos a atitude diferente daquele delegado de 
polícia que, nomeado por Armando de Salles, se ofereceu para 
prendê-lo, quando da explosão do Estado-Nôvo; e de fato o 
prendeu. 
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Mas, com a queda do Estado-Nóvo, apressada pela derrota de 
Adolfo Hitler, vencido as portas da Inglaterra, Eduardo Gomes 
sucedendo na liderança da política democrática nacional ao chefe 
maior, Armando de Salles, vítima de sofrimentos morais a que 
não logrou resistir, volta O Estado às mãos nobres de Júlio e de 
seus irmãos, notadamente Francisco Mesquita. 

nessa nova fase que o grande órgão, já de invejável presti- 
gio, atinge aquêle conceito de congresso internacional de impren- 
sa, realizado na Europa, de ser um dos três ou quatro mais im- 
portantes jornais do mundo. Como consequência, dá-se a seu 
diretor a presidência da mais alta entidade de classe americana. 

A consideração de que sempre Júlio gozou, cresceu impressio- 
nantemente no Brasil e lá fora no estrangeiro, na derradeira fase 
de sua gloriosa existência. Podia ser tudo no Pais e continuou 
a jamais aspirar ou a aceitar qualquer vistoso cargo de nomea- 
ção ou eleição. Bastava-lhe ser o diretor de "O Estado de São 
Paulo". Essa atitude distinguia-o a mais não ser, neste mundo de 
vaidades e ambições de toda a sorte. 

Em verdade, Júlio não era nem jamais foi um republicano, 
embora pertinaz democrata liberal e pertencesse a tradicional 
família que pregou o novo regime, como Cerqueira César, seu 
avô, Campos Sales e Alberto Sales, seus tios, e Júlio Mesquita, 
seu pai. Podia êle repetir o cediço conceito do velho Carlos de 
Laet de que a melhor democracia liberal que se conhecia era a 
Monarquia Constitucional Inglesa. Júlio respondendo em 1959 ao 
inquérito antropológico e sociológico trazido por Gilberto Freire 
para a obra monumental Ordem e Progresso, assim textualmente 
se manifestou: 

". . . ao progresso mais lento, mas indubitavelmente mais 
sólido, verificado na vigência do grande, do incomparável Impe- 
rador, sucedera essa coisa profundamente lamentável que vem 
sendo a República de 89. . . Os próprios três primeiros quatriênios, 
sem dúvida alguma, dignos de elogio, do regime republicano, só 
se tornaram possíveis pelo fato de Prudente, Campos Sales e Ro- 
drigues Aives, haverem sido formados, moral e culturalmente na 
Monarquia". 

Júlio de Mesquita Neto, agradecendo em nome de sua nobi- 
lissima família a homenagem que a seu Pai prestou a Irmandade 
da Santa Casa de São Paulo, ressaltou, em seu aplaudido discurso 
a bondade de coração dessa grande figura, apesar do choque ter- 
rível experimentado após a chacina da Europa, na Guerra de 14, 
quando se afundaram os povos mais cultos do Velho Mundo. 
Evocou trecho da oração em que Júlio de Mesquita Filho per- 
gunta a si próprio qual dos dois têm razão: se Rousseau, decan- 
tando a bondade do homem pervertido pela sociedade, ou se 
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Freud, afirmando ser êle uma fera, a pior de todas, porque além 
dos instintos dos irracionais, possui a inteligência para dirigi-los? 

Concordando com Freud, Júlio modificou o seu pensamento, 
mas o seu coração permaneceu transbordante da bondade habi- 
tual com que cercou sempre os seus companheiros e amigos. 

Caberia ainda nesta palestra o seu papel contra os últimos 
governos que desgovernaram o Brasil. Deixemos isso para outra 
oportunidade e tratemos um pouco mais do homem de letras, do 
pensador. 

Referi-me, de comêço, a sua cultura histórica e sociológica. A 
sua formosa inteligência não se limitava a tais conhecimentos. 
Basta ter-se em memória e recorrer-se aquela entrevista sua 
de 1955, já aqui referida, dada a Fólha da Manhã. ele não ficou 
nos pensadores antigos e clássicos manuseados na sua primeira 
mocidade com os quais conviveu ainda estudante em Geneve, no 
College La Chatelaine. A Guerra de 14 (é êle quem fala), a Revo- 
lução Russa e a consequente rebelião das massas decidiram da 
contenda e dos destinos da velha cultura. 

Júlio embrenhara-se no que veio antes. Goethe, Nitche, 
Mommsen, Taine, Macaulay, Ibsen, Speilgler e Carlyle constitui- 
ram a essência de sua cultura geral. A leitura de Herodoto e 
Tucidides fizera dêle para sempre um democrata, um liberal, e 
um irredutível adversário de todas as manifestações de força e 
do constrangimento da pessoa humana, a começar pelo socialis- 
mo e a terminar pelos seus sucedaneos como o comunismo slavo, 
o fascismo italiano e o hitlerismo germanico. 

Por fim, Júlio confessa-se obrigado a juntar uns tantos 
conhecimentos técnicos para não se transformar num corpo es- 
tranho no agregado social de que faz parte e completa a sua per- 
sonalidade intelectual voltando-se para a Sociologia, como o 
método capaz de lançar alguma luz sobre o complexo problema 
da formação histórica da comunhão brasileira. E recorre a Carlos 
Marx, Max Weber, Ortega Y Gasset e Durkeim, descendente di- 
reto de Spencer. 

Mas o jornalismo a que Júlio se dedicou, desde adolescente, 
diz êle com razão, por hereditariedade, ou melhor, por ter nascido 
de pai jornalista, pouco tempo lhe deu para trazer a publicidade 
aquilo que o seu talento, a sua cultura, a sua experiência da vida, 
o seu perfeito conhecimento dos homens e das coisas lhe podiam 
proporcionar. 

Seu primeiro trabalho foi inserto na Revista do Brasil, quan- 
do dirigida em 1918 por Monteiro Lobato. Tinha por título 
Carlyle e a Guerra. Um ensaio que concluiu por pleitear a vitória 
das pequenas nações até então sob o domínio político das grandes 
potências. 
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Trabalho de um quase adolescente, alcançou vitoriosa reper- 
cussão e bastou-lhe, diz Júlio, para aliviá-lo do complexo de infe- 
rioridade que lhe incutira o fato de receber na pia batismal o 
nome de seu pai. 

Seis anos depois, lançou A crise Nacional. Critica severa a 
oligarquia implantada no País responsável pela Revolução de 
1924. Nesse volume pregou o "voto secreto" e a instituição de 
uma universidade, o que já referi. 

Só pôde publicar outra obra, em 1945, na agonia do Estado 
Novo, "Ensaios Sul-Americanos", 

Plinio Barreto, prefaciando-a, assim falou, em certo trecho: 
"Não são em grande número na imprensa nacional, os idea- 

listas genuinos. Por isso mesmo, porque nessa classe de espíritos 
superiores é que se encontram os inimigos irredutíveis das dita- 
duras materialistas, foi que o caudilhismo anacrónico, que tomou 
de assalto o Brasil, expeliu Júlio de Mesquita Filho da alta tri- 
buna que ocupava, com a maior dignidade, na imprensa brasilei- 
ra. A ditadura não deu tento, porém, de que, lançado fora de 
uma tribuna, êle seria capaz de galgar outra. Foi o que aconte- 
ceu. Perdido o jornal, Júlio de Mesquita Filho lançou-se ao livro". 

Todavia Plinio entende que nos diferentes estudos que for- 
mam Ensaios Sul-Americanos encontra-se a demonstração mais 
eloqüente de que Júlio de Mesquita Filho nasceu com disposição 
mais para ensaista do que para jornalista do feitio moderno. O 
que o ensaista guardou do jornalista é o inestimável atributo da 
clareza e o desprêzo helênico a tudo quanto, na frase, se apre- 
senta como ornato inútil. Como jornalista, o ensaista se mostra 
um apaixonado das coisas de sua terra, dos seus grandes homens 
e de suas majestosas realizações. Êsse traço denuncia, mais do 
que qualquer outro, as linhas de sua família intelectual e senti- 
mental. Crescido, como tantos outros, em torno daquela famosa 
lareira espiritual, que foi O 'ESTADO DE SÁO PAULO, onde o 
mais puro idealismo desprendia perenemente as chamas cinti- 
lantes, êle aprendeu, ali, a amar o Brasil acima de tôdas as coisas 
e a considerar as virtudes cívicas como os bens mais preciosos 
para o cidadão de uma pátria livre. 

Focaliza êsse volume a história dos povos do Sul, desde o 
Tratado de Tordesilhas a Guerra com Lopes. Do exílio do autor 
em Buenos Aires, trouxe êle, após sérios estudos, os elementos 
para a definição da luta entre espanhóis e lusos visando a hege- 
monia no Atlântico Sul. 

Foi pena que não desse a publicidade o seu outro trabalho 
- Nós e a Bacia do Prata, o que completaria o ensaio anterior. 

Em compensação, após a sua viagem de 1953 ao Velho 
Mundo, lançou suculento livro de viagem - A Europa que eu vi. 

Dele diz um critico isto com que se concorda inteiramente: 
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"Nada escapa a sua argucia brilhante, o que faz com que 
sintamos em sua obra além do escritor consagrado, o reporter 
incansável e vasculhador, que tira de minucias aparentemente 
insignificantes material que interessa sobremaneira ao público 
ledor". 

Publicou depois, em 1954, Memórias de um Revolucionário 
(Notas para um ensaio de sociologia política). É uma resposta 
ao volume do mesmo nome de autoria de João Alberto, ex-inter- 
ventor de São Paulo, logo após o desfecho da Revolução de 1930. 
Nesse ensaio, traçado em estilo vivo, por vêzes ardente, o autor 
evocando e exaltando a figura de Siqueira Campos, seu compa- 
nheiro de mocidade, reduz João Alberto e seus comparsas, a ser- 
viço do ditador Getulio Vargas, a expressão mais simples. 

A bagagem histórica e sociológica de Júlio acaba de ser enri- 
quecida com mais uma festejada obra - Política e Cultura, 
edição Martins. 

Numa tocante dedicatoria, é oferecida a seus três ilustres e 
diletos filhos: Júlio, Ruy e Luís Carlos, "como incentivo para 
que, na carreira que elegeram, venham a fazer mais e melhor". 

O extraordinário na formação espiritual do grande jornalista, 
assinala um dos criticos dessa obra, é a coerência e fidelidade 
aos seus princípios, desde o livro da juventude - A Crise Nacional, 
ao volume atual - Política e Cultura. 

Não acredito que seja Política e Cultura o derradeiro traba- 
lho dado a publicidade de Julio. Muita coisa existe de sua lavra 
nos opulentos arquivos de seu jornal que merece o enfeixe em 
volume. 

+ - - 

Eis aí bosquejada a figura que a Academia Paulista foi bus- 
car para o seu seio. 

Lembro-me bem de como surgiu a sua candidatura. Chora- 
vamos o desaparecimento de Mário de Andrade, ocupante da 
Cadeira n." 3, de que é patrono Matias Aires. Soares de Mello 
teve a idéia de seu nome. O problema era conseguir o assenti- 
mento do próprio Júlio, que, entre outras grandes qualidades 
herdadas de seu pai, considerando as academias verdadeiras 
"guardas nacionais das letras", não amava a soit disant imorta- 
lidade. Mas, auxiliados por Monteiro Lobato, conseguimos vencer 
a sua resistência. 

Altino Arantes era o presidente de nossa Academia. Fomos 
a êle levar o nome escolhido. Não o aceitou. Ou por outra, con- 
trapôs a êle o nome de Washington Luis, comprometendo-se a 
sustentar o nome de Júlio numa segunda vaga. Voltamos a J Ú -  
lio. Êle concordou plenamente. Washington Luís foi eleito. 

Morre daí a pouco Rubiáo Meira, ocupante da Cadeira n." 28, 
de que é patrono o educador Caetano de Campos. Estava a ca- 
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Ihar. Levantada a candidatura de Júlio, não teve opoente. Saiu 
plenamente aceito, unânimemente vencedor. 

file, como Monteiro Lobato, amou a nossa Academia. E ela 
lhes bastou. Não quiseram nunca outras academias. 

Eis ai o vulto paulista de projeção internacional que desapa- 
receu para sempre de nosso convivio. O Brasil perdeu, na sua 
pessoa, uma criatura de singular valor, difícil de ser substituída. 

Cubra-se a Pátria de luto pesado. Mas confiemos na verdade 
do conhecido verso de Horário: Non omnis moriar! 

(Palestra na Academia Paulista d e  Letrasi 





WASHINGTON LUÍS - O POLÍTICO 

Lucas Nogueira Garcez 

Concedeu-me o Acadêmico Aureliano Leite, ilustre Presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a honra de 
convocar-me para relembrar alguns aspéctos da vida política de 
Washington Luís, nesta sessão em que São Paulo comemora o 
seu nascimento, homenageando a memória de um dos mais repre- 
sentativos homens públicos brasileiros. 

Ao evocar a figura respeitável, e cada vez mais respeitada, 
do último Presidente da chamada "República Velha", vem-me 
logo a lembrança a apreciação que fiz da evolução e das condi- 
ções da sociedade brasileira no período em que o ínclito varão 
cumpriu a sua missão histórica, quando a generosidade dos mem- 
bros da Academia Paulista de Letras transformou-se em seu 
sucessor na Cadeira que tem como patrono Matias Aires. 

"Não há no panorama político brasileiro quem melhor encar- 
ne tóda uma fase da história económico-social do Brasil do que 
Washington Luis. 

Com efeito, o historiador e o sociólogo que observarem as 
grandes linhas da nossa evolução económica distinguirão três 
períodos bem característicos: o que vai desde o inicio da coloni- 
zação até meados do século XIX, que representa a fase da econo- 
mia de produção escravocrata; o que principia a partir da aboli- 
ção do tráfego de escravos e da sua substituição progressiva pelo 
trabalho assalariado, perdurando até a crise do café em 1930; 
e, finalmente, o que, iniciando em 1930, prossegue até os nossos 
dias e corresponde a fase de transição para as novas estruturas 
econômico-sociais, influenciadas pelas duas grandes guerras. 

No primeiro período o Brasil funciona como uma parcela da 
economia européia, produzindo e exportando para a Mãe Pátria o 
açúcar e os metais preciosos. & um período de estagnação, em 
que, apesar do vulto atingido pelo intercâmbio comercial, não há 
apreciável acréscimo da renda nacional. A vida econômica é um 
episódio apenas da vida européia e o Brasil, privado de autono- 
mia econômica e social, não é uma comunidade específica, mas um 
pedaço de Portugal ancorado na América. 
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O segundo periodo é por excelência o da formação da socie- 
dade brasileira, sua diferenciação em classes e o seu progressivo 
enriquecimento pela acumulaçáo da renda proveniente do café e 
pelo reinvestimento dessa renda no aumento da cultura cafeeira 
e na produção de bens de consumo interno. O que é curioso nesse 
periodo é que o desenvolvimento do País é induzido pelo desen- 
volvimento da Europa e dos Estados Unidos, dependendo o au- 
mento de nossa renda do acréscimo da demanda do café, e a 
economia brasileira aumenta por justaposição de novas lavouras 
cafeeiras. Por volta de 1920 chega-se ao limite da capacidade 
internacional do consumo da rubiácea, mas a produção brasileira 
do café continua a aumentar em virtude de não haver no País 
outro processo de acumulação de renda. Em 1929 tinhamos.re- 
servas armazenadas superiores a 30 bilhões de cruzeiros, ao valor 
da moeda em 1953. Embora a característica econômica da situa- 
ção mundial, o Brasil, cntretanto, já é uma comunidade dotada 
de economia própria e na qual a renda "per capita" aumenta 
progressivamente. 

A grande crise de 1930 assinala o início do conturbado perío- 
do em que ainda vivemos, marcado pela diferenciação da econô- 
mia brasileira com o aparecimento de possibilidades de investi- 
mentos substitutivos da cafeicultura. A população consumidora 
cresce vertiginosamente, e a segunda grande guerra ativa a indus- 
trialização, estabelecendo-se a fase de transição do País essencial- 
mente agrícola para a naçáo industrializada. 

É claro que às modificações econômicas estruturais que se 
processaram nos três períodos, corresponderam profundas altera- 
ções políticas e sociais, com uma nova organização de classes, 
cujos interêsses se identificaram com o desenvolvimento econó- 
mico do País, entrando em choque com as estruturas sociais esta- 
belecidas. E essas alteracões foram mais intensas e rápidas no 
fim do segundo período e no início da fase de transição. Foi êsse 
o momento dos conflitos ideológicos geradores das reivindicações 
políticas e sociais das massas proletárias, de comportamento mui- 
to diverso do das classes trabalhadoras rurais. Também a classe 
média é influenciada pelas novas tendências econômico-sociais 
com o crescimento dos quadros de técnicos e administradores, 
cujos interêsses coincidem mais com os da ascendente elite indus- 
trial, ao passo que os setores tradicionais estão ainda presos às 
antigas estruturas agrícolas e mercantis. 

E como que para criar o "climax" nesse drama histórico, as 
recentes forças sociais, representativas das novas formas de pro- 
dução, não atingiram ainda uma significação política correspon- 
dente a sua importância social. Ao passo que a vida econômica 
principia a ser liderada pela mentalidade industrial no sentido do 
desenvolvimento, a vida política permanece sob a influência do 
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que há de mais tradicional na classe média. Talvez aí se encon- 
tre o sentido mais profundo da nossa crise social na fase de tran- 
sição iniciada em 1930. 

Para honra nossa e martírio seu, Washington Luis, encarna- 
çáo das mais apreciáveis virtudes do patriciado rural, viveu no 
fim do segundo período e no inicío da fase de transição. De tal 
maneira o grande brasileiro se identificou com as estruturas eco- 
nômico-sociais da segunda fase qile a crise de 1930, abrindo as 
portas do período de transição, fechou defiúitivamente o seu ca- 
minho político. O austero estadista de um regime estável não 
poderia sobreviver nos novos quadros políticos, eminentemente 
variáveis; o virtuoso varão, que nascera e crescera sob o influxo 
de uma certa hierarquia de valores, era incompatível com a cena 
em que os conflitos ideológicos, ao mesmo tempo que propicia- 
vam o aparecimento de novos e honestos lideres, também faziam 
vir a tona os mais cínicos aproveitadores de situações, muitas e 
muitas vêzes bafejados pelo volúvel favor popular. O homem que 
preferia quebrar a torcer não poderia resistir aos devastadores 
tufões sociais, tão destruidores quanto os "tornados", que arran- 
cam árvores centenárias mas que apenas fazem sussurrar os 
caniços e as gramíneas.. . A sua queda política em 1930 tem 
a mesma grandiosidade do desabar de uma sequóia. Mais do que 
a deposição de um chefe de Estado assistia-se ao fim de um ciclo 
da vida nacional". 

Washington Luís nasceu, há cem anos, na cidade de Macaé, 
na então Provincia do Rio de Janeiro, filho do Tenente Coronel 
Joaquim Luís Pereira de Souza e de D." Florinda Sá Pinto Pereira 
de Souza. Fêz seu curso de humanidades no Colégio Pedro I1 
na Capital Federal e o seu Curso Jurídico na Faculdade de Di- 
reito de São Paulo, concluindo-o em 1891, nos albores do regime 
republicano no Pais. Em 1892 foi nomeado promotor público da 
Comarca de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro. 

Em 1892 transferiu-se para Batatais, ai abrindo escritório de 
advocacia tendo como companheiro e sócio o Dr. Celidonio dos 
Reis Júnior, numa época em que, na sua marcha para o oeste, o 
café transformava a Alta Mogiana em região prieilegiada para as 
lides forenses relacionadas a demarcação e divisão de terras. 

Atraído pelo temperamento para as questões de interêsse 
público, logo passou a participar ativamente da politica munici- 
pal, elegendo-se vereador e Presidente da Câmara Municipal de 
Batatais. Mostrou desde o inicio da triunfal carreira política que 
elevaria até ao Palácio do Catete, os traços marcantes de sua 
personalidade: a capacidade realizadora e o caráter autoritário. 
Foi sempre o mesmo, rigorosamente fiel a si mesmo, o fidelissi- 
mo, como o chamou o nosso inesquecível Guilherme de Almeida. 
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A dissidência entre o Partido Republicano Federal, chefiado 
por Glicério e o Presidente da República Prudente de Moraes, 
refletiu-se na política de Batatais, colocando em campos opostos 
Altino Arantes, ao lado dos governos da União e do Estado, e 
Washington Luis que se filiou entusiasticamente as hostes de 
Glicério. Lei Estadual fixava a data de 30 de outubro para as 
eleições municipais, mas o Intendente Washington Luís fêz apro- 
var lei municipal e antecipou de um mês o pleito. No pedido de 
anulação feito por adversários, ao Tribunal de Justiça do Estado, 
defendeu o ato da Câmara argumentando: 

"As eleições de vereadores são próprias, particulares, especiais 
dos municípios, constituem parte de seu património administra- 
tivo, do seu pecúlio governamental. Os vereadores são autorida- 
des puramente municipais, cujas atribuições nascem e morrem 
dentro do território municipal, porque são eleitos por eleitores 
municipais e a sua autoridade não vai além do município. São 
mandatários do município, incumbidos da gestão de seus negócios 
particulares, da administração do seu pecúlio, do seu patrimônio. 

Se as eleições de vereadores são do peculiar interêsse dos 
municípios, e, se nessa parte êles, os municípios, são autônomos, 
compete-lhes exclusivamente, designar dia para essas eleições". 

Anulado o pleito de 30 de setembro, concorreu novamente 
ao de 30 de outubro de 1898, tendo mais uma vez se elegido Ve- 
reador e Intendente, continuando em seu cargo até princípios 
de 900. Em 1898 ou em 1930, como Intendente ou como Presidente 
da República, a mesma vontade férrea, a mesma tenacidade a 
serviço de suas convicções. Sem dúvida, o Fidelissimo, na síntese 
perfeita do príncipe dos poetas paulistas. 

Em março de 1900, tendo se consorciado com D." Sofia de 
Oliveira Barros, resolve transferir-se para a Capital, iniciando a 
sua militãncia política na esfera estadual. 

Eleito deputado estadual em 1904, foi logo a seguir, em 1905, 
escolhido por Jorge Tibiriçá para titular da Secretaria da Justiça 
e Segurança Pública, onde permaneceu até 1912 já no Govêrno 
Albuquerque Lins. Ao Secretário Washington Luís São Paulo 
ficou a dever a instituição da Polícia de Carreira, a reorganiza- 
ção da Fôrça Pública com a contratação da Missão Militar Fran- 
cesa e a criação do Gabinete de Investigações. A campanha con- 
tra todos os jogos de azar foi grandemente estimulada pelo Chefe 
de Polícia, que conseguiu transformar o Estado de São Paulo em 
um oásis dentro do Brasil, que na época era vítima de aproveita- 
dores dêsse cancro-social, verberado em termos candentes por 
Rui Barbosa. 

Em setembro de 1912 foi novamente eleito deputado estadual 
e escolhido para a liderança do Govêrno. 
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Em 15 de janeiro de 1914 assumiu a Prefeitura da Capital, 
cargo que ocupou até 1919 para ascender, no ano seguinte, a Pre- 
sidência do Estado de São Paulo. 

O Prefeito Washington Luís saneou as finanças municipais, 
que encontrara em situação das mais lastimáveis. É dêsse período 
a sua afirmativa que ficou conhecida em todo o Brasil: - "Eu 
não faço obras sem ter dinheiro pronto na gaveta; eu não faço 
pagamentos sem que hajam sido legalmente autorizados". 

Na Prefeitura de São Paulo, saneadas as finanças, realizou 
administração das mais proveitosas, podendo sua obra ser com- 
parada com a de dois grandes Prefeitos dos tempos atuais, os 
inesquecíveis Prestes Maia e Faria Lima. Assim é que construiu 
mais de 300 quilometros de estradas e ruas municipais, contra- 
tou especialistas franceses para orientar o esboço do plano da 
cidade, enfrentou a grande crise de abastecimento motivada pela 
primeira guerra mundial, instituindo as feiras livres. Viveu as 
explosões nacionalistas suscitadas pela entrada do Brasil na 
Guerra e enfrentou com energia, mas com discernimento, os con- 
flitos de rua consequentes da grande greve de 1917, a qual che- 
gou a paralisar a vida da cidade. Nesse episódio, apesar de seu 
caráter autoritário, apoiou as medidas conciliatórias de Júlio de 
Mesquita Filho, grande artífice da normalização da vida urbana 
naqueles dias agitados. 

Em 1918 esteve pessoalmente a testa das providências para 
minorar os sofrimentos da população paulistana por ocasião da 
terrível epidemia de gripe. E não se descurou dos assuntos cul- 
turais, reorganizando os Arquivos Municipais, restaurando o 
obelisco do Largo da Memória e instituindo o brasão de armas 
da cidade: "Non Ducor, Duco", que tão bem lhe serve como mote 
heráldico. 

Com todas essas credenciais emergiu como candidato natural 
a Presidência do Estado, que ocupou com dignidade e eficiência 
no período 1920-1924. 

Em seu quatriênio, São Paulo não foi abalado pelos aconteci- 
mentos de 1922 no Rio de Janeiro e de 1923 no Rio Grande do 
Sul, prenúncios dos movimentos armados de 1924, 1930 e 1932. 
Deu existência efetiva a expressão "Governar é abrir estradas", 
pois construiu nada menos de 823 quilometros de estradas de 
terra, entre as quais a ligação São Paulo-Itu, pela rota dos ban- 
deirantes. Ainda no campo rodoviário, abriu as primeiras nesgas 
asfálticas na descida da Serra do Mar pela antiga calçada do 
Lorena, o acesso a Serra da Cantareira e o trecho que, da Ponte 
Pensil de São Vicente, demanda o forte de Itaipu. $ também 
de sua iniciativa o início da macadamização da estrada São Paulo 
- Moji das Cruzes. 
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Preparou o Estado para ar comemorações do Centenário da 
Independência do Brasil, completando a urbanização do Parque 
do Ipiranga e a construção do Palácio das Indústrias. Estabele- 
ceu a organização judiciária do Estado, que com pequenas altera- 
ções é ainda a vigente e estabeleceu normas para a proteção e 
alienação das terras devolutas. No setor da Fazenda, resgatou 
a divida flutuante, unificou e converteu a dívida fundada interna 
e externa. E o homem de cultura estêve sempre presente ao lado 
do administrador no estimulo às artes plásticas, na Fundação 
do Museu Histórico Republicano de Itu. 

Quando, em 1924, ao término de seu mandato como Presi- 
dente do Estado de São Paulo, transmitiu o cargo a Carlos de 
Campos e se elegeu Senador Federal, o seu prestígio nacional ti- 
nha atingido o ápice. Não foi pois surprêsa o apoio, quase unãni- 
me, que obteve para suceder na Presidência da República a Artur 
Bernardes, o enérgico e obstinado mineiro que governou o País 
no período de 1922-1926. 

A 15 de novembro de 1926, Washington Luis tomava posse 
da Presidência da República, tendo como principais metas a atin- 
gir o desarmamento dos espíritos e a estabilidade cambial. Logo 
no início de seu período administrativo suspendeu o estado de 
sítio, que vigorava durante grande parte do conturbado quatriê- 
nio-Bernardes, o que valeu ao novo Preridente um substancial 
acréscimo de popularidade, principalmente no Rio de Janeiro. Até 
nas músicas do Carnaval carioca o "Paulista de Macaé" era apre- 
sentado de modo carinhoso e simpático, ao contrário do que 
acontecera com o "Tio Mé", alcunha imposta ao Presidente 
Bernardes. 

Mesmo antes de sua posse, Washington Luis havia escrito no 
"Correio Paulistano" uma série de artigos, reunidos em um volu- 
me sob a denominação "A Questão Monetária no Brasil". A tese 
central do trabalho fixava-se no conceito que a maioria dos males 
nacionais decorria da instabilidade monetária. 

Desde o instante em que assumiu a Presidência da República, 
com aquela obstinação e energia características de sua personali- 
dade, o grande brasileiro cuja memória está sendo hoje justamen- 
de cultuada, pôs e mexecuçáo a reforma financeira, a qual 
desdobrava-se em três fases: a estabilização própriamente dita, 
preparatória da conversibilidade, a conversibilidade, preparatória 
da circulacao monetária e a cunhagem do cruzeiro, nova moeda 
de 200 miligramas ouro, que deveria substituir o combalido e 
instável "mil réis". 

Por ironia do destino, o seu ministro da Fazenda era um 
jovem político gaúcho, cujo nome começava a se projetar no Pais 
- Getúlio Vargas, com temperamento tão diferente do seu, e 
que a História haveria de colocar como o principal autor de sua 
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deposição e que dominaria a cena politica nacional por mais de 
dois decênios, a chamada "Era de Vargas". Na biografia admirá- 
vel que é "Um Estadista da República", Afonso Arinos faz um 
paralelo entre os dois políticos que é uma das mais interessantes 
páginas que tenho lido. 

A reforma financeira foi mortalmente golpeada pela crise 
internacional de 1929, mas ela serviu para patentear a firmeza 
com que foi posta em execução e a acertada convicção do admi- 
nistrador de que a instabilidade monetária era a causa da desor- 
dem crônica das finanças federais, numa económia direta e inten- 
samente influenciada pela situação econômica internacional. 

Sem prejuízo da execução da reforma financeira, um vigoroso 
plano de obras públicas foi executado em todo o País, com o 
mesmo impeto de realizador infatigável e de administrador enér- 
gico que os paulistas já conheciam desde os tempos da Intendén- 
cia de Batatais. 

A crise que poria fim a carreira politica do grande estadista 
eclodiu na época da sucessão presidencial. A preferência de 
Washington Luís fixou-se no dinâmico Presidente do Estado de 
São Paulo, Júlio Prestes de Albuquerque. Dos vinte governado- 
res estaduais, dezessete deram sua adesão ao candidato preferido 
pelo Presidente. Três Estados, Rio Grande do Sul, governado por 
Getúlio Vargas, Minas Gerais cujo Presidente era Antonio Car- 
10s e Paraiba que tinha como Chefe do Executivo João Pessoa, 
opuseram-se ao que chamaram candidato de "bôlso do colête" e, 
com apoio de oposicionistas de vários Estados, formaram a "Alian- 
ça Liberal", a qual lançou Getúlio Vargas em contraposição a 
Júlio Prestes. 

A agitação politica que vinha desde o Govêrno Epitácio 
Pessoa, continuando por todo o quatriénio Bernardes, atenuada 
no início do Govêrno Washington Luís, recrudesceu novamente. 
A conspiração chegou aos quartéis, onde os oficiais mais jovens 
começaram a pensar numa mudança das instituições. 

Para tornar ainda mais conturbado o ambiente políticwmili- 
tar, a grande crise econômica iniciada com o "crak de Nova 
York de 1929, refletiu de tal forma na América Latina que vários 
governos centro e sul americanos foram derrubados por golpes 
militares. 

Um evento puramente regional, um episódio de cangaço no 
Nordeste, dirigido contra o Presidente da Paraiba, sensibilizou 
parte da opinião nacional e o Presidente Washington Luis foi 
injustamente acusado de favorecer a rebelião sertaneja. Nas elei- 
ções de março de 1930, o candidato Júlio Prestes venceu o pleito 
com boa margem de votos sôbre o seu antagonista. Entretanto, 
em julho de 1930, o assassinato do Presidente João Pessoa numa 
confeitaria central de Recife, serviu como estopim para deflagrar 
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o movimento sedicioso que se estendeu por todo o País e cujo 
ato final ocorreu em 24 de outubro de 1930, quando uma junta 
militar, formada no Rio de Janeiro sob a presidência do General 
Tasso Fragoso, depos o Presidente que foi recolhido ao Forte de 
Copacabana. 

Morria a República Velha, e com ela também um período 
bem característico da História do Brasil. 

A grandeza do Presidente Washington Luís avultou ainda 
mais depois de sua queda. As tradicionais virtudes do patnciado 
rural encarnadas em Washington Luís são postas em evidência 
em sua verdadeira grandeza a partir de 1930, ao cair do pano 
sóbre o último ato de sua vida política. É no exílio ou no ostra- 
cismo que a forte personalidade do Presidente deposto se projeta 
majestosamente. Ninguém lhe ouve uma recriminação, uma quei- 
xa, um amargor, por maiores que tenham sido as injustiças. Não 
há um lamento, uma solicitação de brandura, um pedido de com- 
preensão. Só altivez, compostura, equilíbrio, serenidade, patrio- 
tismo! Se a vida política foi um drama, o seu ostracismo foi uma 
epopéia. Nenhum homem público c ontemporâneo encheu de 
maior orgulho os seus concidadãos, que êsse paulista por con- 
vicção, quando afastado do Govêrno. Paradoxalmente, o homem 
que possuia a ambição do mando tornou-se mais poderoso, quan- 
do apeado do Poder. Foi a batalha mais edificante do seu eu, e 
o triunfo mais glorioso da sua honra; o silêncio mais árduo de 
manter-se e a mudez mais eloqüente de sua vida. Ai êle se trans- 
formou no mais vigoroso intérprete do heroismo e da dignidade 
bandeirante; fixou-se então, na amargura do destêrro, a nobreza 
maior do seu caráter e a energia sem par do seu espírito! 



WA,SHINGTON LUÍS 

Ministro Monteiro de Barros 

Honrou-me V. Exa., Sr. Presidente, acolhendo, aliás, sugestão 
do nosso eminente colega Ministro Luiz Gallotti, com a designação 
para dizer algumas palavras sobre a personalidade do Presidente 
Washington Luís Pereira de Souza, de quem o transcurso do cen- 
tenário de nascimento verificou-se a 26 do corrente mês. 

Senti-me duplamente honrado, devo dizer de início, com a 
indicação feita, porque proporcionou-me ela a satisfação de, pela 
primeira vez, falar a meus ilustres pares, perante o Supremo Tri- 
bunal Federal. Em segundo lugar, como paulista, não poderia 
deixar de desvanecer-me com a idéia de falar sobre tão extraor- 
dinário vulto, o qual, embora não paulista de nascimento, era-o, 
contudo, pela sua formação. 

Sabeis que, nascido no Estado do Rio de Janeiro, veio Was- 
hington Luis, muito moço, para São Paulo, a fim de cursar a 
tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. For- 
mado, regressou a seu Estado, sendo nomeado Promotor Público 
da Comarca de Barra Mansa. Em São Paulo, porém, já fizera 
sólidas amizades, entre elas a do jovem professor Manoel Pedro 
Villaboim, mais tarde Senador do Estado e grande administrati- 
vista, Lente da Faculdade de Direito. Talvez, também, já tivesse, 
ali, deixado seu coração, porque logo recebeu convite do dr. Joa- 
quim Celidônio Gomes dos Reis Júnior, para vir advogar em 
Batatais. Aceitou o convite, casou-se com Dona Sophia Oliveira 
de Barros, filha dos Barões de Piracicaba, dirigindo-se para aquela 
Comarca, situada, então, em uma das regiões mais prósperas do 
Estado, a fim de iniciar-se nas lides da advocacia. 

Em Batatais, ligou-se a Altino Arantes, ingressando, logo, na 
politica local. 

Eleito vereador e, a seguir, intendente, já revela Washington 
Luís, no exercício dessas funções públicas, o seu tino administra- 
tivo. A respeito de sua atuação nêsse cargo, depõe Altino Aran- 
tes que, na realidade, foi Washington Luis quem criou o cargo 
de intendente, acentuando-lhe o caráter, imprimindo-lhe a ativi- 
dade e vevificando-lhe as múltiplas e importantes atribuições, de 
acordo com a índole do nosso regime constitucional e com as prer- 
rogativas da autonomia local. Já naquele cargo iriam apontar as 
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características fundamentais de sua personalidade, que o acompa- 
nhariam por toda a sua vida: retidão intemerata, energia 
inquebrantável, atividade incessante. 

Eleito deputado estadual, participou da reforma constitucio- 
nal de 1905, e, logo vamos encontrá-lo, no Govêrno de Albuquer- 
aue Lins. ocuoando a Secretaria da Justica e da Segurança Pú- 
1;lica. .4i. laiiça as bases do sistema penitenciário, ieorgaiiizu a 
Policia Civil. e estabelccc o sistema de identificacio Bertillon. Já 
preocupado com a deficiência de nossas vias de comunicaçáo, 
presta auxílio a Rudge Ramos que, delegado auxiliar, organizara 
empresa particular para a construção de uma estrada de roda- 
gem, também particular, cobrando pedágio, entre São Paulo e 
Santos, aproveitando o caminho do Padre José, o nosso grande 
José de Anchieta. 

Aquela estrada, denominada "Caminho do Mar", encontra- 
va-se em meio da construção, quando findou o govêrno Albuquer- 
que Lins, substituído por Rodrigues Alves. Prosseguiram os seus 
trabalhos em marcha lenta, porque Washington Luís, já então 
Prefeito, da Capital, não mais podia intervir nos negócios do 
Estado. 

Naquele Govêrno é que vem dar apoio à campanha civilista 
de Rui, vencido pelo Marechal Hermes da Fonseca, mas, vencedor 
em São Paulo. 

Prefeito, entre outros inúmeros serviços que prestou, ordenou 
as finanças, regularizou os serviços municipais e contratou o ur- 
banista francês Bouvard para planificar a cidade. 

Da Prefeitura, passou Washington Luís para a Presidência 
do Estado, eleito para o quatriénio 1920-1924. Nessas elevadas 
funções entre outros grandes serviços que prestou ao torrão que 
o adotara, contam-se os de haver instituído o concurso de ingresso 
na magistratura, com o escalonamento desta em entráncias, re- 
formando, também o ensino primário E, mais: agora, como 
Presidente do Estado é que, na verdade vai instituir a Polícia de 
carreira, com o objetivo de emancipá-la das injunçks políticas. 
Incentivou, ainda, a produção, tratou do aliciamento de imigran- 
tes para a agricultura. Construiu a Penitenciária do Estado, reor- 
ganizou o Museu do Estado e inaugurou o Museu Republicano de 
Itu. Foi aí que, num arroubo de entusiasmo, ao receber o título 
de cidadão ituense, teve esta frase, que bem revela o amor que 
êle tinha a São Paulo: "Agora não sou mais paulista de Macaé. 
Sou paulista de Itu". 

Retomando o problema das vias de comunicações, desapropria 
o "Caminho do Mar": Macadamisa-o, segura-lhe os taludes com 
vegetação adequada e nela faz elevar, seguindo sua vocação de 
historiador. os inonurncntos históricos que assinalam as fase': do- 
minantes de sua evolucão tradicional. nos tcmoos da Colhia e 
do Império e na Era Republicana: o cruzeir; Quinhentista, o 
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Padrão de Lorena, a Casa da Maioridade e o Rancho do Parana- 
piacaba, nos quais, segundo Américo Ribeito Netto, uma arte de 
inspiração nitidamente nacional está em íntima união com a 
História. E, outras estradas são construidas e inauguradas. 

Feito candidato a Presidência da República, foi eleito para 
o quadriênio 1926-1930. E quase de nossos dias, e por isso de todos 
é sabido, o que póde executar em seus anos de govêrno. Desapa- 
recem as medidas opressivas que vinham do anterior. Planeja 
e inicia a execução do saneamento da moeda nacional, plano 
afetado pela crise da Bolsa de Nova York. Mais estradas são cons- 
truídas, outras terminadas. 

Deposto a 24 de outubro de 1930, é exilado, indo residir em 
Paris, no modesto Hotel Vernet, a rua do mesmo nome. Com a 
eclosão da Segunda Guerra Mundial, passa a morar em Nova 
York, ocupando, na rua 45, o não menos modesto Hotel Wenty- 
worthy. Fazia as refeiçòes num restaurante ítalo-americano, o 
"De1 Pezzo". 

Em 1947, regressa ao Brasil, sendo recebido apoteòticamente, 
no Rio e em São Paulo. São palavras do deputado Edgard Batista 
Pereira, que integrava a Comissão encarregada de representar a 
Câmara dos Deputados no desembarque do dr. Washington Luís, 
que, comovidamente, reproduzo: 

"Não nos surpreendeu a formidável manifestação com que 
a nossa metrópole acolheu o ínclito patrício. Nêsse espetá- 
culo de rara grandeza, nessa demonstração eloqüente de en- 
tusiasmo, carinho e respeito, o povo carioca não só fazia a 
revisão dum processo unanimemente julgado pela opinião na- 
cional; dava a retratação a mais afetuosa das provas". 
Falei acima da vocação de Washington Luís de historiador, 

de tal monta que, de certa feita, escreveu-lhe Capistrano de 
Abreu, pedindo-lhe que renunciasse a política, para dedicar-se a 
História. Aí estão, para prová-lo, seus estudos sobre o govêrno, 
na Capitania de São Paulo, de Rodrigo Cesar de Menezes, sobre 
"O Testamento de João Ramalho", sobre os cinco "Raposo Tava- 
res", que viveram contemporâneamente, durante o século XVII, 
no território paulista e qual dêles foi quem, verdadeiramente, 
conquistou aos espanhóis, o Paraná e o Sul de Mato Grosso, como 
também o norte do Rio Grande do Sul, triunfando sopre castelha- 
nos e índios em Guaira, Itatins e Tape, atravessando, impetuosa- 
mente, a América do Sul, através dos Andes, até o Pacífico, em 
cujas margens vitoriosamente combateu, para, a seguir, alcançar 
a foz do Amazonas. Como historiador e sociólogo é que ocupou, 
na Academia Paulista de Letras, a cadeira n." 3, que tem como 
patrono Matias Aires. 

O seu lema, "governar é abrir estradas", vem completar aquêle 
do pensador argentino, de que "governar é povoar". Não ignora- 
va Washington Luís que, em nosso país, governar é povoar e para 
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povoar, é necessário abrir estradas. Foi, evidentemente, a cons- 
trução de estradas, por êle iniciada, e agora intensamente levada 
a efeito, que possibilitou a "era do automóvel", que ora vivemos, 
a impulsionar o país, e não só São Paulo, para um grande surto 
de progresso e desenvolvimento. 

Aspecto interessante da personalidade do dr. Washington 
Luís era a sua aversão, se assim podemos falar, aos bens mate- 
riais. Não se tem notícia de uma emprêsa ou de uma indústria 
de que êle tivesse feito parte. Jamais nomeou, quem quer que 
fosse, de sua família, para qualquer emprêgo público. E, então, 
relativamente aos dinheiros públicos, conhecida era a sua intran- 
sigéncia. A um amigo que chamara a sua atenção para o que 
dêle se dizia a respeito, respondeu mais ou menos isto: "Govêrno 
com as mãos abertas, mas, se trata de gastos públicos, tenho as 
mãos fechadas". 

Há um ponto que não poderia deixar de abordar, pelo menos 
ligeiramente: O do seu apreço pelo Supremo Tribunal Federal, 
para aqui trazendo quatro dos mais destacados juristas de São 
Paulo: Soriano de Souza, Cardoso Ribeiro, Firmino Whitaker e 
Rodrigo Octávio. Note-se que dêsses quatro grandes Ministros, o 
primeiro dêles, Soriano de Souza, também não era paulista 
de nascimento, mas, natural de Recife, capital do Estado de 
Pernambuco. 

Essa, Sr. Presidente, em breves traços, a personalidade mar- 
cante do estadista que foi Washington Luís Pereira de Souza 
e de quem a passagem do centenário de seu nascimento foi lem- 
brada em todos os pontos dêste nosso grande país, através de 
artigos de publicistas ilustres e de notas da imprensa. Promoveu 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a mais antiga 
casa de estudos de nosso passado, e de que era êle sócio emérito, 
a publicação de uma poliantéia, com êste titulo: "Washington Luís 
(Visto pelos contemporãneos no primeiro centenário de seu 
nascimento"). 

Pouco importam os enganos e equívocos em que acaso haja 
incidido o grande brasileiro. A êle poder-se-ia aplicar a frase, 
tantas vêzes citada, que Calderon punha na boca do rei relati- 
vamente a conduta de Pedro Crespo: "Errar o menos não impor- 
ta, se acertou o principal. . . .". 

Sr. Presidente. 
Não podia o Supremo Tribunal Federal ficar insensível a 

passagem de data de tal magnitude, e, para que ela ficasse cons- 
tando de nossos anais, pediu-me V. Exa. que pronunciasse as 
desataviadas palavras que o Supremo Tribunal acabou de ouvir, 
escritas sob a angústia do tempo e do volume de serviço que nos 
atormenta, mas, vindas do coração e do sentimento. 

Era o que tinha a dizer. 
(Oração no Supremo Tribunal Federal) 



WASHINGTON LUÍS - O HISTORIADOR 

Ernesto Leme 

Tendo contraído matrimônio, a 4 de março de 1900, com a 
Senhora Sofia de Oliveira Barros, de nobre estirpe paulista, en- 
tendeu Washington Luís, advogado em Batatais, de transferir seu 
domicílio para esta Capital. Aqui encontrou desde logo ambiente 
próprio para consagrar-se aos estudos de sua eleição. O Arquivo 
Público do Estado e o Arquivo Municipal encerravam um precioso 
manancial de documentos de nosso passado e sôbre êles se debru- 
çou atento, em 1902 e 1903, colhendo elementos para a sua obra 
de historiador. file próprio o confessa na Introduçúo ao seu livro 
Na Capitania de São Vicente, publicado em 1956: ". . . poderia 
por êles fazer uma relação cronológica das entradas ao sertão, 
incompleta e imperfeita, é verdade, mas útil e indispensável", 
(p. X). Se a política não houvesse desviado Washington Luís de 
sua vocação, com a sua eleição para deputado estadual, em 1904, 
talvez lhe coubesse a tarefa mais tarde concluída por Afonso 
d'Escragnolle Taunay, com os onze volumes de sua História Geral 
das Bandeiras Paulistas. 

Informa Eugênio Egas ter ouvido de Antônio de Toledo Piza, 
então diretor do Arquivo Público, o mais entusiástico elogio à 
devoção de Washington pela pesquisa: "Desejava encontrar uma 
dúzia de rapazes que trabalhassem como o dr. Washington Luís, 
e a história paulista seria reconstituída em pouco tempo". Acres- 
centando: "Agora posso deixar êste pôsto: tenho quem me substi- 
tua na organização e composição das crônicas". 

"O dr. Washington Luís", pondera Eugênio Egas, "foi quem 
primeiro teve a visão nítida do modo pelo qual se deveriam estu- 
dar as bandeiras paulistas, que demandaram os sertões. Foi êle 
quem, lendo, relendo e comparando velhos e rendilhados inventá- 
rios dos séculos XVII e XVIII, traçou com firmeza o rumo a se- 
guir em tão pesado, mas belissimo estudo". (Conf. Revista da 
Academia Paulista de Letras, 40134). 

Já a êsse tempo Washington Luís havia ingressado neste 
Instituto, para o qual foi eleito como sócio correspondente a 20 
de março de 1901. E de sua atividade neste sodalício temos uma 
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imagem perfeita no excelente estudo elaborado por Alfredo Gomes 
e inserto na Poliantéia há poucos meses editada, graças à coope- 
ração da Prefeitura Municipal. 

Em sessão de 20 de março de 1903, fazia Washington interes- 
sante comunicação a respeito da fuga de Pedro Zvo, da Fortaleza 
de Santa Cruz. Meses após, apresentava trabalho sob a epigrafe: 
"Tibiriçá era guianá; os guianás domznavam os campos de Pirati- 
ninga na época da conquista? 

Encontra-se na Revista do Instituto, 9/563, correspondente 
ao ano de 1905, sua colaboração sôbre O testamento de João Ra- 
malho, cujo manuscrito foi encontrado entre os papéis de José 
Bonifácio. No mesmo volume, páginas 485 533, lê-se a sua notá- 
vel contribuição sôbre Antonio Raposo, o herói celebrado nos ver- 
sos imortais de Batista Cepelos. 

Nada menos de quatro homônimos existiam, ao tempo da 
conquista, trazendo confusão aos historiadores: Antônio Raposo, 
Antônio Raposo da Silveira, Antônio Raposo Pêgas e Antônio Ra- 
poso Tavares. Coube a Washington Luis, através de uma análise 
percuciente dos dezessete documentos inéditos exibidos, demons- 
trar que coubera ao último nomeado o assalto a cidade espanhola 
de La Guayra, o que foi depois confirmado na famosa obra do 
padre Pastells. 

Referindo-se ao esquecimento pelos antigos historiadores a 
ação dos bandeirantes, assinala Taunay o fato de o próprio Aze- 
vedo Marques, em seu Dicionário, ignorar o nome completo de 
Raposo Tavares, referindo apenas a informação de Southey. 
"Coube a Washington Luís", esclarece, "a fortuna de fixar as 
características essenciais de tão alta figura. Até o aparecimento 
de sua monografia magnífica, havia sôbre o épico sertanizador a 
maior confusão produzida pelo embate de fatos realizados por 
diversos personagens seiscentistas, confusão esta gerada pela ho- 
monimia". (História Geral das Bandeiras Paulistas, I, 10). Dai a 
justiça da dedicatória de Alfredo Ellis Júnior, em Raposo Tavares 
e sua época: "Ao dr. Washington Luis, primeiro identificador da 
personalidade de Raposo Tavares, o maior bandeirante de todos 
os tempos". 

Reconhecendo o grande merecimento de seu associado, que 
a política iria roubar ao culto da História, a Revista do Instituto 
publicava, em seu décimo volume, correspondente a 1906, um 
apêlo altamente significativo: "Alimentamos a esperança de que 
o dr. Washington Luís Pereira de Sousa, moço de brilhantes ta- 
lentos, de gôsto para os estudos históricos, de amor ao trabalho, 
de sisudo critério e já vantajosamente conhecido em nosso meio 
histórico, se queira incumbir de suprir tamanha lacuna, dando- 
nos, oportunamente, se não uma história completa de São Paulo, 
desde os primeiros descobrimentos da costa brasileira até hoje 
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(1905), ao menos um trabalho que faça justiça aos bandeirantes 
e no-los apresente tais quais êles foram - de uma intrepidez a 
toda prova, de uma lealdade nunca desmentida e de uma libera- 
lidade proverbial". 

Sócio correspondente do Instituto desde 20 de março de 1901, 
passa Washington Luis a sócio efetivo a 25 de janeiro de 1903, 
sendo elevado a sócio emérito, por iniciativa de Alfredo Gomes, 
a 5 de junho de 1948. 

O volume oitavo da Revista, correspondente a 1904, insere a 
alentada monografia de Washington Luis - Contribuição para a 
História da Capitania de São Paulo - Gotfêrno de Rodrigo Cesar 
de Menezes, que a Casa Garraux, de Campinas, publicou em 2." 
edição, em 1918 e a Companhia Editora Nacional, por iniciativa 
de Antonio Gontijo de Carvalho, incorporou, em 1938, em sua 
Brasiliana, como volume 111. Recebeu o grande brasileiro por essa 
publicação, ao que suponho, seus únicos direitos autorais: a im- 
portância de um conto e quinhentos.. . 

Proposto para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
por Max Fleiuss, Artur Guimarães e Lourival S. de Freitas, foi 
eleito sócio correspondente a 4 de maio de 1912. A obra que men- 
ciono especialmente se refere o parecer da comissão composta 
pelos sócios Ramiz Galvão (relator), Clóvis Bevilaqua, Viveiro 
de Castro e Antônio Jansen do Paço, assinalando que ela "preen- 
che um claro na nossa História, oferecendo-nos o quadro até certo 
ponto palpitante da situação da Capitania de São Paulo, no pe- 
ríodo de 1720 a 1729, a feição moral de seu primeiro governador 
Rodrigo de Menezes, seus meios de govêrno e as entradas dos 
bandeirantes paulistas para os lados de Goiás e Mato Grosso, 
expostos com minudéncia a luz dos bons documentos. 

"É um estudo de real valor no seu conjunto e nos pormeno- 
res. O episódio dos irmãos Leme (João e Lourenço), sacrificados 
pela ambição do matreiro reino1 Sebastião Fernandes do Rêgo, é 
um quadro típico da sociedade anômala daquela época de povoa- 
mento e exploração do nosso país, em que fervilhavam o interêsse, 
a corrupção de costumes, o desmando dos potentados e o arbítrio 
dos govemantes, ao lado de uma ousadia de empreendimentos e 
uma coragem individual, que realizaram prodígios, ainda hoje 
motivo de assombro". (Conf. Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro, 75, I1 parte, p. 232). 

Continua o citado parecer: "A segunda memória do sr. dr. 
Washington Luís é de menos valor sociológico, mas traduz ainda 
o seu espírito investigador e crítico. Tem ela por objeto discri- 
minar o que realmente devemos atribuir a cada um dos indivi- 
duos conhecidos nas velhas crônicas coloniais pelo nome de An- 
tônio Raposo. 
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"Entre as fqanhas  mencionadas um tanto confusamente 
pelos historiadores e atribuídas a um dêsses Raposos figura a 
famosa bandeira, que, em meados do século XVII, descendo o 
Paranapanema e entrando no Paraná subiu o Ivinheima, foi ter 
ao Paraguai, ganhou o Guaporé e o Madeira para ir pelo Amazo- 
nas até Gumpá. O autor, argumentando com critério, conclui por 
dar a glória dêsse feito a Antônio Raposo Tavares, - o mesmo 
que anos antes chefiara expedições contra os estabelecimentos 
da Companhia de Jesus no chamado Território das Missões". 

Concluindo: "Os dois referidos trabalhos históricos do sr. dr. 
Washington Luís, dignos de ponderação e grande estima, são pois 
documentos de sua competência e indubitavelmente lhe dão di- 
reito à entrada no nosso grêmio. Oxalá acolhido aqui entre irmãos 
de letras com justo desvanecimento, se não demore o distinto 
cultor de nossa História Pátria em opulentar as páginas da nossa 
Revista com algum novo trabalho valioso. Sobram-lhe predicados 
para êsse mister", (ibidem). 

Compareceu Washington Luís pela primeira vez ao Instituto, 
na qualidade de sócio correspondente, quando já Presidente da 
República, em sessão de 28 de junho de 1927, sendo saudado pelo 
Conde de Afonso Celso. Elevado a presidente honorário em assem- 
bléia geral de 18 de julho désse ano, coube-lhe presidir a Sessão 
Magna de 21 de outubro de 1929, comemorativa do 91." aniversário 
da fundação do sodalício. 

A obra histórica definitiva de Washington Luís é Na Capita- 
nia de Sáo Vicente, editada pela Livraria Martins, em 1956. Por 
ela se pode aquilatar a vastidão de seus conhecimentos de histó- 
ria. Sua preocupação constante com a figura de Raposo Tavares 
se positiva ainda nessa obra, onde encontramos, à página 303, 
esta nota elucidativa: "Em 1926 viajei o rio Amazonas e lá parei 
em Gurupá, onde Tavares, destroçado em 1651, chegou com restos 
de uma bandeira, depois de ter percorrido a Sul América, de Sul 
a Norte. Nesse ano de 1926, em Curupá, havia um vilarejo, com 
poucos habitantes e muita maleita; e ai, depois de assumir a 
Presidência da República, mandei restaurar o antigo forte, o que 
foi executado pelo Ministério da Guerra. Em 1936, em Beja, no 
Além-Tejo de Portugal, onde Tavares nasceu em 1598, procurei 
os registros de nascimento, que, depois da República, foram reco- 
lhidos às repartições civis; mas não tinham ainda sido cataloga- 
dos. Deixei pedidos instantes para que fossem êles procurados". 

"Historiador", escreve Tito Lívio Ferreira, "Washington Luís 
usava o método apropriado ao historiógrafo e não comum ao escri- 
tor de história. Ia aos documentos e à bibliografia. E valorizava 
o inédito, sem desprestigiar o já conhecido, após ter-lhe feito a 
crítica necessária, ponderada e objetiva". Haja vista a extensa 
bibliografia citada no final de seu trabalho sobre o govérno Ro- 
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drigo Cesar de Menezes, acrescentando: "E finalmente e princi- 
palmente o Arquivo Público de São Paulo, com a publicação dos 
Documentos Interessantes - nos volumes 4, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 
24, 32, 34, valiosa coleção inteligentemente feita". 

A sua paixão pelos velhos documentos se positiva com a sua 
presença constante no Arquivo Público, desde os primeiros anos 
de sua residência em São Paulo. A lei estadual n." 666, de 6 de 
setembro de 1899, determinando a remessa para o Arquivo, consi- 
derados documentos públicos, dos inventários e testamentos exis- 
tentes nos cartórios judiciais e anteriores ao século XIX, veio 
possibilitar sérios estudos a respeito do passado paulista; a sua 
publicação, bem como a dos Documentos Interessantes, das A t a s  
e do Registro Geral, lançou um jorro de luz sóbre aspectos desco- 
nhecidos da História de São Paulo. 

Na Prefeitura Municipal e no Govérno do Estado, deve-se-lhe 
a revelação de um precioso documentário e respeito da adminis- 
tração primitiva em nossa terra, bem como sobre a vida e os hábi- 
tos de seus habitantes. Washington Luis promoveu ou intensifi- 
cou a publicação das Atas da Câmara Municipal de Santo André 
da Borda do Campo; das Atas da Câmara Municipal de São Paulo; 
do Registro Geral da Comarca de São Paulo; dos Inventários e 
Testamentos; das Sesmarias; dos Documentos Interessantes para 
a História e Costumes de São Paulo. 0 s  estudiosos do nosso pas- 
sado colherão nesse riquissimo acêrvo os elementos necessários 
para recompor com segurança, em seus lineamentos essenciais, a 
vida de nossos avós. Como Alcântara Machado, nas páginas lumi- 
nosas da Vida e Morte do Bandeirante. 

O devotaminto de Washington Luís à história veio ainda 
pôr-se em relêvo em outros setores. O Museu Paulista, que na 
administração Hermann von Ihering se convertera precipuamen- 
te em museu de ciência naturais, graças a iniciativa do grande 
estadista se transformou, sob a direção de Afonso d'Escragnolle 
Taunay, especialmente, em museu histórico, consagrado a His- 
tória do Brasil e notadamente a História de São Paulo. Relata 
Cândido Motta Filho, no discurso com que recebeu na  Academia 
Paulista de Letras o Sr. Lucas Nogueira Garcez, o empenho de 
Washington Luís em ver esculpidas no Ipiranga as figuras dos 
principais bandeirantes, assim como em ver conservadas nas 
escadarias do edifício as quatro ânforas contendo as águas dos 
grandes rios brasileiros. Restaurou o obelisco do Largo da Me- 
mória e o Pórto das Naus, em São Vicente. Criou a Casa de Ruy 
Barbosa, presidindo sua inauguração, a 13 de agosto de 1930. 

Do interêsse especial de Washington Luís pelos museus, traça 
Vinicius Stein de Campos uma página eloquente. Foi êle quem 
criou o Museu Republicano de Itú, instalado no solar de Almeida 
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Prado onde, sob a presidência de João Tibiriçá Piratininga, se 
instalou a famosa Convenção de 1873. E teve o grande brasileiro 
sua consagração em Batatais, a cidade querida onde fizera o seu 
noviciado político, com a recente criação do Museu Histórico e 
Pedagógico dr. Washington Luís. 

O velho sonho dos paulistas desde 1825, relembra Américo 
R. Neto, apenas se corporificou em São Paulo no govêrno Was- 
hington Luís, com a inauguração do Monumento da Independên- 
cia, no Ipiranga, em cuja capela votiva, graças aos esforços de 
Ernesto de Souza Campos, quando presidente dêste Instituto, hoje 
repousa a nossa primeira Imperatriz. A Washington Luís também 
se devem, no velho "Caminho do Mar", os monumentos históricos 
que assinalam os estádios primaciais de nossa evolução: o Cru- 
zeiro Quinhentista, o Padrão do Lorena, a Casa da Maioridade e o 
Rancho de Paranapiacaba. 

Da fase colonial de seus trabalhos de história, apenas uma 
vez, ao que suponho, Washington Luís se afastou para exaltar. no 
discurso proferido no Teatro Municipal, a 24 de maio de 1913, a 
figura de Diogo Antônio Feijó. 

Cândido Motta Filho teve oportunidade de encarecer a simi- 
litude de ambos os destinos, quando Feijó "concluia a sua vida 
como o derrotado da Venda Grande" e Washington descia altiva- 
mente as escadarias do Palácio Guanabara, vítima de uma insur- 
reição. A firmeza de um e a alta dignidade do outro esculpiram 
em definitivo os seus perfis na história. É por isso que Washing- 
ton procurava mostrar a seu amigo, na Igreja de S. Francisco, o 
coração de Feijó. Sentia que o seu coração, como o dêle, em sísto- 
les e diástoles, se contraia e dilatava como o próprio coração da 
Pátria Brasileira. 

O trabalho de Washington Luis é uma síntese perfeita do 
período da Regência, notadamente quando Feijó exerceu a Pasta 
da Justiça, bem como da ação patriótica por êle desenvolvida na 
Revolução de 1842, ao lado de Rafael Tobias de Aguiar. Falando 
da atividade de Feijó no Ministério, como que Washington esboça 
o seu próprio perfil: "Feijó criou a coragem no coração dos desa- 
lentados; inspirou a confiança no esforço honesto; garantiu a 
segurança individual e a ordem pública; afirmou o princípio de 
autoridade; consolidou a Monarquia Constitucional; destruiu o 
militarismo e estabeleceu a ordem civil, deixando entrever a ima- 
gem de uma pátria grande, forte e feliz". E reconhece que, agindo 
como agiu, na  qualidade de revolucionário, Feijó não praticara um 
crime, e sim cumprira o seu dever". 

Haja vista as palavras que o nobre paulista, sexagenário, en- 
fêrmo, entrevado pela paralisia, pronunciou no Senado, em sessão 
de 15 de maio de 1843: "Eu declaro ao Senado e a Nação que, 
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em verdade, eu não fui cabeça, nem ao menos autor, do movi- 
mento revolucionário de São Paulo; mas, declaro ao Senado e a 
Nação, que o aprovei; que a êle aderi, que desejei que êle fósse 
feliz, e que para ésse fim escrevi e dei passos depois do seu rom- 
pimento. Eu estava e ainda estou profundamente convencido 
que a isso eu era obrigado pelos juramentos que prestei; que, se 
o que fiz, todos fizessem, se todos fossem fiéis aos juramentos 
prestados à Constituição do Estado, nunca haveria movimentos 
revolucionários, porque os que ousassem lançar sóbre ela mãos 
sacrílegas, se achariam cobertos de maldições e desprezos, quando 
não sofressem as penas da lei". 

Vinte dias antes do término de seu mandato, o levante do 
Rio de Janeiro dava como vitoriosa a Revolução desencadeada no 
Rio Grande do Sul. Com destemor e sobranceria, enfrentou Was- 
hington Luís os chefes mifitares vitoriosos. Conduzido para o forte 
de Copacabana em companhia do cardeal Leme, daí saiu para 
conquistar no exílio a sua definitiva glorificação. O historiador 
converteu-se em personagem da história. 

Dezessete anos mais tarde, fui visitá-lo em Nova York, em seu 
apartamento do Hotel Wentworth. Encontrei-o novamente em 
São Paulo, quando de seu retorno ao pais. Narro as minhas re- 
cordações pessoais do Presidente no trabalho que escrevi para a 
Poliantéia publicada pelo Instituto, graças ao patrocínio da Pre- 
feitura Municipal. 

A Abner Mourão, então senador pelo Espírito Santo, confi- 
denciou Washington, no exercício da Presidência, o seu desejo de 
consagrar o resto de sua vida à pesquisa e à elaboração de traba- 
lhos de história. 

Não teve o grande brasileiro a tranquilidade necessária para 
dedicar-se inteiramente a disciplina de sua eleição. Um ano antes 
de sua morte, contudo, publicava o seu último livro - Na Capi- 
tania d e  São Vicate, em que a profundeza de seus estudos histó- 
ricos se revela de maneira completa. 

No final da Introdução, escreve modestamente: "Êste meu 
trabalho não é ainda obra de historiador. O que se vai ler é 
auxilio para o trabalho do futuro historiador. É, pois, estudo 
incompleto. 

''e aqui apenas fornecido material para construção do edifí- 
cio final, na parte relativa à Capitania de São Vicente. 

"Nas próprias construções de arquitetura, não se enfadam os 
mestres em examinar os tijolos e a madeira, ainda tosca, para 
adaptar uns e desprezar outros". 

Não tem razão o nobilíssimo autor. Mais do que os andai- 
mes, para a construção definitiva, fêz Washington Luís obra im- 
perecível, que servirá de inspiração e ajuda para todos aquêles que 
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vierem palmilhar os caminhos por êle percorridos. Referindo a 
cada passo as fontes a que recorreu, abriu êle em verdade insus- 
peitadas clareiras. 

Nota Lucas Nogueira Garcez, seu sucessor na cadeira n." 3, 
da Academia Paulista de Letras, que "não é por coincidência que 
Washington Luis se situa como historiador do primeiro período 
da evolução econômico-paulista; o escrúpulo e a honestidade inte- 
lectual levaram-no a se prender a fase colonial. É que, nascido 
no ciclo econômico escravocrata, foi testemunha pessoal de parte 
do segundo período social e figura importante no desenrolar dos 
acontecimentos do fim dêsse período e do início da fase de transi- 
ção. Invejável escrúpulo o do cronista que apresenta e interpreta 
sòmente personagens que a morte subtraiu de controvérsias e pai- 
xões; louvável honestidade intelectual a do historiador que não 
discute acontecimentos dos quais participou". (Conf. Revista da 
Academia Paulista de Letras, 63/26). 

Historiador êle o foi e dos maiores, quanto ao período de 
formação da nacionalidade. De seu merecimento, como cultor da 
história, fala José Honórío Rodrigues, que o encontrou em Nova 
York, onde Washington procurava frequentemente a sala latino- 
-americana da Biblioteca Pública, para seus estudos da especiali- 
dade. "Um fim de tarde, relata José Honório, quando voltava 
da Universidade de Colúmbia, para minha modesta pensão de 
estudante, Washington Luís havia-me visitado e deixado seu car- 
tão de visita. Quando depois o encontrei, êle estava preocupado, 
perguntando-me muito interessado se eu estava bem onde vivia". . . 
(O Globo, de 22 de outubro de 1969). 

Assinala Altino Arantes em seu estudo sôbre Washington Luis 
em Batatais, transcrevendo trecho de um discurso preferido em 
1911, que "político êle o foi, mas sòmente na mais elevada acepçáo 
do vocábulo; não se submeteu, portanto, a politiquice amorfa e 
incolor daquêles para os quais, sob pretexto ou por necessidade real 
de disciplina, tudo se funde num só molde comum, dentro do 
qual os grupos absorvem e anulam as individualidades". (Conf. 
Passos do meu caminho, p. 383). De sua independência deu prova 
em 1918, quando, juntamente com Albuquerque Lins, divergiu da 
Comissão Diretora do Partido Republicano Paulista, votando em 
Ruy Barbosa, como candidato do Partido a Presidência da Repú- 
blica, em oposição a Epitácio Pessoa. 

Como Taunay e Aureliano Leite, os maiores cultores da 
História de São Paulo, Washington Luis não era paulista. A sua 
admiracão pela gente do planalto ficou mais uma vez patenteada 
no dístico procurado para o seu estudo sobre o govêrno Rodrigo 
Cesar de Menezes, em que transcreveu estas palavras de Oliveira 
Martins: "O espírito aventureiro dos paulistas foi a primeira alma 
da nação brasileira; e São Paulo, êsse foco de lendas e tradições, 
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o coração do pais". Nenhuma homenagem lhe seria assim mais 
grata, ao comemorar-se o centenário de seu nascimento, do que 
a resolução do Sr. Prefeito Municipal, consignada no decreto 
n." 8.453, de 18 do corrente, dando ao Arquivo Histórico Munici- 
pal, da Divisão do Arquivo Histórico do Departamento de Cultura, 
a denominação de Arquivo Histórico Washington Luis. 

Em minha última visita ao Presidente, em sua residência da 
rua Haddock Lôbo, êle me revelou haver recebido, quando na 
Presidência da República, honrosa carta de Capistrano de Abreu, 
que teria sido o Prefácio de seu livro Na Capitania de São Vicente. 
Após tecer os maiores elogios sobre os seus trabalhos históricos, 
acrescentava o Mestre: "Dr. Washington, sua vocação é a de his- 
toriador; deixe a política, que não vale nada e dedique-se inteira- 
mente As suas pesquisas e aos seus trabalhos de história". . . 
- "Sinto muito haver perdido essa carta", disse-me o Presi- 

dente; "ela foi destruída, como todo o meu arquivo, pelos revolu- 
cionários de 1930". . . Os seus olhos cobriram-se de uma sombra 
de tristeza e foi essa a derradeira lembrança que me ficou dêsse 
homem singular, que após uma existência inteiramente consagra- 
da a causa pública, soube no exílio plasmar, escultor de si mesmo, 
a sua estátua em vida. 





WASHINGTON LUÍS 

Oração de Rafael Luis Pereira de Souza 

.4gradeço, Sr. Presidente, a gentileza de haver-me concedido 
a palavra. Solicitei-a como filho mais velho que sou de Washington 
Luís Pereira de Sousa, e porque me coube falar em nome da 
família, para agradecer a alta oferenda desta hora. 

Creia, Sr. Presidente, nenhum ambiente poderia ser-nos mais 
grato para a comemoração de hoje que o déste Instituto, por 
meu Pai tão apreciado, com especial predileção. Êle era desta casa 
- desde cedo pertenceu a seu quadro social. Frequentou suas 
sessões, ocupou sua tribuna - colaborou em sua revista. E foi, por 
certo, no estudo do passado de nossa terra que meu Pai hauriu 
a profunda fé que tinha em seu futuro. 

Nesta solenidade, é o coração quem fala - é éle que deve ser 
ouvido. E é o coração de minha família que aqui está ante vós, 
na comovida síntese de nossa gratidão. 

Vossa nobre sensibilidade compreenderá, com indulgência, essa 
humana emoção. Permiti, portanto, que eu recorde por um mo- 
mento a figura de meu Pai - é que minha família evoca com 
admiração a vida de seu chefe. 

Cultuamos, com saudade, sua memória amiga, seu nome patri- 
monial, sua luta dignificante e seu honrado e cívico silêncio na 
adversidade. 

Recordamos a ação do Presidente Washington Luis com brasi- 
leiro orgulho, pelo muito que êle estremeceu a Pátria, procurando 
serví-la e lutando por engrandecê-la. 

O povo brasileiro há muito manifestou seu aprêço e reconhe- 
cimento pela obra de Washington Luís. Jamais nos esqueceremas 
do calor da recepção tributada quando de seu retorno a Pátria, 
nem poderemos olvidar o carinho do povo paulistano no triste 
dia em que faleceu. 

Sr. Presidente, é éste mesmo carinho que hoje novamente se 
manifesta. 

Esta é uma noite inesquecível para nós. Agradecidos por tudo. 
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Mais agradecimentos ainda pela elaboração da magnifica 
Poliantéia Washington Luís e a seus brilhantes colaboradores; - 
nosso preito de gratidão à querida memória do Prefeito Faria 
Lima, que propiciou a edição dêsse trabalho, nossos agradecimen- 
tos ao Comendador Ricciardi, que dirigiu o esplêndido trabalho 
de impressão. 

Obrigado Professor Ernesto Leme, Professor Lucas Nogueira 
Garcez, Ibrahim - através de vossas luminosas palavras e da 
homenagem do Instituto e de seu presidente Aureliano Leite -- 
mercê da prestigiosa presença do representante do Sr. Governa- 
dor do Estado, de altas autoridades e de vosso comparecimento, 
senhoras e senhores, o centenário comemorativo de Washington 
Luís alcançou na vivência desta hora, sua mais consagradora 
recordação. 

A família, agradecendo vossa bondade, sente-se confortada 
por vossa justiça. 



BARBARA ELIODORA 

Augusto Viegas 

São João del-Rei, berço da notável personalidade a cuja impe- 
recível memória se celebram as patrióticas comemoraçóes desta 
semana, se sente desvanecida ao verificar o entusiasmo e a vibra- 
ção cívica que dominam Minas Gerais ao recordar a vida de Bár- 
bara Eliodora Guilhermina da Silveira, que heròicamente partici- 
pou dos extraordinários acontecimentos através dos quais a alma 
mineira ansiava pela independência nacional. Jubilosa também 
agradecida se sente esta cidade ao Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro, 
DD. Governador de Minas, que, ao assinar o Decreto n." 11.623, 
de 17 de janeiro último, em verdadeira lição de civismo, disse que 
"cabe ao Govérno do Estado zelar pelo culto das glórias que sem- 
pre foram orgulho do povo mineiro e que cultuar a memória da 
esposa do inconfidente Alvarenga Peixoto constitui exemplo e estí- 
mulo para a formação cívica das gerações". Também desvanecida 
se confessa São João del-Rei às distintas autoridades civis, ecle- 
siásticas e militares, as exmas. sras. e aos srs., a todos que, pre- 
sentes, tanto brilho e relêvo dão a esta solenidade. 

No alto propósito dêsse decreto, a Secretaria da Educação, por 
seu ilustre titular, o Exmo. Sr. Dr. José Maria de Alkmim, deter- 
minou as necessárias providências e nomeou a distinta Comissão 
que vem dando cabal desempenho a sua elevada missão. 

Prezados ouvintes, sumamente grato a egrégia Comissão 
promotora destas comemoraçóes, pela insigne honra a mim confe- 
rida de tão intimamente nelas colaborar, abateu-me, todavia, o 
ânimo, o fundado receio de não estar a meu alcance corresponder 
a tamanha gentileza. 

Mercê de Deus que, em seus altos desígnios, concedeu-me a 
ventura e a graça de receber de meu ilustre apresentador, a distin- 
ta  pessoa do Exmo. Sr. Dr. Paulo de Campos Guimarães, notável 
individualidade da administração do Estado, que tem feito se refle- 
tirem no departamento que lhe está confiado o brilho de sua inteli- 
gência e o esforço de sua grande capacidade de trabalho; notável 
individualidade das letras pátrias, digno representante e insigne 
continuador da fidalga estirpe intelectual de renomados juristas 
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e de competentes historiadores, o qual, como meu verdadeiro pa- 
trono, dos opulentos tesouros de sua generosidade, dando-me qua- 
lidades de que careço, projeta em meu espírito estímulos para que 
eu possa, ao menos singelamente, cumprir a elevada incumbência 
de que estou investido. 

Srs., fiel panorama da Capitania de Minas Gerais no século 
dezoito nô-10 mostra o afanoso, absorvente, exclusivo e exaustivo 
trabalho das minas a arrancar de nossa Terra montões de ouro 
que, insaciável, a Metrópole arrecadava. Profundo desequilíbrio 
econômico decorrente também da vexatória proibição do exercício 
de outras atividades na Colônia, concorrendo para o encarecimen- 
to das utilidades, gerara natural descontentamento naquele vasto, 
vário e tumultuário aglomerado humano. Também, apreciável 
nível cultural de certa camada social, que aqui já tivera até, em- 
bora de vida efémera, uma academia de letras, a "Arcádia do Rio 
das Mortes", junto à verdadeira escravidão em que vivia a Colônia, 
constituiram ambiente favorável à expansão de justa revolta 
contra o domínio que a todos oprimia e que, em meios mais escla- 
recidos, foram motivos determinantes dos acontecimentos em que, 
tão evidente e dignamente, aparece a distinta personalidade cuja 
memória homenageamos. 

Esta cidade, na imensa ternura de afetiva e carinhosa recor- 
dação. nesta hora de tão alta significação para ela, evoca a imor- 
redoura memória de Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, 
a encantadora filha do Dr. José da Silveira e Souza, a amantíssi- 
ma esposa de Inácio José Alvarenga Peixoto, a heroína da Incon- 
fidência Mineira, ésse arrojado tentâmen de independência e de 
liberdade que, em lances épicos de patriotismo, não só naquela 
época, esplendeu no céu de nossa Pátria, mas também, através 
dos tempos, como ainda hoje, acende e ilumina de clarôes de 
cívico entusiasmo a alma nacional. 

Nascida na vila de São João del-Rei, sob o signo dos grandes 
acontecimentos, essa criatura predestinada a neles, tão íntima e 
superiormente, figurar, teve a infância envolta no doce ambiente 
dos extremados afetos e desvelos com que a criara sua idolatrada 
mãe, Dona Maria Josefa da Cunha Bueno e a juventude aprimo- 
rada com os requintes da educação com que a prendera seu ilustre 
e devotado progenitor. E êsses adornos em delicados esmeros se 
juntavam aos dons de beleza que a natureza a ela prodigalizara. 

Então, Bárbara Eliodora é a distinta jovem que na sociedade 
atrái e cativa; no lar, em suaves emoções, domina e enleva e a 
quem, na Conjuração Mineira, o destino fêz gênio do bem e vítima 
de lancinante e atroz sofrimento. 
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As irradiações dêsse atraente conjunto de formosura e de 
excelsas qualidades de espírito e de coracão de que era portadora, 
por certo, nasceram as afei~ões e o amor que a ela dedicou Alva- 
renga Peixoto, logo, seu consorte em núpcias que se realizaram 
aos vinte e dois de dezembro de mil setecentos e oitenta e um, 
no oratório da casa do Dr. José da Silveira e Souza (casa que 
ainda existe no Largo de São Francisco, hoje Praça Frei Orlando), 
onde, por portaria do Exmo. e Revmo. Bispo, Dom Domingos da 
Encarnação Pontevel, cometida ao Reverendo Padre Carlos Corréa 
de Toledo e Melo, Vigário Colado da Freguezia da Vila de São José 
del-Rei, então da comarca do Rio das Mortes, com sede na Vila 
de São João del-Rei, êste, solenemente, administrou o sacramento 
do matrimônio aos contraentes Inácio José de Alvarenga Peixoto, 
natural do Rio de Janeiro e Dona Bárbara Eliodora Guilhermina 
da Silveira, natural desta vila e em sua Matriz batizada, como 
consta da certidão "in verbo Parochi" jurada pelo Coadjutor, Pa- 
dre Joaquim Pinto da Silveira. 

Formara-se assim êsse lar da felicidade que o casal fruia na 
constância de recíprocos afetos, na unidade de puros ideais de 
civismo e na ventura que lhe proporcionou o nascimento dos filhos 
José, João, Tristão e da encantadora Maria Efigênia, por cuja edu- 
cação se esmeraram os pais e a quem sua mãe, em transportes 
de amor, dissera, sem a intenção com que pretenderam intrigá-la, 
odiosos rigores da devassa, que "sua filha deveria ser tratada como 
uma princeza". 

Tão intimamente, como revelam conhecidos episódios ligados 
a essas duas existências, como geralmente informam os historia- 
dores, tão intimamente se integraram elas, tão na essência se uni- 
ram essas duas individualidades, que fruiam, como uma só, os 
encantos do lar e, como uma só, aspiravam ao mesmo e sublime 
ideal de independência da Terra em que nasceram. 

Casal de vates, a sensibilidade poética, o delicado estro de 
cada um bem afinava com os patrióticos anseios de ambos: Alva- 
renga, conforme dissera Sílvio Romero, citado pelo Ministro Al- 
fredo Valadão, em Campanha da Princeza, "tinha como poeta 
duas notas principais - o doce sentimento de família e a grande 
intuição da independência nacional"; Bárbara Eliodora, por seus 
encantos, por sua inteligência e por suas aptidões, fora esplen- 
dente fanal que iluminava o espírito do esposo, como éle mesmo 
proclama: "Bárbara bela / do norte estrêla / que meu destino 
1 sabes guiar". 

No justo relêvo da admirável figura de Alvarenga Peixoto, 
que, nas reuniões dos inconfidentes, recitando inspiradas compo- 
sições poéticas, aos companheiros exaltava o ânimo, presente no 
espírito do ardoroso inconfidente estava a fortalecê-lo o de sua 
dedicada consorte. Também quando, com eloquência e exatidão, 
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Alvarenga descrevia a grandeza da Terra, sua exuberante rique- 
za, o valor de seus filhos - "homens valentes, duros, tostados / 
aos penosos serviços acostumados"i, tão dignos da liberdade, 
quanto da independência a Terra em que se havia de desfraldar, 
ao sopro de bonançosas auras, sua vitoriosa bandeira com a ex- 
pressiva legenda "LIBERTAS QUAE SERA TAMEN", a alentá-lo, 
bem junto estava o espírito da devotada esposa, a heroína da In- 
confidência Mineira. Certo, que Alvarenga Peixoto, como bem 
informa o Ministro Valadão, foi verdadeiro precursor do abolicio- 
nismo, pois que propôs essa humanitária medida quando tinha 
êle duzentos escravos seus trabalhando em suas minas, bem assi- 
nala então Aureliano Leite que "Alvarenga naquela invejada co- 
munhão de almas com Bárbara Eliodora exprimia também dela o 
sentimento humano". 

Poetisa, Bárbara Eliodora, em suas admiráveis sextilhas, se 
revela também notável pensadora, que aos jovens previne contra 
as aparências, muitas vêzes, enganosas; pensadora que aconselha 
a "meditação após a lição", a prudência no dizer, a discriminação 
no falar; pensadora, que prega "o amor a Deus, a &le o temer 
por muito O amar e o amar com santo temor de ofender a Quem 
se deve adorar". 

E assim aconselhando, a ilustre senhora, insigne educadora, 
sabiamente doutrinando, aos jovens comunica os puros sentimen- 
tos cristãos que a animavam e que também se traduziam em 
piedoso e sincero culto, na prática constante dos atos de nossa 
abençoada crença. 

Então, na hora angustiosa em que Alvarenga Peixoto, ante a 
ignôbil denúncia de Joaquim Silvério dos Reis, descoberta a cons- 
piração, nessa hora em que se lhe abateu profundamente o ânimo, 
em que em seu espírito, lúgubres, se desenharam em todo seu 
horror as consequências da malograda tentativa - o desmorona- 
mento do lar, a separação dos entes queridos, a ruína da família, 
a condenação a penas de imprevisível rigor, foi a coragem emi- 
nentemente cristã e varonil de Bárbara Eliodora, seu guia que, 
como seu anjo da guarda, o reanimou para suportar as agruras 
da terrível desgraça. 

Realmente, Bárbara Eliodora, com feminil ternura e varonil 
energia, levantou sempre o espírito do esposo no sentido dos puros 
ideais da independência e da liberdade, síntese das aspirações da 
Inconfidência Mineira, que, através dos séculos, palpita, viva e 
triunfante no coração da Pátria, pelo que a alma nacional rende 
a heroína da Inconfidência o culto de perene gratidão. 

* * *  

Algum tempo depois dos tormentosos acontecimentos da 
Inconfidência sacudidos pelo vendaval da terrível devassa que 
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levou à forca Tiradentes e ao degrêdo na Africa Alvarenga e seus 
companheiros da conspiração, a sofredora senhora passou a residir 
em São Gonçalo do Sapucaí, onde Alvarenga, o ex-Ouvidor da 
Comarca do Rio das Mortes, tivera vultosas emprésas e onde a ela 
sempre foram dispensados o acatamento e a estima que tinha em 
sua Terra natal. Falecida a 24 de maio de 1819 em São Gonçalo 
do Sapucaí, onde foi sepultada, sob o império da verdadeira lei 
do "memento iwmo quia pulvis es et impulverem reverteris", 
extinguiu-se-lhe a beleza material. O punhado da sagrada terra 
em que a ilustre senhora, em consolador cerimonial litúrgico, teve 
o túmulo, seria aqui, onde ela teve o berço, recebido e venerado 
como preciosa relíquia, tal como verdadeira relíquia foi aqui cari- 
nhosamente recebida a lápide que, com tamanho afeto, São Gon- 
çalo do Sapucaí, por seu Prefeito e por seu povo, ofereceu a esta 
cidade. Entretanto, são as excelsas qualidades do espírito, que em 
Barbara Eliodora bem distinguiram o justo do injusto, a pureza 
dos ideais votados às boas causas, a nobreza das ações tendentes 
ao bem comum, os grandes predicados, os sublimes dons da alma, 
os dons que não se reduzem a cinzas, as mercês com as quais Deus 
a dotou e que, através dos séculos e das gerações, lhe perpetuam 
a abençoada memória. 

Grande sofredora que foi, dizem alguns haver ela enlouque- 
cido, enquanto outros, com razão, asseveram ter ela falecido em 
perfeito juízo. Com efeito, neste sentido, há meio século, já, o 
Dr. Almeida Magalhães, então Promotor de Justiça da Comarca 
de São Gonçalo do Sapucaí, em carta dirigida ao historiador Au- 
reliano Leite, que a inseriu em seu belo trabalho "Vida Heróica 
de Bárbara Eliodora", o informou de que, "com muito interêsse, 
fêz pesquisas a respeito de Alvarenga Peixoto e de Bárbara Eliodo- 
ra e que, quanto à suposta alienação mental (desta), sempre foi 
contestada, não só pelas pessoas as quais consultou, por autoriza- 
das pela cultura, amor ao estudo e ligações de família, como por 
documentos deixados por contemporâneos". 

13 de se notar também que a Igreja, justamente rigorosa na 
apreciação do estado mental dos que participam de seus atos 
religiosos, admitiu Bárbara Eliodora, quando ainda, depois da In- 
confidência, residia em São João del-Rei, como madrinha de diver- 
sos batizandos, como consta entre outros, dos assentamentos (nos 
respectivos livros da Paróquia) de 4 de outubro de 1795, de 25 
de novembro de 1797 e de 17 de julho de 1803, nas quais, se 
verifica que, paraninfou em seus batismos Maria Isabel, João e 
Sebastião. Também, como informa o historiador Luiz Alvarenga, 
em 1816, para ingressar, como Irmã, na Venerável Ordem Terceira 



184 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GWGRAFICO DE S. PAULO 

de Nossa Senhora do Carmo, na então Vila de São João del-Rei, a 
distinta senhora fêz profissão de fé", imprescindível parte do sole- 
ne cerimonial dêsse ato. 

Com efeito, torturada essa Criatura pelo infortúnio que sobre 
ela desabou, motivado pela prisão, degrêdo e morte do esposo, pelo 
falecimento de sua adorada Maria Efigénia, pela pena infamante 
que pesava sobre a família; aguilhoada por atroz sofrimento, 
mergulhada em profunda tristeza, dizendo sempre que "não queria 
senão chorar", tinha lúcidas a inteligência e a memória com que 
se referia à difícil situação em que se achava, como perfeita era 
sua afetividade pois que, constantemente, pungida pela saudade 
aos entes aueridos. lhes balbuciava. em sentidos murmurios. os 
nomes, evidenciando-se também assim sua higidez mental. 

Srs., evocando enternecidamente a gloriosa memória dessa 
predestinada existência consagrada à família e a Pátria, à arte 
e ao bem - esposa e mãe, poetisa dedicada ao altruismo, essa 
patriótica peregrinação que partiu da Capital do Estado em de- 
manda de São Gonçalo do Sapucaí, foi na Terra que lhe deu o 
túmulo, piedosamente orar por sua benfazeja alma. Essa aben- 
çoada romaria, à luz da liberdade que a heroína da Inconfidência 
Mineira, ao lado do esposo, denodadamente pleiteou, essa romaria, 
transpondo vales e planaltos, galgando colinas e montanhas, pas- 
sando por Campanha, onde Bárbara viveu por longo tempo e por 
outras cidades, vilas e territórios outrora daquela vasta circuns- 
crição a qual pertenceu São Gonçalo, essa romaria vem entoando 
hinos em louvor e em suave lembrança dessa extraordinária cria- 
tura. E êsses cânticos que, na consonância de puros ideais, com 
os nossos tão bem afinam, envolvem ardorosos votos para que, ao 
patriotismo que, mercê de Deus, nos anima, se reflitam fortale- 
cendo-o as cintilaçóes do civismo que iluminou o espírito de Bár- 
bara Eliodora Guilhermina da Silveira. Èsses cânticos são votos 
de gratidão e também súplicas para que, sob as bênçãos de Deus, 
nossa Pátria, em seguros rumos de almejada harmonia entre seus 
filhos, atinja o supremo ideal do bem-estar social, da felicidade 
de todos. 

X * ,  

Srs., nesta verdadeira apoteose para a qual concorremos os 
Municípios de territórios que outrora integraram a circunscrição 
judiciária da comarca do Rio das Mortes, com sede na Vila de 
São João del-Rei e aos quais se juntam as comovedoras manifes- 
tações da veneranda cidade de Mariana, na autorizada palavra 
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de Dom Oscar de Oliveira, da extraordinária e culta Juiz de Fora, 
através das belas orações proferidas pelos eméritos professôres 
Helion Gonçalves da Silva, Francisco Fernandes Sobral, Cel. Otávio 
Tosta e do dr. Almir de Oliveira, tomado de justa emoção, sinto, 
ao encerrar estas gloriosas comemorações, que estamos, abençoa- 
damente, como um só corpo e uma só alma, prestando o culto de 
perene gratidão a memória de Bárbara Eliodora Guilhermina da 
Silveira, a heroína da Inconfidência Mineira. Também, a esta 
cidade cumpre ainda o dever de gratidão a tão bendita memória 
pelo gratíssimo ensejo que lhe proporcionou de trazer aqui e de 
ver aqui reunida, em todo seu esplendor, essa brilhante constela- 
ção de Municípios, tão dignamente representados pelo expoente 
de sua cultura, a todos os quais, com extremos de afeto, São 
João del-Rei acolhe bem dentro no coração. 

(Discurso nas comemorações de S. J. de1 Rei) 





VIDA E OBRA DE TEODORO SAMPAIO 

Archimedes Pereira Guimarães 

Ao ensejo do 30." dia do passamento de Teodoro Fernandes 
Sampáio, na "Casa da Bahia", da cidade do Salvador, deu-me a 
sua ilustre diretoria licença para proceder à leitura da seguinte 
oração: 

"Teodoro Sampáio alistava-se entre os membros fundadores 
efetivos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Compa- 
receu à primeira reunião, a 1." de novembro de 1894 e, desde então, 
até a sua mudança da Capital paulista, jamais deixou de parti- 
cipar das pugnas intelectuais brilhantes travadas entre os consó- 
cios daquela casa de ciência e trabalho. 

Colaborou com assiduidade não ultrapassada na Revista do 
Instituto, escrevendo para ela monografias memoráveis, que o 
transformaram de pronto no mestre acatado de todos quantos 
se dispunham a estudar a história antiga e a geografia de São 
Paulo. 

Publicou, em 1895, um "Estudo critico - A posse do Brasil 
Meridional - Fundação da primeira colônia regular dos portu- 
guêses em São Vicente"; em 1896, a "Memória sobre a Igreja do 
Colégio dos Jesuitas de São Paulo", e duas notas, a respeito do 
nome Caramurú e a propósito da grafia de "Guayaná" ou "Goya- 
ná"; em 1897, um artigo, "O testamento de Luís de Mascarenhas", 
e, outro, "O Caminho das Índias". 

De 1896 a 1900, apresentou três eruditas lições: "São Paulo 
de Piratininga no fim do século XVI", "O Sertão Antes da Con- 
quista - Século XVII", e "São Paulo no Século XIX". E discor- 
reu sobre "O IV Centenário do Descobrimento do Brasil". 

Nos números a seguir da Revista, até 1910, apareceram as 
suas famosas pesquisas relativas a ''João Ramalho", ao "Bacharel 
de Cananéia", ao "Assento da Vila de Santo André da Borda do 
Campo", a "Os guayanás da Capitania de São Vicente", ã "Fun- 
dação da Cidade de São Paulo". 

Impressos, ainda, nas páginas da Revista, um discurso come- 
morativo do 9." aniverário da instituição, e a tese "Evocaçáo His- 
tórica do Vocabulário Geográfico no Brasil". 
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Nada mais se fazia mistér para que Teodoro Sampáio gran- 
geasse a gratidão e a admiração dos paulistas e daquela Casa, que 
é o relicário maior das suas tradições. 

Por isto, nesta sessão em que se relembra a vida luminosa 
do eminente cidadão, símbolo das virtudes de uma raça e o orgu- 
lho dos brasileiros de tódas as épocas, o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo - ao qual Teodoro Sampáio, durante 
quinze anos, prestou a cooperação da sua inteligencia e prestígio 
de uma invejável cultura - vem dizer, pela palavra do mais 
humilde dos seus sócios correspondentes, em delegação especial, 
do seu pesar pelo desaparecimento sem remédio do Presidente do 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia". 

Trinta e um anos decorridos, ésse "humilde sócio correspon- 
dente" - paulista de nascimento e de formação moral e intelectual 
- baiano por uma longa convivência com a boa gente e as vetustas 
tradições que a todos, nativos ou forasteiros, prende, da primeira 
Capital do Brasil - comparece a éste colendo sodalício, para 
elogiar o inolvidável baiano, que labutou em São Paulo, que des- 
bravou, através de ingentes investigações, os seus arquivos, e que, 
em penosas viagens palmilhou a terra que o acolheu com tanta 
generosidade. 

Aqui entrei, em 1932, pelo entusiasmo irradiante de Plinio 
Marques da Silva Ayrosa, cuja preciosa correspondência com o 
colega, "quase irmão", há de um dia vir a lume, para a confirma- 
ção de um espírito de escol, todo voltado para a beleza e o civismo. 

Aqui estou, trinta e seis anos vencidos, trazido pela mão de 
Mário Leite, cuja amizade perdura há onze lustros, desde quando 
ensaiávamos as primeiras incursões pelos corredores da velha Po- 
litécnica, no bairro da Luz. E que revive, nas recordações de 
um sonho que se vai apagando da lembrança, em todas as esca- 
padas para São Paulo do egresso da Bahia para a menina Capital 
de Minas Gerais, dessa Minas Gerais, de onde desceriam, para 
as bençãos dos paulistas, ésses dois enamorados da história de 
São Paulo, que são o meu preclaro colega e o eminente ilustrado 
presidente desta benemérita instituição, cujo nome pronuncio com 
incontida emoção, tão altos são os seus merecimentos, Aurelia- 
no Leite. 

Por ocasião do centenário do nascimento de Teodoro Sampáio, 
tracei-lhe o panegírico, em singela palestra, perante os meus com- 
panheiros do Rótari Clube da Bahia. Ampliada, recordo-a, acres- 
centando-lhe achegas da sua própria e volumosa obra, e concei- 
tos encomiásticos de compatriotas ilustres do seu tempo, que pri- 
varam da amizade com êsse batalhador sem descanso, que trilhou 
os caminhos de uma fecunda existência com dignidade, distinção 
e brandura, num harmonioso equilíbrio de maneiras- que mais 
realçavam a sua personalidade singular. 
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Nascera a 7 de janeiro de 1855, conforme nos conta em seu 
"Diário íntimo", "sob os tetos sagrados da Capela de Canabrava, 
engenho que então era da propriedade do notável agricultor e 
chefe da importante família dos Costa Pinto, do Reconcavo de 
Santo Amaro". . . "Bem pequeno ainda, deixei êsse lugar de que, 
todavia, me ficaram bem gravadas na memória, de par com o 
relevo do terreno, as belas perspectivas das várzeas próximas e 
das montanhas, que estreitam o horizonte do lado do nascente". 

Lembrava-se "do velho edifício da capela assobradada, onde 
foi meu berço, no cimo da colina, do alto do qual se avistava, ao 
longe, entre canaviais, a chaminé fumarenta do engenho do Bom 
Sucesso". . . e, também, "dos currais onde prendiam as vacas e 
encangavam os bois de brocha.. . das casas de taipa de mãos co- 
bertas de palha de sapé, onde moravam os escravos do lavrador. . . 
da casa do morro, onde se fazia o isolamento dos doentes de va- 
ríola.. . das fontes, no fundo da gruta, onde se ia de manhã ou 
de tarde tomar banho de cuia e onde as lavadeiras crioulas, quase 
núas, estendiam sobre a grama a roupa branca a corar ao sol . .  ." 
E revia, "com prazer" os moleques da infância, os jogos, "a com- 
postura respeitável das pessoas de mais idade", dominando a todos 
d." Sinhá, a Sinhá do Comelo, que o aconchegara. "como num seio 
materno, bondoso, e tão cheio de carinhos", e que o educara "na 
tenra idade" com os seus conselhos e primeiras letras. 

O padre Joaquim Pinto, de tão viva impressão na sua mente 
juvenil, ensinar-lhe-ia os primeiros rudimentos da língua latina. 
Já no Rio de Janeiro, aos 9 anos, outro sacerdote, baiano, de 
muita fama como orador sacro, monsenhor Fonseca Lima, diretor 
de um Colégio, completar-lhe-ia a instrução primária. Estudante 
do Colégio São Salvador, ou do Colégio Abilio, para manter-se, 
lecionava o latim, a história, filosofia e matemáticas. Matricula- 
-se, afinal, na antiga Escola Central, para diplomar-se, em 1876, 
em engenharia civil, na primeira turma egressa desse estabeleci- 
mento de ensino superior. 

Data do seu tempo de estudante a leitura no "Ateneu", a 23 
de fevereiro de 1873, de um trabalho intitulado "Tentamen ana- 
lítico sôbre as instituições republicanas". Via o jovem na Política 
"um veículo de grandes realizações" e por isso acompanhava os 
debates no Parlamento do Império, âmbito augusto em que se 
degladiavam pró-homens de projecâo no cenário nacional. 

O Visconde do Rio Branco era um ídolo da mocidade. "Ven- 
do-o passar - escreveria Teodoro - nas ruas, aureolado pela 
universal estima, no fastígio do seu poder político, vitorioso, acla- 
mado pelas multidões, a impressão que nos dava, a nós moços, 
a pessoa excelsa do Visconde era a de uma força magnética a 
alentar-nos a alma, divisando, através dos tempos, naquele vulto 
triunfante, o começo humilde do moço pobre que êle fora". 
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Contava vinte e dois anos ao concluir o tirocínio escolar e 
iria iniciar uma longa ascenção pelos domínios da topografia, da 
geografia, da cartografia, da geologia, da engenharia sanitária, da 
historiografia e da lingüística. E brilharia em todos êsses campos 
"êsse negro como José do Patrocínio, mas engenheiro negro como 
André Rebouças - na palavra encantadora de Pedro Calmon - 
ilustrado por uma ciência profunda e brasileira, alto e grande espí- 
rito, homem de ação, de pensamento e de letras.. . Ardia-lhe na 
alma a lâmpada da Beleza, que espalha uma suave luz interior, 
sempre que a cultura se harmoniza com a estética. Prêto e pobre, 
foi dos maiores cientistas nacionais". 

"Era um grande livro inédito" - disse, ao proferir-lhe o elogio 
fúnebre, José Wanderley de Araujo Pinho, neto do Barão de Cote- 
gipe, sócio correspondente deste Instituto, e de saudosa lembran- 
ça. "Em filosofia, espiritualista; em religião, católico; em polí- 
tica, conservador; em ciência, analista, pesquisador, capaz de 
sínteses brilhantes; em literatura, estilista de ameno escrever, 
poeta de prosa, ático novi-clássico; no convívio social, um gen- 
tleman; nas obras, um útil. . .". 

A geografia, na década de 70, empolgava. Dois volumes fun- 
damentais atraiam os estudiosos, ávidos de fixar as bases físicas 
em que repousaria a nacionalidade o seu porvir: a "Geologia e 
Geografia Física do Brasil", do malogrado Charles Frederic Hartt, 
e o "Manual de Geografia e Estatística do Brasil", de Johann 
Edwards Wappaeus", marcos inconfundíveis na evolucão da ciên- 
cia geográfica no país, tal como acontecera, meio século antes, 
com a "Coreografia Brasilica", de Ayres do Casal. Em 1884, Ca- 
pistrano de Abreu refundiria a obra notável de Wappaeus, que 
ainda no início do século presente impressionava. 

É nessa década que Hartt organiza a "Comissão Geológica do 
Império", tendo como colaboradores dois predestinados a uma 
imorredoura fama - Orville Adalbert Derby e John Casper Bran- 
ner. I3 nesse decênio, ainda, que Pedro I1 confia a Claude Henri 
Goreeix a instalação, no antigo Palácio dos Governadores, em 
Ouro Prêto, da Escola de Minas, a cuja primeira turma pertence- 
riam, entre outros, dois jovens de futuro nas lides da mineralogia e 
da geologia, Francisco de Paula Oliveira e Luis Felipe Gonzaga de 
Campos. Vida efêmera a da "Comissão Geológica do Império". O 
seu arquivo o Museu Nacional recolheria, para que se não per- 
dessem tantos dados preciosos. 

Desenhista do Museu Nacional, cedo Teodoro Sampáio trava- 
ria contacto com aqueles cérebros, de elevado quilate de conheci- 
mentos, naturalistas de alto nível. 
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A convite do senador pelo Ceará, Viriato de Medeiros, entraria 
Teodoro Sampáio, em 1879, para a "Comissão Hidráulica", orga- 
nizada no Ministério presidido por Cansanção de Sinimbu, para 
estudar os portos do Brasil e a navegação fluvial. Sob a direção 
do engenheiro William Milnor Roberts, a "Comissão Hidráulica" 
devem-se estudos e projetos de melhoramentos nos ancoradouros 
de Santos e do rio São Francisco. 

"A Tribuna", de Sorocaba, de 6 de outubro de 1877, divulga 
um artigo de Teodoro Sampáio, sob o titulo "Geografia e Geologia 
da Província de São Paulo". No biênio 1878-1879, lêem-se na "Re- 
vista de Engenharia", "algumas notas sóbre o melhoramento do 
pórto de Santos", acompanhadas de desenhos e uma planta. Do 
rio São Francisco há uma carta impressa pelo govêrno impe- 
rial, em 1880. 

Vamos encontrar Teodoro Sampáio, em 1882, engenheiro do 
escritório técnico do "Prolongamento da Estrada de Ferro da 
Bahia ao São Francisco", onde lhe cabia a tarefa de calcular as 
pontes metálicas. Em 1883, era primeiro engenheiro da "Comissão 
de Melhoramentos do Rio São Francisco", então sob a superin- 
tendência de um profissional de mérito, Antonio Plácido Peixoto 
de Amarante. As funções de Teodoro Sampáio desdobrar-se-iam 
na desobstruçáo das cachoeiras, a montante e a jusante de Jua- 
zeiro e Petrolina. 

Datam dessa época as "Considerações sõbre o prolongamento 
da estrada de ferro da Bahia ao São Francisco", do ponto de 
vista do seu traçado e das condiçóes geológicas do terreno", com 
uma planta do traçado dessa ferrovia, que a Revista de Engenha- 
ria imprimiria, bem como uma "Nota sóbre a geologia da região 
compreendida entre o n o  São Francisco e a serra do Espinhap 
nas vizinhanças de Juazeiro". 

Em linhas ditadas para Bernardino de Souza, o insubstituível 
secretário perpétuo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, 
contou Teodoro Sampáio que foi a convite do conselheiro Antônio 
Prado, então Ministro da Agricultura, e a pedido de Orville Adal- 
bert Derby, encarregado pelo conselheiro João Alfredo Correia de 
Oliveira de proceder ao levantamento da carta geológica da Pro- 
víncia de São Paulo, que êle, em 1886, chegou a esta Capital, para 
chefiar a seção de topografia da "Comissão Geográfica e Geológica 
de São Paulo", que Derby dirigia. 

Desceu Teodoro Sampáio o rio Paranapanema, até a con- 
fluência com o Paraná, legando para a posteridade, dessa viagem, 
além de um Atlas, minucioso trabalho, "Considerações geográficas 
e económicas sóbre o vale do Paranapena". Vindas à luz em 1889, 
foram reeditadas pelo Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, no n." 3 do vol. I1 da Revista, em 1914. Apoiaria Teodoro 
Sampáio os estudos geológicos em triangillações, com a medição 
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de uma base em Campo Largo, nas vizinhanças de Ipanema, no 
morro Araçoyaba e, desse ponto até a costa do mar, em Santos, e, 
para o interior, até as margens do Moji Guaçú e as fronteiras de 
Minas Gerais. 

interessante lembrar que o Paranapenma era o fim do 
mundo! Por êsse tempo ainda se imaginava uma misteriosa serra 
do Diabo na confluência com o Paraná, e os caingangs talavam 
aquéles confins com as suas correrias e ataques aos raros povoa- 
dos e caçadores, que por aí se aventuravam. Em Santos, no meu 
"Grupo Escolar "Cesário Bastos", até 1904, os mapas que ma- 
nuseávamos traziam um distico em arco, do Paranapanema às 
barrancas do rio Grande, "território desconhecido e habitado pe- 
los indígenas", tal como figuravam os romanos. . . para a África 
"hicosuntoleones". 

A República encontrou Teodoro Sampáio primeiro engenheiro 
da "Comissão Geográfica e Geológica de Sáo Paulo". Prudente 
de Morais nomea-10-ia para, juntamente com Antônio Francisco 
de Paula Souza, proceder aos estudos do Saneamento da Capital. 
Ainda em 1890, ei-10 engenheiro chefe dos serviços de águas e 
esgotos da Cia. Cantareira, encargo de que se desempenhou até 
1892. Nesse milésimo, Bernardino de Campos designou-o consul- 
tor técnico da Secretaria do Interior, por lembrança de Vicente 
de Carvalho. 

Durante seis anos, Teodoro Sampáio exerceria nesse pôsto a 
engenharia sanitária. Dirigiu a construção de hospitais de isola- 
mentos, de postos de saúde, e de escolas públicas. E colaborou na 
feitura do Código Sanitário do Estado. Convidado para o corpo 
docente da recém-fundada Escola Politécnica de São Paulo, não 
lhe coube a sorte senão de cooperar, juntamente com o general 
Jardim e o engenheiro Sales de Oliveira, para que o projeto se 
transformasse numa realidade. 

De 1898 a 1903, chefiaria êle a Repartição do Saneamento do 
Estado de São Paulo, elevada posição em que lhe foi dada a opor- 
tunidade de demonstrar as suas qualidades de técnico e de admi- 
nistrador, pois que reorganizou os serviços de águas e esgotos da 
Capital, promoveu obras de vulto em grande número de cidades 
do interior, e provocou o desenvolvimento da indústria de mani- 
lhas de barro vidrado em São Paulo. 

Durante os dezessete anos em que residiu nesta Capital, Teo- 
dor0 Sampáio aplicou-se, nas horas vagas das suas obrigações 
funcionais, e com uma dedicação sem par, a pesquisa das origens 
dos primeiros habitantes de São Paulo. Monografias profundas, 
de uma análise indagadora, brotaram da sua adestrada pena, com 
a segurança de um monge paciente e seguro. 

O argumento com que abre Teodoro Sampáio o "Estudo criti- 
co" do primeiro volume da Revista do Instituto Histórico e Geo- 
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gráfico de São Paulo, lido a 5 de agôsto de 1895, em sessão 
presidida por Cesário Mota Junior, ao apreciar a posse do Brasil 
Meridional, pela fundação da primeira colônia regular dos portu- 
guêses em São Vicente, baseia-se na "demonstração" de que "a 
armada de 1530-1531, não veio, como opina o sr. Varnhagen, com 
o plano assentado de colonizar o rio da Prata; de que o almirante 
português tinha amplos podêres para situar a colônia onde me- 
lhor lhe parecesse; de que o regresso do almirante para o porto 
de São Vicente não se motivou por haver verificado, após observa- 
ções astronômicas dos pilotos, que as terras do rio da Prata já 
estavam fóra do domínio português; de que essas observações 
não podiam ser concludentes; e de que, ao contrário, sempre se 
julgaram os portuguéses, fundados no Tratado de Tordesilhas, 
com direito não só a êsse rio como ainda as terras da Patagônia 
até o golfo de São Matias; de que o que trouxe o almirante até 
o porto de São Vicente não foi verificação, mas, sim, o conheci- 
mento de que essa região era aurifera, e a fama das grandes 
riquezas existentes no interior". 

Está no volume I11 uma nota a propósito do testamento de 
d. Luís de Mascarenhas; no volume IV a notícia da comemora- 
ção do 4." centenário do caminho marítimo para a Índia; no volu- 
me V, ao término do século XIX, "O sertão antes da conquista no 
século XVII"; no volume VI, um estudo sôbre o vocábulo Ceará, 
e o discurso do natalício deste Instituto, lido a 1." de junho de 
1901; no volume VII, a oração do aniversário, proferida a 4 de 
novembro de 1903. No volume IX, a pág. 602, inserta esta nota 
lacônica e melancólica: "O presidente comunica que Teodoro 
Sampáio, por motivos particulares, se retirava para a Bahia". 

Teodoro Sampáio não esqueceria São Paulo, Estado ao qual 
devia quase quatro lustros de um infatigável labor e de um ameno 
convívio com tantas personalidades de escol, do fim de um século 
e do comêço de um outro, nas letras, na administração e na polí- 
tica. Aqui compareceria, a 21 de agôsto de 1911, para receber 
a medalha de prata que a Academia de História Internacional de 
França conferia a certo número de associados, por diploma que 
trazia a assinatura de Frederico Mistral. Aqui estaria, redivivo, 
nas páginas da sua Revista: no volume XIII, "A propósito dos 
guaianazes da Capitania de São Vicente; e no volume XIV, com 
"Um problema histórico-geográfico - Onde foi o assento da Vila 
de Santo André da Borda do Campo". 

Voltaria outra vez, pois que diz a Ata de 14 de março de 1909: 
"Teodoro Sampáio leu, em seguida, um interessante trabalho de 
sua lavra sôbre a tese "Quais os indígenas que habitaram os 
campos de Piratininga no tempo da conquista". 

Vinte e sete anos depois, aqui estaria, de nôvo, assistindo à 
reunião ordinária do Instituto. A Ata de 30 de junho de 1936, 
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relata que Teodoro Sampáio mantivera com os confrades - quan- 
tos dos antigos ainda existiriam? - cordial conversa sobre fatos 
históricos. 

Voltaria, ainda, ai de nós, na palavra sinceramente pungida 
de Plínio Ayrosa, ao traçar-lhe o panegírico, e, em 1938-1939, 
quando o presidente, a 25 de novembro, registra a inauguração 
do retrato a óleo do grande brasileiro. 

Volta, agora, pela minha insossa voz, para recordar-lhe os 
fatos imperecíveis de uma vida, que é um exemplo, e a efígie 
inconfundível de um ser profundamente humano. "Ele era um 
gentleman, afirmou Wanderley de Pinho". "As suas maneiras 
de uma distinção requintada, mas, espontânea e inata, a sua tole- 
rância, a sua bondade eram moldura cativante de uma das maio- 
res culturas do nosso tempo. E tudo nêle era equilíbrio e elegân- 
cia. Deixou-nos êle no coração a marca sutil, mas imperecível da 
serenidade. . . ". 

Vitor Viana disse que "a história é um sedativo de espírito 
e o ambiente tradicional tempera as esperanças do futuro". Teo- 
dor0 Sampáio precisava dêsse sedativo, para temperar-lhe as espe- 
ranças. Por isso desencantou lendas e decifrou inscrições, reve- 
lando o passado das tradições veneráveis para o deleite dos 
pósteros. E, ao insinuar, com a sua doce persuasão de filósofo 
que, "se a história ainda não é a afirmação perfeita dos sucessos 
para a edificação dos homens", contudo, "não perde o seu alvo 
verdadeiro, a lição moral, estava a espalhar com bons exemplos, 
alentos e estímulos, a "vereda do bem" e a "perseverança na virtu- 
de", "para não descrermos do porvir", tal como nó-10 brindou, 
neste cenáculo, a 4 de novembro de 1903! 

Ele mergulhava nos documentos para extrair um património 
de provas para o fundamento das suas conclusões. Tudo sem 
alarde, sem prepotência, timidamente, como um nababo que so- 
nhasse com riquezas indestrutíveis. Às vêzes, exaltava-se, tal quan- 
do rebateu as vozes espúrias que, em 1919, na antiga Sociedade 
das Nações, ousavam realçar a desigualdade jurídica das raças. 
Então, o filho de escrava, que redimira do cativeiro, faz reboar 
o seu forte protesto.. . "deixar o direito do homem, a própria 
dignidade humana, à mercê de um acidente de cor, é renegar 
séculos de luta das mais gloriosas da história da civilização, é 
preconceito que só a estupidez explica, sem jamais se excusar". 

Entre Teodoro Sampáio e Euclides da Cunha havia uma fra- 
terna amizade, nascida em São Paulo em 1892 e incrementada em 
1896. Teodoro conta, em páginas da Revista da "Casa da Bahia", 
que Euclides, certa feita, lhe levara algumas notas das que lhe ofe- 
recera sóbre as terras do sertão que percorrera em 1876. "Pediu-me 
cópia de um meu mapa ainda inédito, na  parte referente a Ca- 
nudos e vale superior do Vasa Barris. Forneceu-a Teodoro Sam- 
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páio, como havia feito ao govêrno de São Paulo, que a mandara 
reproduzir para o Ministério da Guerra, aflito com a ignorada 
topografia da zona em que imperava Antônio Conselheiro. 

De regresso da região, é Teodoro Sampáio "o amigo, o mestre, 
o animador" - na expressão do beletrista Carlos Chiacchio, que 
escuta Euclides e lhe aplaude essas "outras páginas", que o cére- 
bro escaldante projetara. "Euclides começou a escrever - narra 
Teodoro. "A principio trazia-me aos domingos os primeiros capí- 
tulos, os referentes à natureza física dos sertões, geologia, aspecto, 
relevo, mos lia naquela sua caligrafia minúscula que era como 
a minha. A leitura fazia-me pausada a meu pedido, porque tinha 
a sensação de com ela estar a trilhar vereda nova, cheia de novi- 
dades. . . ". "E êle me pedia apontamentos históricos, que eu1 
assim como os possuia, enfeixados em cadernos de notas, de bom 
grado lhos oferecia, resultando disso, por acaso, ésse manuscrito 
da lavra de nós ambos, que o Instituto (o Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia) hoje possui, isto é, notas distribuídas em 
capítulos por mim escritos na primeira parte do livro, observações 
outras da lavra de Euclides, feitas com a mesma letra miudinha, 
que ambos adotávamos para simples anotações". 

O livrinho, de duzentas páginas, escritas a lápis, de não muito 
fácil leitura, guardava-o Euclides da Cunha, quando a morte o 
arrebatou tão bruscamente. As notas de Euclides seriam todas 
aproveitadas nos "Contrastes e Coniro~itos". As de Teodoro. 
"Apontamriitos pdi'a a História da Geografia Rriisilicn". que ele 
subscreveria com um índice a pena, definitivo, como que o tra- 
cada de um compêndio, que abrangesse desde "o gentio do Brasil 
ou os brasis", ficaram inéditas, porque não concluidas. De um 
rigorismo geométrico, ora opinativas, ora informativas, sobre car- 
tas régias, roteiros, alvarás, crônicas dos jesuitas, biografias, ma- 
nuscritos coloniais, pesquisas em biliotecas e arquivos, tudo isso 
recolhido em longos anos de um método impecável, insuperável 
e tranquilo. 

Carlos Chiacchio, que analisou êsse preciso opúsculo, que não 
se manuseia sem uma incontida emoção, enumera, entre curiosas 
opiniões de Teodoro Sampáio, o repúdio a especulação jesuitica 
de que Maranháo procedesse da dúvida dos descobridores - se 
era o rio mar ou non, anotando que derivara a denominação de 
um fuaõ Maraiíon, espanhol que pela parte da terra do reino do 
Perú descera o Amazonas. Outro apontamento, a página 103 do 
caderno manuscrito, assevera que "quando Bueno entrou pelo vale 
do Tocantins já encontrou vestígios da ocupação do território, pre- 
cedido que fora na sua penetração pela expansão baiana. 

Por vezes, observa Chiacchio, Euclides invadia os espaços 
reservados para Teodoro, "em raptos, iluminações, relances, fluin- 
do, defluindo, em saltos, emendas, transplantes de idéias, imagens, 
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pensamentos, tudo em luta pela forma, clareza, pela concisão". 
Em Teodoro, tudo era esmerilhado e desenhado com uma paciên- 
cia de santo. 

O desenho de Teodoro Sampáio! Capistrano de Abreu, tão 
parco em elogios, ao apreciar a sua interpretação de mapas e 
roteiros antigos, impressionou-se de tal maneira com os traços do 
lápis do engenheiro que, em carta a João Lúcio de Azevedo, excla- 
mou, conforme anota Fábio de Macedo Soares Guimarães, "é 
assombroso!" E Wanderley Pinho apontando-lhe a precisão dos 
croquis, realça que não se distinguem sòmente os topográficos, 
cartográficos e arquitetónicos, mas também os panorâmicos, a 
revelarem uma faceta de artista. "Um bico de pena fino, irre- 
preensível e belo". 

Trair-se-ia logo de inicio na sua carreira profissional nêsse 
"Diário de Viagem", que compusera ao descer, em companhia de 
Derby, o rio São Francisco, para depois infletir pelo sertão da 
Bahia, rumo à Chapada Diamantina e, afinal, alcançar, às mar- 
gens do Paraguaçú, São Felix, ponta dos trilhos da estrada de 
ferro e, Cachoeira, de tão heróica tradicão nas lutas da Indepen- 
dência. O "Diário de Viagem" foi primeiramente publicado na 
"Revista Santa Cruz", de São Paulo, em 1906, e posteriormente na 
Revista da "Casa da Bahia". Páginas magistrais, como a descri- 
ção da Pedra do Sino, em Piranhas; a paisagem descortinada do 
pico de Quixaba; a árvore silicificada entre Atalho e Papagaio; 
a cachoeira de Volta Grande; z. ilha do Fogo; o canal do Sobra- 
dinho; a extração do sal da argila com eflorescências; em Casa 
Nova; o santuário de Bom Jesús da Lapa; e muitas outras. 

Obra de valor essa, em nada inferior a de Luís Flóres de 
'Morais Rego e às monografias dos nossos geógrafos modernos, que, 
em 1905, viria a luz da publicidade com o titulo "O Rio São Fran- 
cisco e a Chapada Diamantina", onde, de quando em vez, brota 
um saboroso lirismo. . ." A lenda das grandes riquezas escondidas 
nas entranhas da terra continua a correr mundo, a escaldar a ima- 
ginação do ingênuo sertanejo, trazendo-lhe visões e encantamen- 
tos, fazendo-lhe ouvir ruidos misteriosos, perceber clarões que, 
súbito, se formam e se expandem por sóbre a cumeada dos 
montes" (pág. 338). 

Luiz Viana Filho comenta que o eclético cientista "reunia 
as virtudes do geólogo, do cartógrafo, do historiador. Foi mane- 
jando êsses elementos, em que se tornou verdadeiro mestre na 
cultura nacional, que pôde traçar uma obra singular na literatura 
brasileira, apesar de tudo que se chegou a escrever sobre o mesmo 
tema sedutor: o rio São Francisco. A obra do engenheiro, então, 
iniciado na profissão como auxiliar da Comissão Milnor Roberts, 
não envergonharia o historiador provecto e acatado, que veio a ser 
o seu autor". 
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Na Bahia, o engenheiro Teodoro Sampáio vence uma concor- 
rência pública, contrata os serviços de saneamento da velha Capi- 
tal, assolada por endemias, carente dos mais elementares recursos 
sanitários. Começa a executá-los em 1905. Ampliou o seu escritó- 
rio técnico o problema do abastecimento d'água da Cidade, ele- 
vando-o de 7 milhões de litros diários para 32. Aumentou as 
reprêsas de captação, instalou os filtros, construiu novas estacões 
de bombas. E estudou e projetou em parte a rêde de esgotos. Só 
um quarto de século depois ésses trabalhos, consideràvelmente 
estendidos por toda a urbs, seriam retomados pelo escritório do 
inolvidável sanitarista Saturnino de Brito, que com sua experi- 
mentada equipe dotou a Cidade do Salvador de condicóes de higie- 
ne modelares, que sòmente nos últimos anos exigiram novas dire- 
trizes para atender ao seu desenvolvimento. 

"O Saneamento da Cidade da Bahia", da autoria de Teodoro 
Sampáio, foi impresso na "Revista Politécnica, órgão do Grêmio 
dos alunos da Escola Politécnica de São Paulo, números 27 e 28, 
de março a maio e de junho a outubro de 1909, e em marco-abril 
de 1910, ao tempo das presidências Francisco Teixeira da Silva 
Teles, Armando de Sales Oliveira e Luís Adolfo Wanderley. 

Curioso é que, para solucionar aquêles problemas na  Bahia, 
buscasse Teodoro Sampáio em São Paulo mestres e operários ita- 
lianos, alguns especializados em pintura mural decorativa, que 
espalhariam a sua arte em edifícios públicos e residências parti- 
culares. Muitos contrairiam família na vetusta Capital e descen- 
dentes désses egressos da Itália ai permanecem, esgalhados em 
novos rebentos, que se multiplicam sempre. 

ele reconstruiria, ou mesmo construiria, o antigo prédio da 
Faculdade de Medicina, o pavilhão para tuberculosos do Hospital 
Santa Izabel, a Maternidade hoje denominada de "Climério de 
Oliveira", o Liceu Salesiano, a fachada da Igreja da Vitória, a 
capela gótica do Asilo Pereira Marinho. Modernizou a praca 
Duque de Caxias, na Cidade Alta. Embelezou e ajardinou o Cais 
do Ouro, na Cidade Baixa. Deve-se-lhe a introducão, na engenha- 
ria da cidade, do asfalto e do concreto armado. 

Traçaria Teodoro Sampáio, na escala de 1 para 5.000, uma 
"Planta Geral da Cidade do Salvador", e na escala de 1 para 
50.000, desenharia uma "Carta Hidrográfica do Recôncavo", tra- 
balhos de indisfarçável valor, por firmarem a necessidade de 
levantamentos cartográficos para as obras públicas. Para a ela- 
boração dessa "Carta Hidrográfica", viajou Teodoro, em todas as 
direções, o amplo lagamar denominado Paraguaçú pelos caboclos 
das suas margens, sete meses demorando-se nessa perícia, que é 
um memorável tesouro na  hidrografia nacional, pela soma de 
curvas de nível magistralmente desenhadas, representativas dos 
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relêvos marginais e de curvas batimétricas. Acompanham-na 
duas monografias explicativas, de plena atualidade. Em 1928 a 
planta do Recôncavo seria reeditada por iniciativa do govêrno 
do Estado. 

A "Carta do Estado da Bahia", preparada para a Exposição 
Nacional de 1908, foi elaborada por Teodoro Sampáio e os seus 
colegas Arlindo Coelho Fragoso e Artur de Sá Menezes, trindade 
ilustre que se valeria dos trabalhos dos Almirantes Mouchez e 
Câmara e de Richardson Glover, para as costas do Brasil; das 
obras de Halfeld, de Derby, de Roberts e do próprio Teodoro sôbre 
o São Francisco e da parte do sertão. 

Em 1908, publica Teodoro Sampáio o "Atlas dos Estados 
Unidos do Brasil", que, modestamente, destinou às escolas primá- 
rias, repleto de notas elucidativas da topografia de cada Estado. 
Nêle introduziria a noção do relevo e perfis e córtes, relativamente 
a cada território, novidades absolutas em mapas desse gênero. 

Em 1916, ei-10 a desdobrar-se em afanosa atividade como 
presidente da comissão organizadora do V Congresso Brasileiro 
de Geografia. Nada menos de cinco memórias apresentou para 
a apreciação de seus pares nêsse certame, que, afinal, presidiu, 
com a sua habitual serenidade e sabedoria: "A carta hido- 
gráfica da Bahia de Todos os Santos e arredores"; Inscrições 
lapidares indígenas no vale do Paraguacú"; "Denominaçóes 
geográficas indígenas em torno da Bahia de Todos os Santos"; 
"Movimentos sísmicos na Bahia de Todos os Santos", muito 
elogiada por Branner e que, seis lustros depois o engenheiro 
Raimundo dos Santos Patury, professor de Geologia na Bahia e 
no Rio de Janeiro, considerava a melhor tese que sobre o assunto 
se escrevera em qualquer tempo; e "Do estudo e cadastro da 
fórca hidráulica dos rios brasileiros e da nacionalização de suas 
águas". 

A propósito deste último estudo, convém assinalar que, já 
em 1890, pugnava Teodoro Sampáio pela utilização das nossas 
quedas d'água para a produção de energia, "alvo - expressava-se 
êle - a atingir pelas nacóes mais fortes. O rio Paraiba do Sul 
seria "a nossa mina mais rica de hulha branca, pela proximidade 
dos mercados e pela facilidade de transporte em linhas férreas". 

A morte do único filho varão, Frutuoso Teodoro Sampáio, 
diplomado, em 1911, pela Escola Politécnica de São Paulo, quando 
exercia as funções de fiscal federal junto à Escola Politécnica da 
Bahia, em 1918, abalaria o ânimo do Pai amantíssimo. Conta o 
engenheiro Alexandre Lopes Bitencourt, então engenheirando, que 
o seu progenitor o conduziu ao escritório de Teodoro para apre- 
sentar-lhe o filho. O mestre recebeu-o com aquela humildade e 
ternura, que o tornaram um símbolo na Bahia. "Esperava-o, jo- 
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vem colega. Sente-se, por favor. Vamos conversar. Era dever 
de coração procurá-lo, mas sou um escravo do trabalho.. . Admi- 
rei muito o seu avó, doutor Alexandre José de Bartos Bitencourt, 
fundador da Estrada de Ferro Nazaré, economista, médico, cons- 
tituinte de 91". E, após mostrar ao estudante, tímido e aturdido, 
mapas e gráficos com as linhas principais do abastecimento d'água 
e esgotos da Capital, arrematou: "Queria pessoalmente entregar- 
-lhe êste jornal. É o número do "Estado de São Paulo" - setem- 
bro de 1918 - que publicou o discurso do jovem colega, 
pronunciado no túmulo do meu Frutuoso". "Déra-me, adrede, - 
acrescenta Bitencourt - dados históricos, cheios de glória, do 
órgão bandeirante, e traçara o perfil do seu diretor, Júlio de 
Mesquita, apontando-o "um dos príncipes do jornalismo nacional". 

Em 1919, a 18 de novembro, em nome da Cidade, saudaria 
Ruy Barbosa, ao encetar o intrépido civilista uma campanha polí- 
tica de extraordinárias proporções, e quando mais se agigantou 
o excelso brasileiro em orações de imortal memória. "Sim, sêde 
bemvindo, nesta hora em que todos anseiam pelas garantias per- 
didas; cumpri o vosso destino, evangelizando, doutrinando, levan- 
tando, num "sursum corda" as coórtes para a vitória, acendendo 
bem intenso nos nossos corações o fogo sagrado da pira da liber- 
dade triunfante". 

Em 1922, escreveu Teodoro Sampáio uma síntese do que até 
então se conhecia da "Orografia do Brasil", no "Dicionário Histó- 
rico, Geográfico e Etnográfico", do Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia. 

Rápida a sua passagem pelo Parlamento Nacional. Sem elei- 
tores, amigo sincero de Octávio Mangabeira, a cuja sombra políti- 
ca se abrigou, foi a fama de sábio que o levou para a Câmara 
dos Deputada. Colega dêle, na legislatura de 1926 a 1930, Wan- 
derley de Pinho conta: "Chegava cedo e só saía terminada a 
sessão. Não se afastava da sua poltrona, a mesma de sempre. 
Ouvia todos os discursos, estava presente a tódas as votações. 
Mas nem mesmo as agitações o envolviam, nem êle alterava o 
gesto, a fisionomia, a quase impassibilidade com que assistia, 
como de muito longe, ao pandemônio das sessões tumultuosas. 
Aquela oratória não era a sua". . . . "A politica incoerente, sem 
lógica, sem apoio sólido da opinião, como entre nós se pratica, 
não seduz lá muito aos talentos que a moral tem forrado de escrú- 
pulos" - comentaria, descrente, o velho cientista, que, ao ditar 
a sua autobiografia a Bernardino de Souza, ocultou - por estra- 
nho que pareça! - a sua presença no Palácio Tiradentes, ao 
tempo de Washington Luís. . . 

Achava-se Teodoro Sampáio no Rio de Janeiro, nésse tumul- 
tuado fim de 1930, quando soube do convite a Arnaldo Pimenta 
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da Cunha - primo de Euclides e seu companheiro na aventura 
do Acre, abalisado profissional que acabava de lançar uma ponte 
entre o Uruguai e o Brasil - para aceitar a Prefeitura da Cidade 
do Salvador. Entregou-lhe, então, pessoalmente, uma carta em 
que aconselhava "não recuse a sua colaboração, no atual momen- 
to, ao Governo Provisório, na nossa Bahia. Não se diga que os 
responsáveis pela revolução vencedora, ao procurarem gente para 
a República Nova, acharam-na e convidaram-no a colaborar no 
novo regime e que foi essa gente mesma que sistematicamente, 
recusou a sua colaboração. Não temos o direito de desconhecer 
a boa intenção com que ésses responsáveis apelam para homens 
novos, homens de capacidade provada e de inteireza de caráter 
como você, para lhe entregar o govémo ou repartir com éles a 
responsabilidade da obra da restauração". . . "A História não per- 
doará jamais aos esquivos, aos obstinados, a falta do seu concurso 
na hora em que éle se tornou mais necessário". Era, sem dúvida, 
o patriota que se manifestava dessa fórma, para que o Brasil ven- 
cesse as asperezas do destino, através da unidade e da convergên- 
cia de esforços dos seus filhos mais capazes. 

Aos 78 anos de idade, em outubro de 1933, por convocação 
de um pioneiro, o teimoso Oscar Cordeiro, visitou o oil-seepage do 
Lobato, nos arredores da Capital do Estado da Bahia. Em carta 
ao então presidente da Bólsa de Mercadorias, comprovou a exis- 
tência de uma exsudação petrolífera no local, ligando-a aos abalos 
sísmicos aí várias vezes testemunhados, ao escapamento de gases 
e à formação de gipsita nas camadas calcáreas. A intensa ação 
metamórfica regional, produtora de possível acumulação de pe- 
tróleo, atribuiu-a a destilação dos xistos betuminosos sub-jacentes, 
o que plenamente, na sua opinião, justificaria sondagens no Lo- 
bato. AS páginas 74 e 75 do meu modesto ensáio intitulado "Pes- 
quisas de petróleo no Brasil", desde meados do século passado até 
21  de janeiro de 1939, tive oportunidade de transcrever grande 
parte dêsse precioso documento, em que o sábio geólogo se alonga 
em conceitos de elevado mérito. É bem possível que se houvera 
sido acatada a sua evidência de indícios veementes, de "como ne- 
nhum outro ainda se depararam no pais nas mesmas condições", 
pelos órgãos técnicos do Ministério da Agricultura da época, que 
a data oficial do aparecimento do ouro negro no Brasil, se anteci- 
passe de um lustro. 

. . ."Vida digna de servir de exemplo aos môços", afirmaria 
Octávio Mangabeira na Academia Brasileira de Letras. "Homem 
de cor, e das mais humildes origens, sendo, por outro lado, o mais 
modesto, o mais despretencioso dos homens, féz-se um primor, 
um verdadeiro primor, no merecimento e na  virtude, e até mesmo 
na distinção do trato e das maneiras". . . "Quando, em 1926, 
convidado, como fui, como tive a honra de ser, pelo Sr. Washington 



Luís, para fazer parte do seu govêrno, renunciei ao mandato de 
representante da Bahia na Câmara Federal, entendi de prestar 
a minha terra uma expressiva homenagem. Indiquei Teodoro 
Sampáio que, nunca, jamais, até então, exercera qualquer ativi- 
dade política ou partidária, para substituir-me na Câmara. Foi 
êle assim eleito deputado". . . "Não importava quem fosse - o 
ignorante ou o letrado, o analfabeto ou o erudito - ninguém 
perdia quando conversava com Teodoro Sampáio, pois estava dian- 
te de um homem que sabia honestamente muita coisa e tinha a 
propriedade de exprimir o que sabia, com uma tal singeleza e 
limpidez, que encantava os que o ouviam, até as próprias crianças; 
e mestres o tinham por mestre". 

"Em São Paulo, foi o amigo, o companheiro de estudos de 
Eduardo Prado; aqui, no Rio, de Capistrano de Abreu. Na Bahia, 
em torno dêle, do velho Teodoro Sampáio, havia sempre lugar 
para os intelectuais da terra, inclusive, senão sobretudo, os das 
gerações que alvoreciam". 

Era um deleite, em verdade, vê-lo e ouvi-lo, .já ao fim da 
áspera e gloriosa jornada, recostado a uma poltrona da "Casa da 
Bahia", cuja presidência exercia, mansamente, suavemente, já 
com a voz quase sumida, como um daqueles pagés de antanho, 
adorados pela tribu, a bebermos, sôfregos a sua palavra cheia de 
ensinamentos. Sem o perceber, ia transmitindo aos que dêle se 
acercavam naquelas tertúlias do fim da tarde, os tesouros da sua 
inesgotável sabedoria. De certa feita, entreguei-lhe uma consulta 
do Plinio Ayrosa, a propósito da significação de um nome indígena 
de estacão da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, no sertão baiano. 
Dias depois a resposta em uma folha de papel, a denotar o empe- 
nho em servir a um amigo recente, que, talvez por ser engenheiro 
e paulista e, aIém do mais, por estar a lecionar, interinamente, 
uma cadeira de geologia, lhe merecera especial atenção nos seus 
restantes dias de vida. Em março de 1938, escrevia-me o Plinio 
Ayrosa num bilhete: "Recebi o régio presente. Como era bom 
e sábio o nosso Teodoro Sampáio!" 

Bem antiga a propensão do cientista pelo linguajar dos indi- 
genas brasileiros. Em Boletim da "Comissão Geográfica e Geoló- 
gica de São Paulo", de 1887-1888, publicaria um "Vocabulário da 
língua Cayuá, do Vale do Paranapanema". Mais tarde, "Os Kraós 
do Rio Prêto, seguido de um Vocabulário comparativo das linguas 
do grupo Gê ou Kran, com estampas". 

"O tupi na geografia nacional", impresso em São Paulo, em 
1914, transcrito pela Revista da Casa da Bahia, n." 54, marca uma 
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época na tupinologia. Em seu prefácio acentuava o autor: "Há 
aqui um sentimento nacionalista que se quer integrado e vivido, 
como a que dizer que da raça americana vencida nem tudo se 
perdeu". Combatia êle o esquecimento da língua geral dos índios 
do Brasil, que contribuira para enriquecer o idioma lusitano com 
a opulência de vocábulos, que perduram, em províncias e cidades, 
serras e rios, lagoas e ilhas, e nas Iáras, Moemas, Aracis, e Irace- 
mas da nossa terra. Língua que Anchieta comparava ao grego; 
que o padre Figueira afirmava ser "suave, elegante, extranha e 
copiosa"; que o professor Frederico Edelweiss, senhor de uma im- 
ponente obra siliana, cultiva na Bahia; e que Plínio Ayrosa ensi- 
nou na Universidade de São Paulo com o desassombro de um 
crente e a coragem de um paulista. 

A versão do têxto de Marpurgo, da narrativa de Hans Staden, 
de 1557, traduziu-a Alberto Lofgren. T eodoro Sampáio corrigiu-a 
e anotou-a, saindo o trabalho na Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo e, em edição especial, muito tempo 
depois, imprimi-lo-ia a Academia Brasileira de Letras. 

Escreveu Teodoro Sampáio, para a Revista do Instituto Ar- 
queológico e Geográfico Pernambucano, "As etimologias indígenas 
de Elias Herckman" (1903, v. XI, pág. 30-36). Informa José Ho- 
nório Rodrigues, em sua "Historiografia e Bibliografia do Domínio 
Holandês no Brasil" (1949, pág. 390), que Teodoro enviara uma 
carta ao erudito poligrafo Alfredo de Carvalho, datada em 1." de 
março de 1904, a propósito da tradução impressa nessa Revista 
(n." 31), "Descrição Geral da Capitania da Paraiba", feita, em 
1639, pelo holandês Elias Herckman, pois que se interessara pelas 
notícias geográficas e pelas interpretações de nomes tupis ali en- 
contrados. Seriam elas em tão bom número que se podia consi- 
derar o escritor como um dos precursores dos estudos dêsse gênero. 
Corrigiria o sábio baiano algumas falhas do holandês. 

As "Cartas dos Camarões", como tal conhecidas n a  historio- 
grafia nacionall em número de seis, foram trazidas da Holanda 
pelo diplomata José Higino Duarte Pereira. Traduziu-as e publi- 
cou-as nos "Fastos Pernambucanos", e posteriormente Revista 
da Casa da Bahia as reproduziu (tomo LXXV, 1912, parte I, pág. 
402-414), o escritor Pedro Souto Maior. Informa José Honório 
Rodrigues que Alfredo de Carvalho, desejoso de verificar a auten- 
ticidade dêsses documentos, da autoria de Diogo Pinheiro Cama- 
rão e Diogo Costa, dirigidos, em 1645 a Pedro Poti, fotografou-os 
e remeteu as cópias fotográficas a Teodoro Sampáio (RIAGP, 
1905, v. XII, pág. 281-305). Êste confirmou em minucioso estudo 
a autenticidade das "Cartas dos Camarões", que procuram indu- 
zir os parentes a se bandearem para os portuguêses. Teodoro 
traduziu-as do tupi para o vernáculo, cotejando a sua tradução 
com a que fizera o pastor da igreja reformada Johannes Edwards 
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do tupi para o holandês e com a de Alfredo de Carvalho do holan- 
dês para a nossa língua. 

As peregrinacões de Antônio Knivet, no século XVI, foram 
comentadas e anotadas por Teodoro Sampáio para o Instituto 
Arqueológico e Geográfico Pernambucano. "Fôsse o narrador - 
dissera êle - um espião da Inglaterra a esquadrinhar e a desco- 
brir quanto porventura interessava ao seu país para um fim ulte- 
rior de conquista e não teria por certo preenchido, com mais rigor, 
as suas funções (pág. 348). Trata-se, portanto, de uma fonte de 
valor incontestável para a história do Brasil português, na última 
década do século XVI". Era êsse Antônio Knivet, holandês, um 
misto de nauta e de aventureiro, que seguiu o destino do corsário 
Tomás Cavendish, quando êste, em 26 de agosto de 1591, deixou 
Plymouth para sulcar os mares do sul (Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio, 1915, pág. 345-390). 

Prefaciou Teodoro Sampáio o "Reise in Brasilien", tradução 
de Wolf e Pirajá da Silva, o sábio médico e naturalista baiano, 
que São Paulo tanto admirou na última fase da sua existência. 
As suas palavras são uma exaltação às notabilissimas investiga- 
ç&s de Von Martius, de tão alta importância para a ciência 
universal. 

Constam da Bibliografia de Teodoro Sampáio, coligidos por 
Arnaldo Pimenta da Cunha, alguns outros trabalhos, esparsos aqui 
e ali; tais como "São Paulo no tempo de Anchieta", "Arqueologia 
no Brasil" e "Os naturalistas viajantes dos séculos XVIII e XIX", 
êste impresso na Revista da Casa da Bahia (tomo especial, 2." 
parte, 1915). E, também, "Polêmicas e Reivindicações". 

Veraneando na Ilha de Madre de Deus - um paraiso na 
terra, antes que o petróleo por lá aparecesse com todo o prosaísmo 
das torres e das sondas, dos petroleiros e dos áleodutos - marcha 
Teodoro Sampáio para o campo de bússola e teodolito e traça uma 
carta "por desfastio ou pendor invencível de velho topógrafo", na 
observaçáo de Wanderley Pinho, e escreve um poema em prosa: 
"A Ilha de Madre de Deus", contando-lhe as belezas, através da 
descrição dos apecuns e sua formação pelas regressões marinhas 
recentes, das colônias de polipeiros e de tantas outras observaçôes 
da sua geologia. Era um enamorado da natureza aquêle sóbrio 
homem de ciência, que tanto amava o Recôncavo em que nascera. 
Um encantado pelas paisagens das suas alvissimas práias, "que 
flexuosas palmeiras ensombram e que no balouçar contínuo rumo- 
rejam ao som da brisa que vem do largo"; ou das "lombadal; 
largas do sul, vestidas do tom alourado das gramíneas e entre- 
meadas de bosques que são como vergeis". Já descrevera os tre- 
mores de terra sentidos pelo menos desde 1912 até 1919, no Monte, 
de altura de 160 metros, seguidos da aparição de chamas no alto 
das colinas entre a ilha dos Frades e a de Itaparica, borbulha- 
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mentos na água do mar, escapamento de gases por fendas subma- 
rinas. . . . Navegando, em 1932, numa frágil canoa, a bordejar 
a costa da ponte de Monte Serrate até a Vila de São Francisco, 
durante muitas horas, em dois dias, e observando o fundo raso do 
mar povoado de siris e carangueijos, imaginei a natureza a arma- 
zenar petróleo para uma exploração a centenas de séculos naquela 
plataforma.. . O que eu, pobre professor de química ou geologia, 
imaginava para um futuro muito longínquo, ali estava, desde 
milhões de décadas, a aguardar o arrojo da técnica para trazê-lo 
à superfície! 

Não só da paisagem Teodoro Sampáio se preocupava, mas 
também, do homem. Era um defensor da colonização lusitana 
nos trópicos. Um admirador da República Argentina, aconselhan- 
do um franco intercâmbio com os nossos vizinhos. Penetrava de 
quando em vez no campo da genealogia, devendo-se-lhe, a pedido 
de um consul de Portugal na Cidade do Salvador, a decifração 
da jerarquia de Diogo Álvares Corrêia, o Caramurú. Foi êle quem 
indicou ao govêrno o local onde caíra o famoso Bendengó e, como 
já o dissemos, ao Ministério da Guerra, através do govêrno de 
São Paulo, onde se situava Canudos, "a cidadela do fanatismo 
assanhado", na sua acertada expressão. Sertanista de rija têm- 
pera embevecia-se com as andanças pelos matos e com as con- 
versas com os vaqueiros e nos conta, a propósito, que tal como se 
dera com Euclides da Cunha, ficara encantado com o bilhete de 
um destes rudes palmilhadores das caatingas.. . 

"Ilmo. Sr. meu amo.. . Participo-lhe que a sua boiada meteu- 
-se em despotismo. Um boi ao deixar o curral entregou o couro as 
vacas. O resto.. . o resto trovejou naquele mundão". 

Escrupuloso, a Wanderley de Pinho, que instara para que 
desse a publicidade a "História da Cidade do Salvador", responde- 
ria: "Não posso. Tem aparecido muita coisa nova; há novos 
documentos e estudos; tenho que refundir, rever, reformar, re- 
compôr; prefiro fazer novas pesquisas. Há capítulos inteiros que 
precisam ser de novo elaborados. Como está, meu trabalho não 
pode ser publicado". Escrevera-o entre 1920 e 1937. Ainda que 
incompleta e imperfeita, a obra, com um outro título, "História 
da Fundação da Cidade do Salvador", tornou-se conhecida graças 
ã benemerência do governador Octávio Mangabeira e do seu extra- 
ordinário Secretário da Educação, Anísio Spinola Teixeira, tão 
clarividente quão injustiçado. 

Os trabalhos de Teodoro Sampáio, "inexcedível no saber e no 
caráter", tal como ponderou Humberto de Campos, que bem o 
conheceu no Parlamento Nacional, eram legítimas lições de um 
sábio de elevada compostura, de estilo claro e evocativo. "O maior 
representante da raça n e g a  no Brasil" devia estar na Academia 
Brasileira de Letras. Essa a aspiração do escritor maranhense, 



pois que êsse naturalista, historiador, simples e bom, como um 
apóstolo cristão, com humildade "dilatava o horizonte da Vida e 
a visão do Universo". 

Para Pedro Calmon "mestre Teodoro foi mais do que um 
técnico, que fêz esplendidamente engenharia sanitária. . . mais do 
que um filósofo, que dicionarizou topônimos tupis. . . do que his- 
toriador da sua cidade e da sua província.. . do que o topógrafo 
e geólogo da missão Roberts. . . do que o escritor de muitas pági- 
nas lúcidas, descritivas e patrióticas. . . do que o educador de gera- 
ções nas alturas de sua digna e severa vida". . . "Prêto, graças ao 
estudo, a perseverança, a intuição dos valores espirituais, niveIado 
logo aos mais prestantes cidadãos desta terra, subiu sem desfale- 
cimentos todas as vicissitudes da vocação e da fortuna, até atingir 
posições culminantes". . . ."Magistral e famoso, guardava a dis- 
creçáo, a prudência, os comedidos silêncios de quem esperasse 
eternamente pelo julgamento alheio, sem muito presumir do pró- 
prio mérito. Era modesto, impecável nas maneiras, imponente na 
figura, suave no trato e forte nas atitudes, a cujo vigor se aliava 
um civismo idealista e impenitente de namorado lírico da Bahia." 

Sòmente da Bahia, não. De São Paulo, também, como várias 
vêzes ouvi da sua própria voz, as portas do sepulcro. Por isso, um 
gesto fidalgo o do governador Lucas Nogueira Garcez, ao compa- 
recer ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para falar "da 
figura esquecida e nobre de um baiano de outrora". 

Em verdade, São Paulo não poderia olvidar o emérito cultor 
das suas letras históricas. Não fossem suficientes as páginas da 
Revista desta Casa, de tão belas tradições, ou os cargos técnicos 
de relevância que exerceu no Estado, de 1886 a 1904, para lem- 
brar a sua memória, bastaria, para recordá-lo esta carta de 11 de 
agosto de 1937, divulgada por Plinio Ayrosa: 

"Demoli, sim, o primeiro monumento da fundação de São 
Paulo; mas, lavrei o meu protesto, ainda que diante do inevitá- 
vel, do irremediável. Sim, a velha Igreja do Colégio caía ao pêso 
dos seus trezentos e quarenta anos e isso após copiosa e prolon- 
gada chuva, que lhe arrebatou as últimas e combalidas re- 
sistências. Não havia mais remédio de salvá-la. 0 s  altares des- 
guarnecidos e nús e o pouco que ainda havia de aproveitável 
removeram-se para a vizinha Igreja de São Pedro, ao largo da 
Sé. Na nave, em grande parte atijolada, algumas poucas lápides 
sepulcrais chamavam a atenção e, entre estas, e das menores, 
uma havia com a seguinte inscrição: "Hic jacet Presbiter auro 
et genere ey magno nomine Pompeus". Désse lendário padre esta- 
va o solar de Araçariguama, que Teodoro visitara, reduzido, agora, 
"a algumas velhas paredes de taipa, fendidas e esborcinadas, que 
lhe assinalavam, com o amplo recinto invadido pelo matagal, "at- 
que ruinas perierunt". . . "Da Igreja do Colégio ficaria como relí- 
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quia a tõrre de grossa taipa, que se remodelaria para dizer onde 
se levantara o primeiro baluarte da conquista cristã nos campos 
de Piratininga. Tudo se fora com a civilização: o mato do coroa- 
mento dos montes, os pequenos rios, os pinhais, a geada, a névoa 
que invadia ruas e praças. . . .Entretanto, da velha Piratininga, 
cuja população falou o tupi por tanto tempo, e de quem o padre 
Vieira, em carta de 1694, dizia que as famílias dos portuguéses e 
índios estavam tão ligadas que as mulheres e os filhos se criavam 
mística e domèsticamente, e que a língua que entre êles se falava 
era a dos índios e que a portuguêsa a iam os meninos aprender 
a escola, uma coisa, todavia, perdura, é a sua toponimia indígena". 
Na realidade, não será preciso caminharmos muito longe . . .aqui 
mesmo, mui próximo desta eminência, corre o Anhangabaú, onde 
outrora se caçavam os veados por artes do capeta.. . 

Sem dúvida uma altissonante reprodução do que escrevera, a 
15 de outubro de 1912, portanto, cinco lustros antes, em o número 
inaugural de "A Tarde", da Bahia, ao lamentar o início da demo- 
lição da velha Igreja da Ajuda, em artigo intitulado "A Sé de 
Palha, os usos e costumes do tempo": . . ."Não é sem pena para 
os corações bem formados e grande mágua para os que, prudentes, 
se inspiram no passado, ver por terra, destruídos, êsses muros, 
mais uma vez renovados, no mesmo sítio em que dormem o sono 
derradeiro os próceres das nossas gerações antigas e que foram, 
por quase quatro séculos, as testemunhas confidentes das nossas 
glórias e dos nossos desfalecimentos". 

Irradiando simpatia e respeito, brando no gesticular, discreto, 
prevenindo enganos, desfazendo dúvidas, sem um deslise, Teodoro 
Fernandes Sampáio elevou-se, numa ascenção, que é um perma- 
nente exemplo, passo a passo, da humilde condição de filho de 
uma escrava para a glória e a fama de um dos maiores brasileiros 
de todos os tempos. De igual para igual, na idade provecta, trata- 
va os senhores de engenho de Santo Amaro. O visconde de Ara- 
maré, por exemplo, oferecera-lhe hospedagem, conta Wanderley 
de Pinho. "Não, senhor Visconde. V. exa. desculpará. Vou agora 
conversar, fazer companhia aos meus, dormir em casa de meus 
parentes, que me esperam". Retrataria o visconde de Monte Ser- 
rate, "cego, porque os olhos se lhe arderam na pira do direito; 
trêmulo, vacilante, porque aos ombros lhe pesava o fardo glorioso 
de quase um século de serviços patrióticos". E do primeiro Rio 
Branco, seu mestre e diretor na Escola Central, recordava-se 
sempre, "embevecido, das esperanças e das aspirações que então 
nutríamos, ao calor daquele estímulo, que. de tão sugestivo, nos 
acenava para o futuro". Não seria ilógico afirmar que Teodoro 
Sampáio, engenheiro, tal como Octávio Mangabeira em íntima 
conversa mo dissera, entendesse o Visconde. também engenheiro, 
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chefe de um Gabinete do Império, "maior" do que viria a ser, no 
Brasil, o filho Barão.. . sobre serem baianos o Visconde, Teodoro 
e Mangabeira. . . 

Presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, dura- 
douras as suas orações a 3 de maio, aniversário daquele sodalício, 
e a 2 de julho, a data magna da Independência, festejada na 
Bahia, porque dai se retiraram as últimas tropas lusitanas naquele 
dia solar para o Brasil. "Mestre que afirma sem negar", escreve 
Carlos Chiacchio, "que vence sem destruir, que sobe, sem abai- 
xar-se. A enfibratura do caráter fomentava-lhe a força do talento. 
Eram duas facetas diamantinas do mesmo cristal". 

Investigador e doutrinador, artista, naturalista e católico 
confesso, psicólogo e sociólogo, político de verdadeira grandeza, 
glotólogo, historiador, economista, higienista, engenheiro de rela- 
tórios insuperáveis, explorador de roteiros. . . acentua Isaias Alves, 
Teodoro Sampáio é astro isolado. "Ascende da escravidão a imor- 
talidade, num seguro e lento conquistar de conceito, pelo trabalho, 
pela firmeza, pela personalidade, que sua origem africana de boa 
linhagem tornava tranquila e generosa". . . "Não era homem de 
combate; era o pensador que realiza, na ação tranquila, um ideal 
de construção da Pátria e cooperação humana". 

Comedido e ritmado, verbo cadenciado, mantendo no discurso 
a atitude serena de quem conversa e doutrina, persuasivo e cris- 
talino, "é o centro intelectual de toda uma geração que o ouve ou 
o lê, e lhe pede conselhos por correspondência". . . "Teodoro Sam- 
páio fêz a cultura do sábio e do filósofo. Trabalhou e aprendeu; 
serviu ao país e construiu o próprio mundo interior; debuxou os 
painéis mais variados do sertão e das práias bonançosas e criou 
os grupos tranquilos de amigos, que o ouviam como evangelizador 
do bem dos indivíduos e da Pátria". 

Ouçâmo-10, para terminar esta comprida e descolorida arenga, 
numa tese em que se evidenciam as filigranas do seu desenho e 
a previsão do insígne profissional. Intitula-se "São Paulo no Sé- 
culo XIX" e está em página inteira de "O Estado de São Paulo", 
de 1." de fevereiro de 1901, que encontrei, cuidadosamente con- 
servado, entre os papéis da minha sempre lembrada progenitora, 
falecida em março de 1961: . . ."E veremos crescer ao nosso lado, 
nas gerações que surgem mais bem aparelhadas do que nós, nas 
legiões infantis que sáem das escolas, oficinas do nosso futuro, as 
esperanças seguras de amanha.  

"E, ligando as tradições honrosas que nos vêm do passado 
com as aspirações justíssimas do presente, recobremos alento para 
os comentimentos novos e para os novos ideais". 
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"Não há desfalecimentos que perdurem quando na alma se 
sente a seiva do porvir". 

"Aos caminhos de ferro que se estendem para o sertão, a 
colonização que se avoluma, a população que já conta por mais 
de dois milhões de indivíduos, as indústrias, ao comércio, a instru- 
ção, apliquemos as másculas energias que vêm distinguindo êste 
povo paulista através da História, levemos a civilização aos deser- 
tos ocidentais e, repetindo, em lutas mais nobres e em mais ele- 
vados empreendimentos, os feitos audaciosos de outrora, envere- 
demos para as regiões distantes, cujos vales imensos parecem des- 
tinados aos cometimentos do século novo. 

Do alto de suas montanhas empinadas, ainda há pouco despi- 
das do manto das florestas impenetráveis, lá nas linhas avança- 
das do deserto, onde o horizonte se rasga ao crepitar das labaredas 
Sumarentas, já o lavrador, arauto do nosso progresso, descobre, 
pelas brumas frias da manhã, a coluna de névoa que, ao longe, 
assinala como uma senda ideal, misteriosamente, no espaço, o 
curso do grande rio da aliança, o grande Paraná, ou rio da Prata, 
cujas águas deixam de ser brasileiras para se tornarem para- 
guáias ou argentinas, bolivianas ou uruguáias, e ligam, com o seu 
laço indissolúvel, povos cujos destinos derradeiros não escaparam 
bem à previsão do estadista, nem ao vaticínio do poeta. 

Sigamos essa vereda que, ao longe, se desenha sob as formas 
vaporosas de um sonho, mas, que nos levara, um dia, ao teatro das 
façanhas inolvidáveis de outrora, e onde se descobrem, nítidos, 
os naturais delineamentos de um progresso enorme. 

Veremos, então, ressurgirem das suas ruinas de três séculos 
Vila Rica, Guairá, Onteveros, que os antepassados destruiram; 
veremos as populações, a atividade e a vida brotando como que 
por encanto nessas solidões esquecidas, onde o silêncio apenas se 
quebra ao estrondar das catadupas e, surpreendendo energias até 
aqui ignoradas no lombo das águas em Itapura, Urubupungá, 
Sete Quedas e Victória, armemos o nosso braço com ésse instru- 
mento formidável, fluido misterioso, que, ao mesmo tempo, é 
luz, força, calor, prestigiando, entre vizinhos, a nossa missão de 
progresso e de liberdade na prosperidade e na paz". 

A previsão do engenheiro, a audácia paulista cumpre-a há 
duas ou três gerações, destemerosamente, para a salvaguarda da 
grandeza do seu povo. Cumprida está, também, a minha missão 
de apontar aos eminentes confrades deste templo de saber e de 
sadio nacionalismo, que Teodoro Sampáio nos seus primórdios 
tanto ilustrou, com o brilho de um talento invulgar, "a figura 
esquecida e nobre de um baiano de outrora". 

Outubro de 1968 



ANTONIO DA GAMA RODRIGUES, 
HISTORIADOR 

Osmar Pimentel 

Cumpro hoje, com alegria, o dever de falar sobre Antonio da 
Gama Rodrigues, nome insigne que escolhi para patrono da cadei- 
ra que tenho o privilégio de ocupar neste Instituto. 

Falarei do historiador Antonio da Gama Rodrigues. Com o 
sentimento e a pena de tentar fazer justiça a apenas uma das di- 
versas expressões criadoras do polígrafo que êle foi. 

Gama Rodrigues foi, intelectualmente, ser inumerável. Era 
médico, político e escritor. 

Durante sua vida, conheceram-no sobretudo como médico e 
político. E era natural. 

Sua fama de clínico e de cirurgião transpôs rapidamente os 
limites de Lorena e as fronteiras do Vale do Paraiba. "Foi a maior 
vocação de médico que conheci em minha vida", disse, dele, um 
colega eminente: o dr. Altenfelder Silva. 

Ingressando na vida pública, elegeu-se deputado estadual em 
duas legislaturas, contra a vontade todo-poderosa dos chefes do 
Partido Republicano Paulista. Sua atuação parlamentar foi fe- 
cunda, principalmente no setor dos problemas de educação 
pública. 

Compreende-se que, nesse período, o escritor Gama Rodrigues 
tivesse de ceder lugar ao médico e ao político. Mas existia e até 
produzia, embora esporadicamente: literatura de tribuna parti- 
dária e de jornal, especialmente sob forma de artigos para a im- 
prensa de Lorena. 

Seja-me permitido prestar, aqui, a êsse respeito, singelo 
depoimento pessoal. 

Ainda adolescente, acompanhei de perto os últimos anos de 
militância de Gama Rodrigues em jornais da nossa cidade. Posso, 
por isso, revelar um, digamos, segrêdo, talvez só conhecido por 
Floriano Ramos, editor do "Lorena Jornal", e por mim, seu reda- 
tor: Gama Rodngues foi poeta, e de boa qualidade. No fim da 
dácada de 30, publicou, naquele semanário, alguns poemas mo- 



dernos, embora não modernistas, de conteúdo lirico e imagistica 
original. Fê-lo sob psendónimo: Alcebíades Amado. Recordo-me 
ainda de que - num dêsses poemas de amor - éle falava da "bio- 
telefonia das flores". 

Ignoro-lhes o destino atual. Em carta que me escreveu, disse 
que havia jogado ao fogo toda a sua produção poética, num ins- 
tante de tédio e de melancolia. Mas deve existir, ainda, em mãos 
de lorenense devoto de sua cidade, pelo menos uma coleção com- 
pleta do "Lorena Jornal". E, assim, possível reaver êsses poemas 
para a rúbrica literária das "Obras Completas", de Gama Rodri- 
gues, cuja publicação vem sendo feita pela lucidez desinteressada 
do escritor Alves Motta Sobrinho. 

Foi só depois de retirar-se, primeiro da atuação política osten- 
siva, e, depois, do exercício da medicina, que êle pôde entregar-se 
a condição de escritor, de corpo já cansado mas de alma ainda 
jovem. 

A história de sua terra de adoção, de sua gente e a obra de 
Euclides da Cunha foram, então, os polos essenciais do seu mundo 
de autêntico humanista cientifico a procura, já àquela época, de 
íntimas verdades brasileiras. 

Tendo de evocar, nesta palestra, o historiador Gama Rodri- 
gues, não disponho de tempo para aludir, extensamente, ao eucli- 
dianista que êle soube ser, como poucos são ou terão sido. Nem 
por isso, contudo, deixarei de lembrar que sua conferência "Porque 
Euclides da Cunha escreveu "Os Sertões", proferida nesta Casa, 
é, sem favor - e como já tentei demonstrar em estudo publicado, 
em agosto de 1954, no suplemento literário do matutino paulista 
"O Tempo" - a mais aguda interpretação, em têrmos de psicolo- 
gia profunda, da dinâmica lógico-afetiva que criou "Os Sertões". 

O autor do plano de publicação das "Obras Completas", de 
Antonio da Gama Rodrigues, dividiu-as em cinco secçóes: Histó- 
ria, Genealogia, Literatura, Política e Jornalismo. 

Da primeira consta um só livro, publicado em 1956: "Gens 
lorenensis", com o sub-título: "Do sertão da Guaypacaré à formosa 
cidade de Lorena" (1646-1946). Chamou-lhe o autor "ensáio sobre 
uma organização social, patriarcal e paternalista muito do uso 
brasileiro e paulista". 

Não foi êsse, porém, o único livro de História escrito por Gama 
Rodrigues. A secçáo "Genealogia" compreende quatro volumes 
de História em têrmos de genealogia. E se atentarmos bem para 
os relacionados em "Literatura", das mesmas "Obras Completas", 
veremos que quase todos são de História em térmos de literatura 
- ou de História Literária - como é o caso, dentre outros, do 
estudo, também já publicado, sóbre "Euclides da Cunha, enge- 
nheiro de Obras Públicas no Estado de São Paulo". 
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Pode dizer-se, com segurança, que a principal atividade inte- 
lectual de Gama Rodrigues foi a História. Diria, ainda, com maior 
exatidão: foi, de um lado, a pesquiza e a interpretação da história 
de Lorena no contêxto paulista do Vale do Paraíba, a luz da 
influência que sôbre ela exerceu a família do Capitão-mor Manuel 
Domingues Salgueiro; e, de outro, a pesquiza e a interpretação 
de fatos da vida e do sentido da obra de grandes nomes da litera- 
tura brasileira, especialmente da vida emocional de Euclides da 
Cunha e da gênese de "Os Sertóes". 

Como se houve, em obra escrita, o historiador Gama Ro- 
drigues? 

Parece-me que a resposta a indagação essencial há-de decorrer 
do esclarecimento prévio da concepção, que êle tinha, de História, 
e do método de que se valeu para escrever livros e monografias. 
Só depois, e sob critérios provindos dessa elucidaçáo, será possível, 
a meu ver, dar resposta objetiva à pergunta. 

HIST6RIA E PROBIDADE 

Recorde-se, de início, que Antonio da Gama Rodrigues não 
foi, nem quis ser teórico da História. Nem sequer se considerava 
especialista dessa ciência-arte. 

Escritor tão sagaz quanto sensível, tinha, contudo, predileção 
marcante por ela. Estudava-a e versava-a com a dupla qualidade 
de cientista e de humanista. 

Homem de ciência - da pura e da aplicada - manipulava 
e, sobretudo, pesquizava fatos com rigoroso espírito científico. Hu- 
manista de excelente formação clássica e moderna, sabia situá-los 
em contêxto de historicidade isenta que lhe permitia interpretá- 
-los de maneira válida, irrepreensível. 

Se a deduzirmos dos textos que escreveu desinteressadamente, 
sua concepção de História terá sido a da fidelidade a fatos e do- 
cumentos, sempre a serviço da verdade e da vida. 

"Pas de document, pas d'Histoire"; o fato não é lenda discutí- 
vel: é o evento perfeitamente discernível no fluxo contínuo do 
real; História é vida, quando verdadeira. 

Qsses três enunciados caracterizam, a meu ver, a probidade 
da História escrita por Gama Rodrigues. 

"GENS LORENENSIS" 

Reitero: Gama Rodrigues manipulava a documentação histó- 
rica sempre com espírito científico. Reproduzia, em sua inteireza, 
os documentos já conhecidos. E, sobretudo, detectava os ainda 
desconhecidos ou irrevelados - fontes primárias da informação 
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histórica. Foi, invariàvelmente, mais amigo de pesquizar do que 
de comentar o já sabido. 

"Gens Lorenensis" é, nesse sentido, ensáio exemplar. 
Sua bibliografia compreende 48 títulos. Alguns são de obras 

consagradas e de leitura indispensável, como a "Nobiliarquia Pau- 
listana", de Pedro Taques e a "História antiga das Minas Gerais", 
de Diogo de Vasconcelos. Mas a maioria evidencia a busca inces- 
sante de fontes primárias. Eis alguns: "1." Livro do Tombo da 
Matriz de Lorena" (1747) ; "Coleção de Documentos Coloniais" 
(Arquivo do Estado); "Arquivo particular do Conde de Moreira 
Lima"; "Arquivo da Biblioteca Municipal da Cidade de Braga 
(Portugal) - 3." livro de batizados da Freguezia de São Salvador 
de Pereira, Concêlho de Barcelos. Além dêsses, o "Relatório do 
Marechal de Campo Muller (1836)". 

Essa fidelidade ao método científico permitiu-lhe, logo no 
pórtico do livro, negar a ocorrência de um fato tido por autêntico, 
e revelar outro, ainda desconhecido. A negativa diz respeito a 
ocorrência no povoamento do então sertáo de Guaypacaré. A afir- 
mativa, à ereção da Capela, por volta de 1705, de que resultaria a 
povoação, a freguezia, a vila e, afinal, a cidade de Lorena. 

Afirmava-se que o mais antigo aglomerado humano se havia 
localizado no Embaú, quando se foi processando o povoamento do 
sertão de Guaypacaré. Já em 1560 Brás Cubas teria passado por 
Embaú rumo ao altiplano mineiro, onde sua presença, nessa época, 
foi assinalada corretamente. Gama Rodrigues advertiu, a êsse res- 
peito: "A ausência de documentos escritos e a falta de outras 
provas autênticas subsidiárias não permitem, porém, retirar tal 
assertiva do plano meramente conjetural". 

A Capela foi erigida por Bento Rodrigues Caldeira, João de 
Almeida Pereira, Pedro da Costa Colaço e Domingos Machado 
Jacome. "E sob a invocação de Nossa Senhora da Piedade". Êsses 
nomes, esclarece a probidade do historiador, "começam a ser en- 
contradiços nos velhoç documentos forenses de Guaratinguetá 
e nos primeiros livros paroquiais da Capela de Nossa Senhora da 
Piedade do Hepaquaré". 

O SERTÁO, UMA FAMÍLIA 

Os centros de interêsse de "Gens Lorenensis" são, principal- 
mente, dois: povoamento do sertáo do Guaypacaré e papel de- 
sempenhado, na história de Lorena, pela família entroncada no 
Capitão-mar Manuel Domingues Salgueiro. 

Deve reconhecer-se que o historiador versou ambos os temas 
com lucidez e probidade. 

E certo que apenas fixou os contornos gerais da narrativa 
dêsse povoamento. Não se preocupou com pormenores. Mas - 
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será o caso de indagar - poderia êle "esgotar o assunto", como 
se diz? 

Creio que não. 
O tratamento exaustivo do tema - parece-me - só poderá 

ser cumprido por equipe de historiadores. 
Ninguém ignora que, até hoje, a matéria é, em grande parte, 

conjetural. A documentação a respeito existe, por certo; e deve 
ser abundante. Mas continua - se não desconhecida, pouco pes- 
quizada. 

Agravando êsse estado de coisas, há a circunstância de algu- 
mas afirmações, sem a devida prova documental, passarem por 
verdadeiras só por terem sido esposadas ou divulgadas por histo- 
riadores ilustres. Deve lembrar-se, ainda, a quase inexisténcia de 
monografias idôneas sobre aspectos, aparentemente irrelevantes, 
do problema, mas cujo desconhecimento acaba conduzindo o estu- 
dioso a estrada perigosa das generalizações fáceis. Nem talvez 
seja demasiado relembrar que, do ponto de vista científico, a his- 
tória de um aglomerado humano é, também, capítulo de sociologia 
econômica, psicológica, religiosa. 

As sugestões ou advertências que acabo de fazer parecem 
confirmadas, no caso da história lorenense, por dois trabalhos pos- 
teriores a "Gens Lorenensis": o livro "A Civilizaçáo do Café", de 
Alves Motta Sobrinho, e a monografia sobre os índios Puris do 
"Sertão de Guaypacaré", de autoria do jovem historiador Paulo 
Pereira dos Reis. 

Alves Motta Sobrinho põe em relêvo a função sofrida do 
braço escravo nos esplendores da civilização do café no Vale do 
Paraiba. Paulo Pereira dos Reis revela a dos indígenas, na vida 
primitiva de Lorena. 

De qualquer forma, "Gens Lorenensis" contém subsídios im- 
portantes para a história da marcha bandeirante rumo às minas 
de ouro das Gerais, via pôrto do Guaypacaré, e escalada da Manti- 
queira. Registre-se, aliás, que, dos quatro notáveis, já citados, que 
fizeram erigir a Capela de que se originou Lorena, sòmente um 
- Bento Rodrigues Caldeira - participou pessoalmente do "Ban- 
deirismo do Ouro". Descobriu grandes jazidas auríferas em Vila 
Rica. Regressando a Lorena, aí aplicou os haveres conquistados 
na criação de um bairro que conserva, até hoje, seu nome. Seus 
três companheiros preferiram, ao fascínio do ouro, residir e tra- 
balhar na áspera e bela paisagem do sertão guaypacareano. 

Mais significativo do que a descrição dêsse esforço coloniza- 
dor é, talvez, o levantamento da influência profunda dos descen- 
dentes do Capitão-mor Manuel Domingues Salgueiro na história 
de Lorena até o fim da década de 30. 

Gama Rodrigues defende e ilustra a tese de que Lorena é uma 
criação dessa família, antiga e ilustre. 
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Não se suponha, contudo, que êle tenha feito apologia dessa 
família numerosa em nome de saudosismo de parente e com sacri- 
fício, as vêzes, da verdade histórica. 

Seu ensaio é, verdadeiramente, "sobre uma organização 
social, e paternalista, muito do uso brasileiro e paulista". A famí- 
lia do Capitão-mor apenas a ilustra. 

Gama Rodrigues descreve-lhe, com equilíbrio, ação e destino, 
ao longo de várias gerações. Enumera-lhes os feitos, mas sempre 
acompanhados da respectiva prova documental. E não se omite 
quando tem o dever de apontar-lhe as humanas fraquezas. 

Pôde, assim, escrever: "Se Lorena é, ainda hoje, doce e suave 
recanto das velhas tradições paulistas, feliz retiro da bondade, se 
pelas suas numerosas e excelentes instituições de caridade e assis- 
tência, pode ser considerada como um verdadeiro "paraiso para 
os pobres", tudo o deve, em primeira plana, a essa boníssima e 
extraordinária Senhora que foi a Viscondessa de Castro Lima, e, 
depois, a seus grandes e admiráveis filhos e netos, o Barão de 
Castro Lima, o Conde de Moreira Lima, a Baroneza de Santa 
Eulália, o Comendador Arlindo Braga, o Barão da Bocaina, o 
Conde Dr. José Vicente de Azevedo, o Dr. Arnolfo Rodrigues de 
Azevedo, D." Odila Rodrigues de Azevedo, e tantos outros, que, con- 
tinuando a longa tradição familiar, tão alto elevaram a fama, a 
cultura, a dignidade de Lorena" ("Gens Lorenensis", pág. 100). 

Pôde, assim, aludir, serenamente, ao assassínio, em fevereiro 
de 1869, por questões políticas, do Coronel José Vicente de Aze- 
vedo, deputado provincial, vereador a Câmara Municipal, delegado 
de polícia e chefe do Partido Conservador. Tinham sido acusados 
de mandantes do crime, mas, afinal, absolvidos por sentença do 
Tribunal de Relação da Corte, o Padre Manuel Teotonio de Castro 
e o Comendador Antonio Moreira de Castro Lima, dois dos chefes 
do Partido Liberal. 

Recorde-se que os Azevedo, os Castro e os Moreíra Lima eram 
parentes chegados. Descendiam do Capitão-mor. O parentesco 
reforçava-se, ainda, por numerosos casamentos entre membros dos 
três clãs. 

Essa luta sangrenta em família afastou, politicamente, os 
Azevedo dos Moreira Lima, assim como, acentuou o historiador, 
"27 anos atrás, a revolução liberal os havia afastado dos Pereira 
de Castro". Tanto, que a história da política da 1.' República 
em Lorena nada mais foi do que uma luta de cúpola entre os 
Azevedo e os Moreira Lima. Os Azevedo, chefiados por Arnolfo 
Azevedo; os Moreira Lima e os Castro, pelo dr. José Machado 
Coelho de Castro e pelo próprio Gama Rodrigues, baiano de nasci- 
mento mas casado com uma Moreira Lima. 

Parece natural que êsses grupos rivais procurassem manter-se 
no Poder ou lutar para alcançá-lo através de um paternalismo 



militante com relação à cidade e ao seu povo, em geral. E, como 
esclareceu Gama Rodrigues, assim o fizeram. 

"Gens Lorenensis" é, nesse sentido, documentário de um pa- 
ternalismo "muito do uso brasileiro e paulista" naquela época. 

As benesses dêsse paternalismo dependiam, òbviamente, da 
situação económico-financeira de cada grupo. 

Pode dizer-se que, de modo geral, os Azevedo venceram os 
rivais durante o esplendor da civilização do café. Foram, porém, 
duramente atingidos pela crise do comércio cafeeiro no 2." Reinado. 

É verdade que o talento político de Arnolfo Azevedo conseguiu 
manter o prestígio do seu clã em Lorena durante, praticamente, 
as duas primeiras décadas dêste século. Mas, a partir de 1919, 
os grupos rivais voltaram a luta eleitoral. O íntegro Arnolfo foi, 

. então, compelido, gradativamente, a "dividir" o Poder com os dois 
também íntegros líderes da oposição, já citados. E êsse condomí- 
nio político-administrativo, processado dentro da estrita ortodoxia 
votante do Partido Republicano Paulista, só seria desfeito pela 
vitória da Revolução de 1930. 

Os episódios marcantes da luta sem trégua são descritos 
sumariamente por Gama Rodrigues que - acentue-se em atenção 
a verdade - soube reconhecer os méritos dos Azevedo, às vêzes 
com "sense of humour" mas, invariavelmente, com respeito escru- 
puloso pelos fatos. 

Mérito análogo deve, a meu ver, ser creditado ao historiador 
quando fixou, com objetividade, o sentido dêsse paternalismo 
lorenense. 

Gama Rodrigues aponta-lhe as duas coordenadas principais: 
assistência social e estímulo a cultura. Há, em "Gens Lorenensis", 
prova farta de que, em Lorena, madrugaram tanto a piedade 
construtiva pelo desamparo dos humildes como o amor ao saber. 
Desde cedo, o lorenense autêntico aprendeu o dever de orientar-se, 
na vida, por duas lições: a que vem da sabedoria do coração e 
lhe ensina a fraternidade humana; e a que nasce do espírito e 
lhe comunica amor vigilante a literatura e às artes. 

Graças ao Padre Manuel Teotonio de Castro, Lorena passou 
a contar, também, com ensino de gramática latina e de francês, 
instituído pela lei n." 10, de 21 de Março de 1843. A Irmandade 
da Santa Casaa de Misericórdia, primeira tentativa de assistência 
social em Lorena, foi fundada em 14 de Março de 1867. Como se 
vê, a cultura humanística madrugava, há 126 anos, no ex-sertão 
do Gúaypacaré; e a assistência social, há 102. 

O leitor de "Gens Lorenensis" há-de estranhar apenas o fato 
de Gama Rodrigues não ter assinalado - a não ser, as vêzes, em 
tênnos de estatística demográfica - a presença e a importância 
fundamentais do braço escravo na civilização do café no Vale do 
Paraiba e, particularmente, em Lorena. 
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Suponho que a omissão não traduz qualquer preconceito de 
historiográfo apenas acadêmico diante da análise objetiva de con- 
dicionamento econômico do processo social. Creio que, no caso, 
Gama Rodrigues julgou desnecessário comentar, ou realçar, o im- 
plícito no têxto do seu livro: durante o Império, pelo menos, a 
luta, a vitória e o paternalismo dos clãs entroncados no Capitão- 
-mor Manuel Domingues Salgueiro só foram possíveis pelo auxílio, 
inestimável embora obscuro, do trabalho servil. 

Tive a alegria de conhecer, pessoalmente, Gama Rodrigues. 
Posso afirmar, por isso, que êle foi - na ação da vida - um 
democrata genuino. 

Médico, tinha, como diria o poeta, um "coração maior que o 
mundo". Político, foi lúcido, desinteressado servidor do povo. Es- 
critor - e, principalmente, historiador - não desdenharia da 
massa anónima e sofrida dos escravos. 

Escreveu a longa história de uma família patriarcal. Mas 
não em nome de uma obsoleta concepção aristocrática da História. 
Foi homem de ciência; camelô ideológico, nunca. Era muito 
inteligente para não ser humano. 

O GARIMPEIRO DE "OS SERTÕES" 

O outro centro de interêsse intelectual do escritor Gama Ro- 
drigues foram: o estudo psicológico de Euclides da Cunha; a mo- 
tivacão lógico-afetiva que criaria "Os Sertões"; o levantamento 
exaustivo das atividades de Euclides, quando engenheiro de Obras 
Públicas no Estado de São Paulo; a estada do grande escritor em 
Lorena, durante dois anos. 

Como já referi, a análise psicológica e, sob certo aspecto, 
psicanalítica do grande escritor e de sua obra mais represen- 
tativa foi feita em conferência proferida neste Instituto, sob o 
título "Por que Euclides da Cunha escreveu "Os Sertões", e incluí- 
da, na secção "Literatura", das "Obras Completas" que Alves 
Motta Sobrinho vem publicando. 

"Euclides da Cunha, engenheiro de Obras Públicas no Estado 
de São Paulo" intitula-se o volume, também já editado, das "Obras 
Completas", em que seu autor relata, pioneira e minuciosamente, 
atividades profissionais e reações psicológicas de Euclides à sua 
então condição de engenheiro nômade e insatisfeito. 

A conferência ''Euclides da Cunha em Lorena", proferida, em 
29-11-52, na Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras, 
dessa cidade. em comemoraçáo ao 1. cincoentenário do lança- 
incnto dc "Os Scrtóes". constitui fonte de iniormacões úteis a auem 
desejar escrever a biografia completa do autor de "A margeA da 
História". E defende, vitoriosamente, a tese de que - sendo, na 
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realidade, uma "work in progress" - "Os Sertões" foi pensado e 
sentido em Canudos, escrito em São José do Rio Pardo e, em 
Lorena, emendado, polido e, às vêzes, reescrito até adquirir sua 
forma definitiva. 

Pode afirmar-se, tranquilamente, o valor singular dêsses 
estudos. 

A tese original, e amplamente documentada, de "Os Sertões" 
ser, em parte, um largo capitulo da auto-biografia emocional do 
seu autor, pode ser considerada a primeira incursão válida de 
ensaista brasileiro na análise, em profundidade, da complexa per- 
sonalidade humana e literária de Euclides da Cunha. 

"Euclides da Cunha, engenheiro de Obras Públicas no Estado 
de São Paulo" e "Euclides da Cunha em Lorena" são estudos que 
revelam aspéctos surpreendentes da vida e da obra do autor de 
"Contrastes e Confrontos". Em ambos, um paciente esforço de 
pesquiza e uma clara perspicácia de humanista científico alia- 
ram-se para trazer mais luz goetheana a compreensão dos temas. 

Dispusesse, eu, de mais tempo, e me alongaria na evocação 
dos numerosos fragmentos textuais desses ensaios em que excele 
a inteligência do autor. Contento-me, por isso, com referir 
dois, apenas. Um diz respeito a proeza realizada, na região mon- 
tanhosa compreendida entre Redençáo e Natividade, além de Tau- 
baté, pelo "caixeiro viajante da engenharia" que Euclides da Cunha 
dizia ser, como escreveu em carta a José Verissimo. Outro, aos 
trabalhos de que resultou a forma definitiva de "Os Sertões". 

Eis o fragmento da "proeza": "Tõda essa região de Redenção 
e Natividade, montanhosa, de difícil acesso, só por Taubaté era 
atingível, mas outras dez boas léguas de montaria era necessário 
percorrer para a alcançar. 

Pois, proesa maior realizou, ainda, Euclides da Cunha, nessa 
mesma inóspita região. A 11-9-1902, a Câmara Municipal de Re- 
denção pedia em ofício ao Secretário da Agricultura a construção 
de um trecho de estrada e a instalação de uma balsa sobre o Rio 
Paraibuna, um pouco acima da barra do Lourenço Velho, para 
facilitar o escoamento de sua produção cafeeira pelo porto de 
Caraguatatuba, em demanda dos vapores da Navegação Costei- 
ra (auto n." 1.005). 

Para atender a essa solicitação, Eiiclides da Cunha percorre 
a cavalo toda a região, localizando a zona cafeeira do velho Mu- 
nicípio, explorando todas as estradas e caminhos que levavam ao 
mar, estudando as soluções mais convenientes, para depois lavrar 
consciencioso parecer manuscrito, de várias páginas, e desenhar 
um mapa-esboço de.. . "todas as estradas que vão a Caraguata- 
tuba". (Gama Rodrigues, obra citada, p. 21). 

E, o da forma definitiva de "Os Sertões": "Da mesma forma, 
o escritor não tivera, nem terá tão cedo, repouso, nem tranquili- 
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dade, paralelamente submerso por outra imensa massa de trabalho 
e cuidados decorrentes da revisão das provas tipográficas do seu 
livro. 

Da sua correspondência, sobretudo das cartas de Lorena ende- 
reçadas a Escobar, o dileto amigo de São José do Rio Pardo, 
ressalta êsse constante sobressalto, desde a de 10 de abril, na qual, 
pela primeira vez, anuncia "já haver revisto algumas provas", até 
a alarmada de 19 de outubro, em que, aflito, se propõe a 
reduzir a própria edição, a vista dos êrros e imperfeições ainda 
encontrados. 

São 8 meses de trabalhos e fadigas, vigílias e "célebres via- 
gens de noturno a noturno" para o Rio, durante os quais corrige, 
não só os êrros tipográficos, mas o próprio têxto original, "acres- 
centando, suprimindo, retificando, refazendo períodos inteiros, in- 
tercalando novos, substituindo palavras por outras de maior pro- 
priedade, verbos e adjetivos que melhor sugestão de fórça e 
harmonia dessem às suas idéias, num trabalho exaustivo de bene- 
ditina paciência e de inesgotável decisão. 

Mas, ainda o livro não saiu perfeito! 
E perante as falhas apontadas por Escobar, flexa desesperado 

para o Rio e na própria oficina da casa editora, perante o assom- 
bro dos operários, se entrega a tarefa estupenda de "durante dias 
e dias, raspar a ponta de canivete, os errados acentos de crase, as 
vírgulas mal postas; pingar com fina pena, novos acentos, novas 
vírgulas. 

Um por um, cêrca de mil exemplares. Em cada exemplar 80 
êrros. 80.000 emendas ao todo!" 

E não para. 
Na sua devorada tortura da beleza e perfeição, passa todo o 

ano de 1903 curvado sobre seu "encaiporado livro", emendando, 
corrigindo, polindo, brunindo. . . 

Entre essa primeira edição e a que se chamou definitiva - 
a 5.", impressa em Paris sob a carinhosa assistência de Afrânio 
Peixoto - introduziu nada menos de 1.648 emendas, todas de 
forma, anotadas de próprio punho, no exemplar só encontrado de- 
pois de sua morte. 

Não será, pois, excessivo afirmar que, se Euclides da Cunha 
concebeu "Os Sertões" em 1897 ao contáto vivificante e criador do 
sertão baiano e do indomável jagunço de Canudos; foi-lhe dando 
forma e substância durante os anos sucessivos para, afinal, o 
escrever, na sua maior parte, em São José do Rio Pardo, durante 
os anos sucessivos de 1889 a 1901; foi em Lorena que o completou, 
refêz, poliu e bruniu, até a forma definitiva, em que o estilo atinge 
a perfeição, fazendo dele o grande Livro nacional" (Gama Rodri- 
gues, obra citada, p. 16). 
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Reconheço que a alusão à conferência "Por que Euclides da 
Cunha escreveu "Os Sertões" e a transcrição dêsses dois fragmen- 
tos não fazem justiça - nem mesmo longínqua - a argúcia da 
história e da crítica psicológica-literária escrita por Gama Rodri- 
gues sobre um escritor, como o autor de "A margem da História", 
tão perplexo em si mesmo e tão semeador de perplexidades no 
espírito de quem o lê e, principalmente, de quem o relê. 

Suponho, porém, que bastem para sublinhar a alta qualidade 
original da inteligência do seu autor. Creio, ainda, que, quando 
forem divulgados mais amplamente, haverão de se constituir em 
têxtos de consulta prioritária para quantos começarem a perceber 
que, mais do que livro de estilo, "Os Sertões" é um daqueles ra- 
ros documentos de humanidade essencial, tantas vêzes de relativa 
filiaçáo autobiográfica, em que o leitor sente, deslumbrado, certo 
pulsar da condição humana. 

Devo, contudo, esclarecer que êsse ponto de vista não decorre 
(como se poderia supor) de exagerada admiração sentimental mi- 
nha pela memória de quem, como Gama Rodrigues, soube, na 
modéstia e quase em silêncio, enobrecer nossa História e nossa 
Literatura. 

Posso justificá-lo com argumento mais singelo e, a meu ver, 
válido. 

Em que pesem os bons estudos numerosos sobre Euclides da 
Cunha - escritor e homem - foi Gama Rodrigues o primeiro e, 
até agora, o único crítico a ver a obra euclidiana além dos limites 
da crítica puramente estilística, da crítica do "estilo pelo estilo". 
E situar-lhe, analiticamente, a profunda dimensão humana que 
lhe explica o êxito fulminante. 

As pesquisas de que resultou a visão de "Os Sertões" como 
outra "work in progress" deram, aos que a estudam, novas pers- 
pectivas de análise literária moderna: as que identificaram espa- 
ços históricos e culturais e as que puseram em relêvo os tempos - 
inclusive os tempos da afetividade - necessários a elaboração da 
forma definitiva do livro clássico. 

A HUMANA CLARIVIDl?.NCIA 

O perfil intelectual de Gama Rodrigues, que acabo de fazer, 
é, já o sugeri, incompleto. Esbocei-o à luz de três têxtos, apenas, 
embora sejam dos mais agudos que escreveu. Mas o desenho de 
sua personalidade só poderá ser feito quando publicadas, na ínte- 
gra suas "Obras Completas". Diria, ainda, mais precisamente: 
quando sua vida e suas atividades de grande médico atrairem a 
atenção de um historiador da Medicina brasileira da competência 
do nosso ilustre confrade de Instituto, dr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho. 
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Enquanto êsse retrato completo não passar de aspiração de 
simples perfil menor, a semelhança do que tentei fazer nesta pa- 
lestra, peço permissão para prestar, a respeito, novo depoimento 
pessoal. Faço-o apenas para dizer da clarividência bem informada 
que foi, talvez, o signo maior da operosidade intelectual de Gama 
Rodrigues. 

O fato ocorreu em 1928, quando eu cursava o quinto e último 
ano do Colégio São Joaquim, de Lorena. Atravessava, certa tarde, 
o jardim da Praça Dr. Arnolfo quando Gama Rodrigues me cha- 
mou. Disse-me que o acompanhasse até o solar onde residia. 
Tinha um livro para dar-me, de presente. Pediu-me que o lesse 
com atenção. conversaríamos, depois, a respeito - avisou-me 
com a generosidade do adulto que gosta de estimular a curiosi- 
dade mental dos jovens levando-lhes a sério a inexperiência 
literária. 

O livro era a tradução espanhola de um romance da guerra 
civil russa: "Beco sem saída", de Veresaieff. 

Li-o com emoção atenta. Mas só muitos anos depois, cur- 
sando, já, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 
pude compreender o sentido daquela oferta. 

Em 1928, o Brasil intelectual era geralmente devoto da iro- 
nia anatoleana. A crítica literária desconhecia Veresaieff. 

Conhecia-o, contudo, Gama Rodrigues, médico de província 
mas humanista científico em dia com a literatura do mundo. 

Gama Rodrigues estava sempre a frente do conhecimento 
rotineiro. Era, essa, sua clarividência bem informada. E tinha 
êle a generosidade invariável de reparti-la com outros. 

Foi assim com o adolescente que eu fui. - e será - assim 
com quem o ler. 
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ALFREDO GOMES 

I - 25 de Janeiro de 1968 

1. SOB O SIGNO DA INTELIGaNCIA E M3 ESPÍRITO 

Excelente augúrio para o novo milésimo foi encerrar-se o ano 
de 1968 sob o signo da Inteligência e do Espírito, marcando, na 
história do talento e engenho humanos, o calendário terráqueo, 
com a transposição para o plano da realidade do que, durante cem 
anos, um escritor excepcional, concretamente concebeu no plano 
imaginativo. 

No mesmíssimo mês que Júlio Verne escolheu para o lança- 
mento ao espaço, na Colina das Pedras, nos arredores da cidade 
de Tampa-Town, situada na parte meridional da península da 
Flórida, nos Estados Unidos da América, do vagão-projétil, trans- 
portando dois americanos e um francês, Barbicane, Nicho11 e Ar- 
dan, rumo a Lua, um sêculo depois, ainda nos Estados Unidos, 
e na Flórida, no Cabo Kennedy, é lançada a Apolo-8, levando a 
bordo três astronautas americanos, Borman, Lovell e Anders, 
com o mesmo objetivo. 

A viagem programada por Júlio Verne teve inicio às dez 
horas, quarenta e seis minutos e quarenta segundos da noite de 
1." de dezembro, devendo estar concluida, com a chegada a Lua, 
no dia 5 de dezembro, a meia noite em ponto. Sofrendo, porém, 
desvio na trajetória, os astronautas permaneceram no espaço até 
a uma hora e dezesseis minutos da madrugada de 12 de dezembro, 
perfazendo duzentas e dezenove horas, trinta minutos e vinte se- 
gundos, embora a viagem direta não excedesse noventa e sete 
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horas e vinte minutos. A queda verificou-se no oceano Pacífico 
a 20 graus e 7 minutos de latitude norte por 41 graus e 37 minu- 
tos de longitude oeste, da costa norte-americana, tomando-se como 
referência a baía de São Francisco. 

A viagem, de iniciativa da NASA (Administração Nacional de 
Aeronáutica e Espaço) começou com o disparo do foguete as nove 
horas e cinqüenta minutos do dia 21 de dezembro, para entrar na 
órbita lunar, como ocorreu, no dia 24, abandonando-a a fim de 
iniciar o retomo no dia seguinte, após se aproximar do satélite 
entre 110 e 120 quilômetros, e descer no oceano Pacífico as doze 
horas e trinta e sete minutos, do dia 27. O ponto de contacto 
com o mar verificou-se a 1.600 quilômetros ao Sul do Havaí, ou, 
se examinarem, um mapa, nas proximidades do paralelo e meri- 
diano previsto por Júlio Verne. 

Os astronautas do famoso escritor francês foram recolhidos 
pela corveta norte-americana Susquehanna, os da NASA pelo 
porta-aviões norte-americano Yorlctown. 

O diretor de vôo, na concepção de Júlio Verne, foi o Engen- 
heiro norte-americano J. Murphison, e no da NASA, também um 
Engenheiro norte-americano, William Schneider. Houve, ainda, 
ligeiro contra-tempo, iniciado o vôo verdiano, com a hemorragia 
provocada por ligeiro fenmento no ombro do comandante do 
vagáo-projétil, ~arbicane,  como, igualmente, ocorreu com o co- 
mandante da Apoio-8, Borman que, atacado por um virus, sofreu 
padecimentos físicos. 

Longe, muito longe, ir-se-ia no confronto do projeto imaginá- 
rio com o projeto real, para déle se obter impressionante soma de 
coincidências. Basta, porem, para concluir, que tanto Barbicane 
como Borman revelaram, nas respectivas viagens, acentuado entu- 
siasmo religioso, o que leva a reafirmação de, ambos os feitos, 
resultarem da Inteligência e do Espírito. 

2 .  CULTURA E TECNOLOGIA 

No sonho de Júlio Verne e no feito da NASA vislumbram-se 
as conotações simbólicas com o velho mito da máxima aspiração 
do homem: ser livre na ordem universal das coisas, ser um mundo 
dentro do mundo. A eterna fuga do labirinto do qual Teseu es- 
capou, graças ao fio de Ariadne. A espetacular fuga de Dédalo 
e seu jovem filho fcaro, aprisionado por Minos numa torre do 
edifício construído segundo a inspiração oferecida pelo compli- 
cado curso do rio Meandro. Ambos abandonam não mais a pri- 
são que facilmente foi superada, mas a própria Creta pelo único 
caminho impossível de ser vigiado: o ar. 

Nos dois exemplos mitológicos unem-se inteligência e técnica. 
Inteligência no exato sentido hoje abrangido pela Psicologia Dife- 
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rencial, de capacidade de resolver problemas equacionados pelas 
contingências vitais. Tecnica que já é aplicação da inteligência 
ao conhecimento necessario para transformá-lo em ação. Em 
ambos, ainda, a exaltaçáo da capacidade intelectual do homem 

No pioneiro das concepções interespaciais, ou como êle, Júlio 
Verne, afirmava, interestelares, segundo a linguagem da época, 
avulta, precisamente, o exemplo positivo de quem, ampliando seu 
saber, além da compartimentação especializada, utilizou o vigor 
mental para criar e formular visões do futuro com novas perspec- 
tivas para o talento e engenho humanos. Júlio Verne não se 
cingiu à modesta condição de detentor de um diploma de curso 
superior - o de Direito -, mas engolfou-se na leitura, adquirindo 
a extraordinária cultura com que lastreou a imensa e notável pro- 
dução literária. Foi mercê dêsse esforço, dessa disciplina inte- 
lectual, que Júlio Verne, sem abandonar seu gabinete de trabalho 
realizou, e propiciou imortais viagens maravilhosas. 

Alargue-se ésse gabinete até vastas dimensões dos presentes 
centros espaciais e encontrar-se-ão homens com igual vocação de 
cultura, sedimentada pelo esforço diuturno, submetidos consci- 
ente e consentidamente a exigida disciplina intelectual, que, com 
perseverança e seriedade, valorizam-se e valorizam a humanidade, 
reafirmando a verdade incontestável da capacidade humana, pro- 
vada, por formas várias, em todos os tempos e em todos os espaços. 

Estas considerações fazem-se a propósito de um novo tipo de 
monstro sagrado que por ai anda às soltas, louvado e admirado, 
como se êle fôsse a revelacão do século, impondo um culto que 
vem ganhando, dia a dia, crescente número de adeptos, à pro- 
porção que se busca desmoronar valores de milênios, esquema- 
tizados pelas velhas experiéncias e sabedoria. Sacrifica-se ao 
novo mito ao mesmo tzmpo que se sacrifica a tradição, que se 
abala a virtude e se decompõe a sociedade na  sua forma mais 
íntima e mais concreta: - a família Sòmente, agora, desco- 
briu-se que a êsse fabuloso ser de conformação extravagante e 
múltipla se devem fórmulas, processos e maneiras transformados 
em instrumentos de alucinante progresso, esquecendo-se de que 
a evolução helicoidal da história jamais sofreu solução de conti- 
nuidade e que nada há, nem nunca existiu, que não tivesse raizes 
alimentadas pelas sempiternas sabedoria e experiência humanas 

Refiro-me ao monstro da tecnologia, hoje merecendo honras 
de altar por se lhe atribuir o desmoronamento dos velhos esque- 
mas e o surgimento de um homem digno da idade atómica, espa- 
cial e extra-terrestre, um homem com os mesmos problemas de 
todas as épocas, com as mesmas ansiedades espelhadas na mito- 
logia ou no fabulario de todos os povos, com os mesmos dramas 
'de consciência, com a mesma luta entre o bem e o mal, com a 
mesma necessidade de amor e com a mesma fuga ao sofrimento! 
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Se em si a tecnologia não pode nem deve ser considerada um 
mal porque todos os tempos a tiveram ajustada as respectivas 
vivências, há-de se tomar como menos exato, correto ou justo, o 
pressuposto de causa que se lhe empresta hodiernamente. O que 
vai de mal no excesso é olvidar-se que a tecnologia vincula-se a 
cultura por ser a realização ativa desta, tomando-se o efeito pela 
causa. No mais, o que, realmente, se comprova é a modificação 
na aplicação sistemática e metódica saída dos numerosos campos 
de conhecimento, englobados sob a denominação genérica de 
ciências, decorrente do avanço do pensamento humano para solu- 
cionar problemas conseqüentes. 

Subestima-se, porém, a cultura opondo-se-lhe erradamente a 
tecnologia na sua elementar feição de mero operacionalismo, com 
arroubos próprios da imaturidade que se sente fascinada pelo 
objeto. O tempo disse e o tempo dirá sempre o que importa é o 
mundo interior, é sentir e conseguir emoções que têm ponto de 
partida e fim na consciência voltada para o bem e para o aper- 
feiçoamento da humanidade. O que importa é querer e saber 
ser homem dentro da Família, dentro da Pátria, com fé, princi- 
pios e objetivos que, dignificando-o, honrem a humanidade. 

Provaram-no os heróis imaginários de Júlio Verne: Barbicane, 
Nicho11 e Ardan. Provaram-no os heróis reais da NASA: Borman, 
Lovell e Anders. 

E numa Casa de Cultura, como êste sodalicio, há de se regis- 
trar o fato. 

3 .  FUNDAMENTOS DA SOLENIDADE 

Duas são as finalidades da sessão solene que marca o início 
do ano social do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo: 

a)  o remêmoro de sua fundação e a homenagem aos que 
lhe deram a vida; 

b) a participação nas comemorações da data oficial coil- 
sagradora dos primórdios da amada cidade de São Paulo. 

Em ambas, há identificação comum de origem: 
a instituição que se criou por iniciativa particular com obje- 

tivos de interêsse cultural, lastreados pelo culto às tradições 
maiores, estabelecida sõbre bases intelectuais fortalecidas pelo 
gosto da pesquisa e do estudo da História e da Geografia, espe- 
cialmente do Brasil e, sobretudo, de São Paulo; e, 

a edifica~ão do abrigo dos jesuitas, primeira escola e primeira 
igreja, em local escolhido pelo respectivo superior, local êsse que 
nucleou o modesto burgo no altiplano piratiningano nos meados 
do século XVI. 
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Que é a história do Instituto ou a história do burgo nascente, 
senão a de homens que agiram, conforme as circunstâncias, im- 
pulsionados por ideais, empregando inteligência e labor, em prol 
da cultura e do progresso! 

4 .  O FECUNDO ANO DE 1894 

Setenta e cinco anos já distanciam o fecundo 1894 que as- 
sinalou na história da cultura paulista quatro marcantes ini- 
ciativas: 

a) em meados de fevereiro, surge a Escola Politécnica; 
b) em maio, instala-se o Museu Paulista; 
c) em setembro, o Ginásio do Estado acolhe a juventude 

paulista; e, 
d) em 1." de novembro, funda-se o Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo. 
Ligados, respectivamente, aos três primeiros eventos estão 

OS nomes 
do notável Antônio Francisco de Paula Sousa, 
do sábio Hermann von Ihering, e o 
do dedicado propulsionador da instrução Pública pau- 
lista Cesário Mota Júnior. 

5 .  FUNDAÇAO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO 
DE SAO PAULO 

1." de novembro de 1894. Dia de Todos-os-Santos. 
No salão nobre da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco, ao meio-dia, personalidades presentes ou representa- 
das, discutem e aprovam a fundaçao do Instituto Histórico Pau- 
lista que teve a denominação logo alterada para a atual de Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Foram autores do convite para a assembléia realizada na 
dependência da Academia, gentilmente posta a disposição pelo 
Sr. Barão de Ramalho, os Drs. Antônio de Toledo Piza, Domingos 
José Nogueira Jaguaribe Filho e Estêvão Leão Bourroul. Por êles, 
foram convocados todos os homens de letras da capital do Estado. 
E 139 eminentes vultos, entre os quais José Mana Lisboa e Júlio 
Cesar Ferreira de Mesquita, constituiram o quadro associativo 
inicial, chegando aos nossos dias, os derradeiros falecidos Bento 
Pereira Bueno, Carlos José Botelho, Cincinato Cesar da Silva 
Braga, Francisco Martiniano da Costa Carvalho e Manuel Pereira 
Guimarães. 

Integraram a primeira diretoria interina, escolhida por acla- 
mação: Cesário Mota Junior, presidente; Domingos Jaguaxibe, 
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vice-presidente; Antônio de Toledo Piza, secretário; Estêvão Leão 
Bourroul, Carlos Reis e o cònego José Valois de Castro, sem cargos 
especificados; e Prudente José de Morais Barros, presidente hono- 
rário, as vésperas de assunçáo da presidência da República. 

A 23 de dezembro, nova assembléia elege para o primeiro 
triênio administrativo, a seguinte diretoria: Dr. Cesário Mota JÚ- 
nior, presidente, que faleceu alguns meses antes de completar 
o mandato, sendo substituído pelo vice-presidente em exercício, o 
Conselheiro Dr. Manuel Antônio Duarte de Azevedo, eleito na 
referida reunião de 23 de dezembro; Dr. Carlos Reis, 1." secretário; 
Dr. Manuel Ferreira Garcia Redondo, 2." secretário; e Dr. Domin- 
gos Jose Nogueira Jaguaribe Júnior, tesoureiro. 

Três, portanto, foram os grandes esteios do Instituto: o es- 
critor elegante, culto e finíssimo, na justa qualificação dada por 
Tôrres de Oliveira, a Estêvão Leão Bourroul; o extraordinário e 
paciente investigador da documentação paulista, Antonio de To- 
ledo Piza, e o homem de ação, apegado às tradições que cultivava 
com entusiasmo, Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho. 

Três esteios, três expressòes da inteligência e da cultura, três 
nomes de respeitada e respeitável projeção social que concor- 
reram para a grandeza da pátria dignificando o Brasil por bem 
servirem São Paulo! 

A êles, esta comovida e justa homenagem. 

6.  O ANIVERSARIO OFICIAL DA CIDADE DE SÁO PAULO 

Enganala-se a cidade para comemorar mais um aniversário 
nesta data que o calendário histórico e cívico marca para lhe cele- 
brar o natalício, em gloriosa marcha pela larga e futurosa estrada 
do quinto século. 

Os programas festivos já não fogem a rotina consagradora: 
dicotomizam-se entre as manifestações externas, ou de rua, em 
que se assinalam os contínuos melhoramentos da cidade que não 
pode parar porque nunca parou na vocacionada missão de pro- 
gredir, fazendo grandes coisas pelo e para o Brasil - Pro Patria 
Fiant Eximia -, e realizadas nos interiores, como a presente, 
revestindo-se do cunho solene reclamado pelas promoções do 
espírito. 

Mais um 25 de jan~iro, a relembrar os primitivos pré-vicen- 
tinos, guaianases, seus chefes Tibiriçá, Caiubi e Piquerobi, os pri- 
meiros portugueses a amarem a Terra e as filhas da terra, João 
Ramalho e Antônio Rodrigues, a malograda iniciativa martim 
afonsina nos campos de Piratininga, o núcleo ramalhano de Santo 
André da Borda do Campo, o incipiente aglomerado em que se 
fizeram catecúmenos aos 29 de agosto de 1553 e a seguinte e 
imediata consagração do abrigo-escola-templo ao Apóstolo dos 
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Gentios, tomando-lhe o nome para o colégio e dando-o à modes- 
tíssima povoação que chegaria aos nossos dias como a ciclópica 
metrópole industrial da América Latina, a Supercap do Brasil! 

E nessa evocação, além dos indígenas Tibiriçá e Caiubi, dos 
portuguêses Ramalho e Martim Afonso, os homens de Deus en- 
voltos nas sotainas negras, os associados de Jesus, exsurgem pina- 
cularmente: Leonardo Nunes a percorrer o altiplano provando 
impressionante coragem precursora, o superior Manoel da Nó- 
brega, o líder e estadista a se esgotar no afã de bem governar 
sua Província e dela colher frutos, que se encantou com a linda 
paragem entre o Tamanduateí e o Anhangabau em cuja colina 
plantou a semente de São Paulo; o apóstolo e santo José de An- 
chieta, o talentoso intelectual votado a Gloriosa Virgem e devo- 
tado aos seus índios e a Terra que o acolheu generosamente, o 
maravilhoso Taumaturgo que era todo caridade, todo coração, 
todo amor, ensinando, consolando e obrando; o humilde e fer- 
voroso Manuel de Paiva, tão obediente "que consentiu andar em 
pregão nas praças da Bahia, por mandado de Nóbrega, para ser 
vendido e com o preço socorrer a necessidade dos religiosos". 

7.  INFLUfiNCIA DECISIVAS 

O sagrado chão da linda colina propiciava a formosa povoa- 
ção as melhores condições para se sobrelevar através do tempo. 

Habitado por tribos da grande família tupi-guarani, de índole 
dominadora e vocação expansionista testemunhadas pelo amplo 
predomínio geográfico, iria, em breve, ser o fulcro da larga peri- 
metração traçada pelo bandeirismo de que foram agentes lusos 
de iguais indole e vocação, e brasi-lusos e mamelucos fortalecidos 
na audácia e na bravura. 

Sôbre o solo bendito ergueu-se o prenúncio imperecível dos 
grandes dias futuros: a casa simples, construída pelas mãos ingé- 
nuas dos primitivos senhores da Terra, aceitando tranqüilamente 
a mensagem de paz e progresso de que eram portadores os estra- 
nhos e amáveis abarés; a casa simples, símbolo da fraternidade 
por ser um lar, símbolo da cultura por ser uma escola, símbolo 
da riqueza espiritual por ser uma igreja. 

A natureza, em si mesma, era estímulo e conforto, com a 
presença de quase constante primavera e de recursos que apenas 
reclamava algum trabalho, e êste seria também, uma das carac- 
terísticas dos que se reuniam tendo por nume tutelar aquêle que, 
pelo labor, consolidou o próprio Cristianismo. 

Os piratininganos na festiva missa celebrada a 25 de janeiro 
de 1554, num ato de consciência, de fé e de confiança, não bus- 
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iaram prevalecer-se do imenso prestígio espiritual do orago esco- 
lhido para a homenagem ritual, mas assumiram o compromisso 
de lhe erguer, no Brasil e no mundo, o maior monumento mate- 
rial que fosse ao mesmo tempo uma afirmação de espintualidade. 

Os dias de hoje, comprovam que, através do tempo, honra- 
ram o voto: São Paulo cristã, cheia de fé, na conquista de lugar 
privilegiado na hierarquia das grandes cidades do nosso orbe! 
Por isso, nunca parou. Por isso, não para. Por isso, jamais 
haverá de parar. 

8. SÃO PAULO, SEMPRE SAO PAULO 

São Paulo de Ramalho, Tibiriçá, Nóbrega e Anchieta, nascido 
da humilima aldeia entre tabas guerreiras, crescendo, dia a dia, 
em busca da grandeza imensurável, queimando nos altares, ergui- 
dos entre os índios, o incenso da Fé, e nas chaminés, entre homens 
de mil raças, o incenso do Progresso, é, no dizer do Poeta Ribeiro 
Neto: 

São Paulo que amamos "de modos diversos 
ternuras de filho, orgulhos de pai, 
- que Deus te abençoe! e ouvindo seus versos 
o COTO dos Anjos nos ares dispersos 
celebre teus feitos! Oh Anjos, cantai." 

São Paulo do Tamanduateí, do Anhangabau, do Tietê e do 
Jaraguá, seiva e sentinela sagrada, águas e terra que trazem ao 
presente a voz do passado, águas e terra morenas que se manti- 
veram fiéis a origem para serem as maiores expressões paulistas 
dos dias futuros, 

é São Paulo das artérias da prosperidade, 
é São Paulo do portal da imensa oficina de trabalho em 
que se transformou pela energia vulcânica dos paulistas! 

São Paulo lusíada e mameluca, dos desbravadores que fize- 
ram o Brasil plantando cidades nas terras de ouro, a memória 
de cada herói das olímpicas jornadas, se repete a homenagem que 
outro Poeta, Olavo Bilac, prestou ao "Caçador de Esmeraldas": 

"Tu cantarás na voz dos sinos, nas charruas, 
no esto da multidão, no tumultuar das mas, 
no clamor do trabalho e nos hinos da paz! 
E subjugando o olvido, através das idades, 
violador dos sertões, plantador de c i u e s ,  
dentro do coração da pátria viverás". 
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I? São Paulo da iniciativa, do arrojo, de "coração alto, grande 
e animoso, de metal muito fino, e capaz dos mais intoleráveis 
trabalhos", no retrato psicológico, pintado pelo Morgado de Ma- 
teus em meados do século XVIII. 

São Paulo de Amacior Bueno que não quís ser rei por amor 
a lealdade, de Alexandre de Gusmáo que, expressando sentimento 
de paulista disciplinado pela ordem, pela harmonia social e pela 
fraterna compreensão da sobrevivência, mandou esculpir nos 
marcos de nossas fronteiras, em seguida ao Tratado de Madrid, 
as eloqüentes palavras: "Pax et Justitia osculatae sunt - A Paz 
e a Justiça se beijaram". 

São Paulo que possui a beleza da emoção animadora das 
obras eternas e a beleza do direito que alicerceia o entendimento 
dos homens. 

São Paulo que nasceu de um abrigo, de uma escola, de um 
templo e de uma fortaleza, e chegou aos nossos dias com absoluta 
fidelidade aos mesmos princípios de hospitalidade, aos mesmos 
ideais de cultura, aos mesmos apegos da fé e aos mesmo anseios 
de liberdade de ação e de espírito, porque nisto tudo está a vitória 
sobre o tempo, garantindo-se a eternidade, 

é São Paulo que tomou do orago a espada de advertência 
e a reproduziu de pedra no Ibirapuera, onde se construiu 
a espartana trincheira dos que morreram por se preo- 
cuparem com a Pátria, 
a trincheira que o Poeta Guilherme de Almeida exaltou: 

"Esta é a trincheira que não se rendeu: 
a que alerta, nos vigia 
a que, invicta, nos defende, 
a que, eterna, nos glorifica! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Esta é a trincheira que não se rendeu: 
a que está de pé sob nossos joelhos! 
e, pois que estáo de pé os mortos, de joelhos os vivos". 

São Paulo no e u  415." aniversário, 
nada mais que São Paulo, 

só São Paulo, 
para sempre São Paulo! 





I1 - Necrológio dos sócios falecidos em 1968 

Reunimo-nos para inventariar as heranças culturais, deixadas 
por ilustres consócios no decurso de suas vidas laboriosas e úteis. 

Se, com pesar, e muito, pranteamos, em dor comparável à da 
perda de queridos irmãos, a ausência física de cada um dêles, por 
outro lado, havemos de nos confortar, e muito também, nesta 
assembléia de herdeiros de tantos e tão ricos tesouros. Todavia, 
herdeiros diferentes de herança que se não partilha porque o 
patrimônio indiviso. todo êle pertence a Pátria e a Humanidade. 
Patrimônio que não fica conosco porque vai além de nós, e, inal- 
terado pelo tempo, pertencerá a história. 

Nenhum dos nossos mortos resistiu ao encantamento do minis- 
tério das letras. Delas, fizeram, por vocação e deleite, ofício e 
profissão, entre as demais atividades com que se distinguiram, 
merecendo justos e honrosos títulos. Levados pelo prazer do es- 
tudo e pelo amor a verdade, incursionaram vitoriosamente pelos 
amplos e sedutores domínios da História. 

Mais do que a fantasia de cederem à vaidade de se verem 
celebrados por obras de ficção em que o talento se expande des- 
crevendo, fotografando e analisando paixões, preferiram a reali- 
dade de criar pela meditação, perquirindo e pesquisando, pro- 
curando e explorando, o material com que tornaram seus nomes 
significativos em trabalhos fartos de ensinamentos e de virtudes 
humanas e cívicas. 

Sobrou a todos engenho e a nenhum, igualmente, escasseou 
arte. Dizem-no livros duradouros, ideados pelos cérebros privile- 
giados e escritos pelas mãos obedientes, sem desenganos e desa- 
feições, sagradas partículas do espírito que se não desperdiçarão 
na inutilidade das coisas do mundo. 

Por isso, na sessão solene dêste Conservatório da História 
e da Geografia, o que se faz é bater &s portas de sepulcros para 
citar magníficas inteligências em repouso no seio do Eterno, a 
fim de que ouçam, como disse Alexandre Herculano, num elogio 
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fúnebre, o processo da própria glória e o julgamento sobre o modo 
porque cada um desempenhou a respectiva missão intelectual na 
terra. 

C o mistér do Orador Oficial do Instituto, estatutariamente 
incumbido de falar dos falecidos consócios. 

Partirei, todavia, do ponto da morte. Esta, se é o fim de 
jornada por múltiplas estradas que se bifurcam, trifucam e poli- 
furcam, tais são os destinos da humana existência, é, sem dúvida, 
o comêço de um único caminhar do espírito pela singular traje- 
tória da honrosa e privilegiada glória. 

Ao ver a luz do dia, liberto do acolhedor ventre materno, 
nasce o homem como um ser para vir a ser, tal como a frágil 
plantinha brotada da semente. Um vir-a-ser que será num tempo 
limitado. Mas, ao morrer, o vir-a-ser já foi, e o que-foi é e será, 
pelas idéias e obras, algo indestrutível, num relembrado ressurgir 
de pensamentos e trabalhos, admirados e louvados por contem- 
porâneos e pósteros numa continuidade temporal que tangencia- 
rá pela eternidade. 

A morte é um renascer. "Deus creavit hominem inextermi- 
nabilem", reza o Livro da Sabedoria (11, 23). Vive enquanto 
pensa e age. Sobrevive pelo que pensou e realizou. Vive enquanto 
trabalhou com a mente e com as mãos. Sobrevive na noite da 
morte como as estrêlas no morrer do dia porque há um universo 
de vida e morte como o há de dia e noite no infinito existencial 
dos seres. Foi Cristo quem chamou a morte de "noite em que 
ninguém pode trabalhar" (Jo. IX, 4 ) .  Certo. Certissimo. O dia 
é feito da luz do pensamento e do calor da ação. A noite se alu- 
mia com a luz reflexa da idéia e se aquece pela transferência da 
energia acumulada. Na noite há a cintilãncia do espírito que é 
a presença da vida distante e há a suavidade de uma tempera- 
tura do corpo desaparecido mas cuja imagem relembrada confor- 
ta-nos com o calor da saudade. 

Josué designou a morte como o caminho de toda a terra 
(XXIII, 14) para realçar a inconfundível característica da lei 
geral. Das leis, a única sem exceção. O Eclesiastes firma o con- 
ceito: "todos vão parar a um mesmo lugar" (111, 20). Entre- 
tanto, pergunta: "quem sabe se o espírito das filhos de Adão 
subirá para cima?" (111, 21) e responde: "nada há melhor do 
que alegrar-se o homem nas suas obras" (111, 22) .  O Livro da 
Sabedoria, também diz: "não há para todos senão um modo de 
entrar na vida e de sair dela" ( 1 1  6) .  E logo adiante, acrescen- 
ta: "desejei a inteligência, e ela me foi dada; invoquei o Senhor, 
e veio a mim o espírito da sabedoria; e preferi-a aos reinos e aos 
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tronos, e julguei que as riquezas nada valiam em sua compara- 
ção" (Sab. VII,  7, 8).  Palavras de Salomão que sobreviveu pela 
sabedoria. Essa notável sabedoria que êle teve "por luz, porque 
a sua claridade é inextinguivel" (VII, 10). "Todos os bens me 
vieram juntamente com ela, e inumeráveis riquezas por suas 
mãos" ( 1 1  1 1  "Eu a aprendi sem intenções reservadas, e a 
reparto com os outros sem inveja, e não escondo as suas rique- 
zas; porque ela é um tesouro infinito para os homens; os que 
usaram dela foram feitos participantes da amizade de Deus" 
(VII, 13, 14).  

Que fizeram os nossos falecidos consócios senão buscar 
a sabedoria para viver pela sabedoria? Engrandeceram-se com 
ela e com ela nos maravilharam. E dela usaram para nos valo- 
rizar sobremaneira. E por ela se altearam a amizade de Deus. 

Todos êles pelo que foram e fizeram, recordam Horácio em 
sua ode: 

"Exegi monumentum aere perennius. Non omnis moriar". 
"Ergui monumento mais forte do que o bronze. Não morre- 

rei de todo". 
Na verdade, sobreviveram. 
Houve um poeta nosso, Afonso Celso, que num soneto dedi- 

cado a morte, louvou-a por esta forma feliz: 
. . ."se um novo existir em ti começa, 
degráu apenas de infinita escada, 
bem hajas sempre! . . . " 

Durkheim ao estudar as "formas elementares da vida religio- 
sa", no exame da teoria animista face a pesicologia do primitivo, 
salienta a significação do sonho que leva o homem a projetar-se 
no futuro como um ser que se desdobra vendo-se em tempo e 
espaço não coincidentes com os da sua vivência real. A dificul- 
dade de explicar o sonho seria, pois, responsável pela crença em 
forças superiores capazes de operar mutações, deslocamentos e 
transfigurações. Os que, intelectualmente dotados, conseguiam 
descrever ou falar a linguagem dos sonhos, acabaram por se re- 
vestir de um caráter sagrado e passaram a merecer culto espe- 
cial que se ampliou até configurar o culto dos ancestrais. Daí, 
o culto dos espíritos e dos mortos, numa síntese brevissima do 
que sugere a critica durkheimiana. 

Por sua vez, E. Capitan na obra clássica sobre "La Préhistoi- 
re" assinala que os paleolíticos adornavam seus mortos e os asper- 
giam de cor vermelha, símbolo da força vital, depositando ao 
lado dos cadáveres, armas e alimentos, embora crêssem que tudo 
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terminava com a morte, inimiga vingativa pronta a agir sóbre 
os vivos. Entretanto, Luquet em "L'art et la religion des hommes 
fmsiles" frisa que, para os paleolíticos, "os mortos conservavam 
vida análoga à dos vivos", sofrendo-lhes iguais paixões. 

Três posiçks com idêntico sentido: o morto é projeção, a 
conhecida sombra que vive, e merece culto; o morto prossegue 
além da vida como uma força para os vivos, e o morto continua 
a viver através dos mesmos sentimentos humanos. Seja qual fór 
nossa reação ante êstes juizos, uma verdade é incontestável: a 
idéia da sobrevivência faz-se realidade. Os mortos firmam-se, 
afirmam-se e se reafirmam. Maior e melhor prova não se há-de 
ter que estarmos todos aqui com o pensamento voltado para os 
nossos mortos. 

Recordo a propósito estas palavras de um dos maiores tribu- 
nos portuguêses dos meados do século passado, José Esteváo Coe- 
lho de Magalhães: 

"A história dos homens que associamos ao nosso culto, escri- 
ta  sóbre os seus túmulos, é um testemunho de respeito pela sua 
memória, um padrão de glória nacional, uma lição civilizadora". 

Nada mais adequado e justo do que 
evocá-los veneradamente, 
admira-los pela glória alcançada, e 
honrá-los pelos exemplos deixados. 

O sempre lembrado Thomas Carlyle em "Os Heróis e o Culto 
dos Heróis" escreve: 

"Uma consolação temos que os Grandes Homens, tomados de 
qualquer modo, são companhias proveitosas neste mundo. Eles 
são a viva fonte de luz, junto da qual é bom e agradável aproxi- 
mar-nos; são a luz que ilumina e que tem iluminado a escuri- 
dão do mundo; são, por assim dizer, um luminoso foco de visão 
nativa e original da masculinidade e nobreza heróicas". 

E Emerson nos "Homens Representativos" tem êste outro 
pronunciamento profundamente significativo: 

"A natureza parece existir devido aos grandes homens. O 
apóio do mundo é a veracidade dos homens bons, que fazem a 
terra sã. Para os que com êIes viveram, a vida foi alegre e fecun- 
da porque admitimos que ela se torna doce e tolerável em socie- 
dade; e, real ou idealmente adaptâmo-nos para viver com os supe- 
riores. Aos nossos filhos e &s nossas terras damos os seus nomes. 
Transformamos êstes nomes em verbos da linguagem, as suas 
obras e as suas efigies vêem-se nas nossas casas, e cada circuns- 
tância da vida evoca uma anedota a seu respeito. A procura do 
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grande homem é o sonho da mocidade e, ao mesmo tempo, a 
mais séria preocupação da idade viril". 

Kretschmer em "Hombres Geniales" ao focalizar a persona- 
lidade do gênio, as leis de sua geração biológica e a psicologia da 
natureza íntima e de suas implicações espirituais conceitua os 
"gênios" como "aquelas personalidades que foram capazes de des- 
pertar em grande número de homens de modo duradouro e em 
gráu excepcionalmente elevado, sentimentos positivos de valor 
fundados em leis". 

São três outras posições que evidenciam a saciedade a in- 
fluência do homem, tanto maior quanto mais alarga o círculo 
de atuação e projeção pelas maneiras de pensar, agir e sentir, 
traduzidas ou concretizadas em idéia e ação. 

Os três autores citados são unânimes na fixação de um ponto: 
o grande homem, o homem bom, o homem exemplo, torna-se 
símbolo e lição, como virtude e valor, luz e calor. Virtude que 
é nobreza. Valor que é trabalho. Luz que espanca as trevas do 
mundo. Calor que derrete o gêlo da indiferença humana. 

E, no momento que sentimos a presença espiritual do ho- 
mem-exemplo, a êle nos unimos porque nele se concentram nos- 
sas forças e nossos desejos anseiando por uma unidade ao alcance 
da nossa mente e do nosso coração. 

Sim, porque o homem-exemplo mereceu que a morte lhe cin- 
gisse a fronte com uma coroa especial entrelaçada por um futuro 
sem fim e nós suspiramos pela mesma imortal glória! 

Uma coroa de libertação para as idéias que serão compreen- 
didas e aplaudidas. Ua coroa de vitória para as obras que serão 
exaltadas e imitadas. 

Confortêmo-nos, pois, com os exemplos dos nossos homens- 
exemplos, com as liçks de vida prestante dos nossos falecidos 
consócios que jamais se ausentarão da lembrança tão permanente 
quanto a saudade! 

Nossos mortos! 
Queridos companheiros que desertaram o Sodalício neste 

derradeiro ano social: 

quatro da categoria de Honorários 
JOS* WANDERLEY DE ARAUJO PINHO, 
FRANCISCO DE PAULA CIDADE, 
FRANCISCO DE ASSIS CHATEAUBRIAND BANDEIRA 
DE MELO, e 
EMfLIO JOSÉ SALIM; 
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um Titular: 
SALVADOR ROCCO, 

um Emérito: 
ANTONIO AUGUSTO DE MENEZES DRUMOND, 

dois Correspondentes Nacionais: 
TIMOTHEO VAN DEN BROEK, e 
JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA; 

dois Grandes Beneméritos: 
JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES. e 
THOMAZ OSCAR MARCONDES DE SÓUSA. 

Dez saudosos consócios. Excetuados Wanderley Pinho e Van 
Den Broek, meus conhecidos pelas obras, tive a honra de privar 
com os demais, dentro e fora do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo. 

It It H 

JOSÉ WANDERLEY DE ARAUJO PINHO 

Era baiano, mas viveu por algum tempo fora da sua mui 
amada Cidade do Salvador, noutra cidade que o agasalhou cari- 
nhosamente: a Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direito da terra natal. Sócio efetivo e benemérito do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, membro da Academia de Le- 
tras da Bahia e da Sociedade Brasileira de Geografia; Sócio efe- 
tivo do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia do qual foi I." 
Vice-presidente; ex-Promotor Público e Procurador do Estado 
da Bahia junto ao Supremo Tribunal Federal, Wanderley Pinho, 
teve, ainda, grande atividade política, exercendo mandato de 
Deputado Federal e o de Prefeito da Cidade do Salvador. Foi, 
também, Ministro do Tribunal de Contas da Bahia, e professor 
de História do Brasil na Faculdade de Filosofia da Universidade 
da Bahia. Deixou numerosos trabalhos esparsos, muitos dos quais 
divulgados nas Revistas dos Institutos Históricos e Geográficos 
Brasileiro e da Bahia e em Anais de Congressos de História, assim 
como discursos parlamentares. 

Dos livros, referem-se "Política e Políticos no Império", "A 
Sabinada", "Cartas do Imperador D. Pedro I1 ao Barão de Cote- 
gipe", "Cotegipe e seu Tempo", "Caxias, Senador", "D. Marcos 
Teixeira", "Testamento de Mem de Sá", "Unidade Nacional", "Sa- 
lões e Damas do Segundo Reinado", "História de um Engenho 
do Recóncavo". 

Produção notável de um brasileiro culto que honrou sua 
Terra e sua Gente. Pertenceu ao quadro social do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, desde 22 de maio de 1960. 
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FRANCISCO DE PAULA CIDADE 

Militar de carreira. E carreira brilhante até ao Generalato. 
Oficial combatente, professor e magistrado. Exerceu o comando 
de Regiões Militares no Norte e Oeste do País e o Magistério na 
Escola do Realengo. Foi denodado defensor da reorganização do 
Exército Brasileiro, numa campanha que culminou com a vinda 
ao Brasil da Missão Francesa. Colaborou intensamente na revis- 
ta "A Defesa Nacional" e foi um dos fundadores da Biblioteca do 
Exército. Pertenceu a Academia de Letras do Rio Grande do 
Sul, seu estado natal, e, como membro correspondente, a Aca- 
demia Fluminense de Letras. Quando da Segunda Guerra Mun- 
dial integrou o Conselho de Justiça que atuou junto a Fórça 
Expedicionária Brasileira. Devotou-se, sobretudo, ao estudo da 
História e da Geografia, ciências em que se tornou verdadeiro 
mestre, lecionando-as e escrevendo trabalhos que lhe grangea- 
ram títulos de instituições científicas nacionais e estrangeiras. 

Dentre as notáveis obras legadas pelo seu talento e devota- 
mento aos estudos, destacam-se: "Geografia Militar Sul-Ameri- 
cana", "Lutas, ao Sul do Brasil, com os Espanhóis e seus Des- 
cendentes", e a admirável "Síntese de Três Séculos de Literatura 
Militar Brasileira", única no gênero e a mais importante pela 
preciosidade de informações e rara análise critica. Sócio do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, desde 16 de setembro 
de 1961, só mais tarde compareceu para proferir sua oração de 
posse, versando a mesma sóbre seu Patrono, o Barão de Serro 
Largo, apresentando completo estudo referente a personalidade 
de José de Abreu. 

Ligou-se Paula Cidade a história de São Paulo, no episódio 
revolucionário de 1924. Capitão, designado sub-chefe do estado- 
maior da Brigada Carlos Arlindo, chegou a Santos pelo dia 15 de 
julho, passando a desempenhar missões na orla da cidade de 
São Paulo, dentre as quais a da colocação de unidades a reta- 
guarda de forças empenhadas em luta. No dia 18, marchava com 
o grupamento Oscar Gualberto Dias de Moura, progredindo até 
Vila Mariana, onde as forças legalistas penetraram, e ficaram 
detidas frente a frente com o inimigo, para nova sortida em que 
se empenharam o Batalhão de Polícia de Niterói, pela direita, o 
19 de Cacadores, pela esquerda, coadjuvados pela Fórça Pública 
sob o comando cio nosso saudoso e bravo Coronel Pedro Dias de 
Campos. Custou-lhes caro a operação, pois não foram poucas as 
baixas sofridas, culminada com a ocupação da estação de bondes 
aproveitada para nela se instalar um pósto de comando. 

O avultado número de feridos levou o Capitão Paula Cidade, 
contrariando ordens do General-Comandante-Chefe, a aceitar o 
concurso da Cruz Vermelha Paulista. 
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Para isso, entendeu-se, conforme conta, com o Dr. Aureliano 
Leite "que residia do lado contrário ao nosso e que já havia sido 
meu prisioneiro", louvando-lhe a intervenção "pronta e eficaz". 

A providência humanitária acarretou-lhe porém graves dissa- 
bores, acusado como foi de pactuar com o inimigo. 

Permaneceu na Vila Mariana até o dia 26, véspera da retirada 
dos revolucionários. Conta Paula Cidade que a artilharia lega- 
lista servia-se de uma Carta de São Paulo, ampliada topografi- 
camente pelo Gabinete Foto-Cartografico do Ministério da Guerra 
que cometera gravíssimo equívoco. Os artilheiros medindo as 
distâncias pela escala numérica errada, atirando de longe, sem 
possibilidades de observação, contra trincheiras inimigas muito 
próximas dos legalistas, agravavam os êrros, batendo-os de revés. 

Pela inteligência, cultura, e qualidades de coração, merece 
o General Paula Cidade a mais sentida homenagem de seus com- 
panheiros dêste Sodalício. 

FRANCISCO DE ASSIS CHATEAUBRIAND 
BANDEIRA DE MEL0 

Assis Chateaubriand, nascido em Umbuzeiro, na Paraíba. 
Homem múltiplo de atividade múltipla. Aos vinte e três anos de 
idade vencia o concurso para catedrático de Filosofia do Direito, 
tendo exercido o magistério superior por dois anos, deixando-o 
para estabelecer banca de advogado na cidade do Rio de Janeiro, 
passando, concomitantemente, a profissão que o seduzia e em 
que foi o jornalista do porte de um Alcindo Guanabara e de um 
Júlio de Mesquita. 

Se título merecia pela magistralidade com que terçou armas 
na imprensa, seria o de Príncipe do Jornalismo Brasileiro. Mas 
ficou conhecido como o Capitão, o Grande Capitão. Nenhuma 
outra qualificação, como característica definidora de intensa e 
extensa vida, melhor se adequaria a Assis Chateaubriand. Foi 
um Capitão, a cabeça dominante que sabia fazer e reunir equipe 
de trabalho. Por onde incursionou foi vitorioso, realizando me- 
moráveis campanhas, como as feitas em prol da criança e da 
aviação. 

Impressionava, sobretudo pelo seu dinamismo e pela incrível 
versatilidade no trato dos assuntos, dando-lhes um cunho agradá- 
vel que lhes não diminuia a seriedade ou gravidade das teses 
defendidas. Foi autêntico termómetro do ambiente político e 
social, principalmente após a vitória do movimento outubrista 
de 1930. 

Jamais sepultou à profundidade adversário. Nem mesmo, 
matava-os. Preferia deixá-los em hibernação, coberto por algu- 
mas folhas sêcas removidas na oportunidade que se lhe afigurava 
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interessante. Despertava-os e punha-os novamente sob a mira 
da sua inteligência sagaz. Agitava a opinião pública ao focalizar 
problemas de repercussão nacional e alertava os políticos que 
avidamente liam-lhe os bem lançados artigos, sempre objeto de 
comentários, de aceitação ou contrariedade, porém sempre lison- 
jeiros ao estilo de marca inconfundível. 

Pioneiro das cadeias jornalísticas, tornou-se um dos vultos 
mais importantes da história do jornalismo brasileiro, com a 
criação e consolidação dos "Diários Associados", a que se junta- 
ram estações de rádio e televisão, cobrindo toda a área do terri- 
tório nacional. Realizou esplêndida obra de esclarecimento do 
povo, particularmente em relação a classe média, pois os jornais 
mantinham bom e cuidadoso nível. 

Quando tinha objetivo em vista nada o demovia na persegui- 
ção do mesmo até vê-lo atingido. Sirva de exemplo, uma das 
meninas de seus olhos: o Museu de Arte com que enriqueceu 
valiosamente o patrimônio artístico de São Paulo. 

Homem de pensamento e ação, foi revolucionário em 1930 e 
em 1932, exerceu a senatoria em duas legislaturas e, intelectual 
de porte, acabou consagrado membro da Academia Brasileira de 
Letras, ocupando a cadeira n." 37, e encerrou a atividade pública 
servindo o Brasil, como embaixador em Londres, havendo apre- 
sentado suas credenciais a Rainha Elizabeth 11, no Palácio de 
Buckingham, a 22 de novembro de 1957. 

Seus artigos, na imprensa nacional e estrangeira, contam-se 
aos milhares. Dizia-se que os escrevia até dormindo e em qual- 
quer circunstância ou sitio: sobre uma mesa, táboa ou que fósse 
onde conseguisse apoiar o papel; em seu gabinete ou viajando 
em avião, navio ou trem. 

Muitas, também, são as obras deixadas, das quais se referem, 
entre outras, estas: "Em defesa de Oliveira Lima", "A Alemanha", 
"A Morte da Polidez", "Conceito de Direito", "O Interdicto Uti 
Possidetis", "Terra Desumana", "Vocação Revolucionária do 
Presidente Artur Bernardes". 

Recebeu numerosas honrarias: Comenda da Ordem do Méri- 
to Chilena, Medalha de Ouro da Ordem do Mérito Santos Du- 
mont, Doutor Honoris Causa da Universidade de Georgetown, etc. 

Ofereceu aos amigos e auxiliares a mais bela lição de resigna- 
ção quando do grave e longo período da insidiosa doença que o 
acometeu. Jamais, nessa dolorosa provação, apartou seu lúcido 
espírito das emprêsas por êle fundadas nem deixou de empol- 
gar-se pelas questões que agitavam o Brasil e o Mundo. Mante- 
ve-se rigorosamente em dia, sofrendo seus padecimentos com os 
olhos brilhantemente inteligentes e com um sorriso que lhe tra- 
duzia a grandeza de alma, essa extraordinária alma que neste 
momento se agiganta em nossos corações! 
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EMILIO JOSÉ SALIM 

Era uma vez um menino muito ativo e afeiçoado aos estudos. 
Tôdas as simpatias voltavam-se para êle quer nas salas de aula, 
onde atento acompanhava as lições dos mestres, quer no recreio, 
vendo-o folgar alegremente. Seu grande prazer consistia em fa- 
zer ouvir sua corneta na fanfarra garbosa e entusiasta do Ginásio 
Diocesano Santa Maria, no modesto Arraial de Sousas, em Cam- 
pinas. Dava gesto, o menino com as bochechas cheias a tirar 
caprichadas notas do instrumento predileto. 

Um dia, as notas foram tão altas e tão maviosas que chega- 
ram ao céu encantando o Senhor e a Virgem pela pureza do 
sentimento daquele menino. Foi um dia festivo no reino de Deus 
e foi o dia mais alegre para o coração do menino, pois merecera 
recompensa almejada em seus inocentes sonhos. O Senhor ouvi- 
ra-lhe o apêlo. Bem que se consagrava nos seus esforços pessoais 
e numa conduta que era indício de veemente vocação para tarefa 
providencial. E o menino de Campinas, votou-se à vida religiosa. 
Intensificou seus estudos, concluindo-os com o grau de Doutor 
na Universidade Gregoriana. 

Tornou-se sacerdote que bem servia a sua Fé e a sua Igreja 
amada. Bom aluno, fêz-se notável professor na difusão do conhe- 
cimento da sua religião, ensinando Apologética, Moral e Filosofia. 
Pela primeira, demonstrava e defendia racional e històricamente 
a verdade da Fé cristã. Através da segunda, fazia exposição cien- 
tífica da imitação de Cristo, e valia-se da terceira, como ciência 
dos sêres e das coisas postos em evidência pelas causas primeiras, 
para remontar a Deus, visando a apreciação cristã das "idéias que 
conduzem o mundo". 

Mas, o sacerdote inteligente, culto e operoso, não ficou em 
si mesmo, universalizando-se na sua Universidade Católica, mo- 
numento imperecível, resultado da sua tenacidade, da sua per- 
sistência, do seu denodado labor. 

Foi êle quem, por primeiro conseguiu fundar uma Universi- 
dade em cidade interiorana, embora com foros de Capital. Até 
então, só existiam universidades nas grandes capitais. E não se 
deteve na criação da Pontíficia Universidade Católica de Campi- 
nas que amou e pela qual tanto sofreu. Colaborou, ainda, e des- 
veladamente, para que fossem criadas universidades em Belo 
Horizonte e Pòrto Alegre. 

Ésse menino, êsse professor, êsse sacerdote que se tornou 
Monsenhor e Reitor, um reitor, como se dizia em Campinas "que 
era magnífico porque era reitor, mas antes, era reitor por ser 
magnífico", Emilio José Salim, conheci-o mais próximamente 
como eminente companheiro no Egrégio Conselho Estadual de 
'Educação. 
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Arguto, lúcido, de rara sensibilidade intelectual e não 
menor tenacidade na defesa, relato e pronunciamento sobre as 
questões a êle atribuídas para estudo, exame ou análise, granjeou, 
entre todos os conselheiros, aquela estima e consideração que sói 
ser votada aos homens que se impõem ao respeito de seus pares 
pela cultura, virtude e trabalho. 

A lembrada corneta do menino ginasiano ressurge, agora, 
transformada num miraculoso clarim a tocar na alvorada de uma 
alma santa que, pelas graças do coração, se alteou definitivamen- 
te ao céu, onde repousa na glória de Deus! 

SALVADOR ROCCO 

Era a modéstia personificada. 
Quieto, sempre muito quieto, primava pela assiduidade na 

frequência as sessões do Sodalício, sentando-se, invariavelmente, 
numa das cadeiras da primeira fila do auditório. Diretor, jamais 
faltou um dia ao cumprimento do seu encargo, sendo minucioso 
e exigente nos trabalhos da Tesouraria, cuja responsabilidade 
lhe cabia. 

Reagia, porém, quando se falava de escola, magistério e da 
Revolução Constitucionalista de 32. 

Estou a vê-lo, neste instante, garbosamente desfilando nas 
romagens cívicas de 9 de julho, no Ibirapuera. Todos os anos, 
e já otogenário, juntava-se aos companheiros de antigos e sem- 
pre eternos ideais de amor a São Paulo e ao Brasil. 

A outra paixão, imensa paixão, a escola, aquela escola do 
passado com educadores de vanguarda que fizeram a grandeza 
do ensino público paulista, e lhe deram história autêntica e váli- 
da, escrita com nobreza de ânimo e idealismo. História fecunda 
que teve em Salvador Rocco autorizado cultor. Sobretudo, o en- 
sino normal dizia-lhe muito ao coração. E tinha razões de sobejo 
para isso. Por que havia, nos velhos tempos, ensino normal, feito 
a imagem e semelhança de São Paulo, ensino de índole paulista 
para as necessidades paulistas, adequadamente compreendidas e 
atendidas. 

Predestinadamente, nascera na rua do Carmo, na mesma rua 
em que se instalaria a Escola Modêlo, onde sofreu o benéfico 
influxo da famosa educadora Miss Brown. Formou-se pela Escola 
Complementar da Praça da República, completando, a seguir, o 
curso da Escola Normal Secundária. Em 1915, realizava seu pri- 
meiro grande sonho que o acompanharia pelo resto da vida: tor- 
nava-se professor, professor adjunto do Grupo Escolar da rua 
Santo Antônio. 

Não ficou por ai. Prosseguiu estudos. Diplomou-se pela 
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo e passou a inter- 
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no em diversos hospitais. Exerceu funções de Inspetor Sanitário 
da Prefeitura de São Bernardo e prestou serviços na Penitenciária 
do Estado. Em 1942 foi nomeado Chefe da Secçáo de Antropo- 
metria do Instituto de Biotipologia Criminal. 

Pesquisador da história e estudioso de assuntos científicos 
deixou apreciável legado cultural, tendo sido laureado com o 
Prêmio "Oscar Freire" atribuído pelos seus trabalhos na área 
da Criminologia. 

Pertenceu a numerosas outras instituições culturais, dentre 
as quais citam-se a Sociedade Brasileira de Geografia, a Socieda- 
de Veteranos de 32 M.M.D.C., a Sociedade de Medicina Legal e 
Criminologia e a Sociedade Paulista de História da Medicina. 

Outro educador, do qual, aliás, era admirador e lhe mencio- 
nava o nome com particular ufania, por haver sido seu aluno, o 
ilustre Prof. Antônio D'Avila, nosso eminente consócio, elaborou 
excelente escórço biográfico de Salvador Rocco que embasou pro- 
posição no sentido de ser dado o nome do nosso falecido médico- 
educador a um dos estabelecimentos de ensino mantidos pelo 
Estado. 

Homenagem justa, justissima a quem fêz do ensino um per- 
manente ideal e se tornou exemplo para a mocidade por uma 
existência quase toda consagrada ao serviço público, uma existên- 
cia rica em civismo e fecunda em trabalho. 

ANTONIO AUGUSTO DE MENEZES DRUMOND 

Possuia tôdas as características do fidalgo: maneiras, porte 
e expressão verbal. Não perdera o cunho da ancestralidade nobre 
que tangenciava pela altanaria da Ordem de Cristo no Brasil e 
mergulhava suas recónditas raizes na velha Escócia, como des- 
cendente de Dom João de Drumond, Duque de Drumond, Senhor 
de Estolal, e irmão legitimo de Ana Bela, Rainha da Escócia, 
casado com a filha do Conde de Arcodia, no dito Reino. 

Nascido no interior do Estado de São Paulo, em Santa Cruz 
das Palmeiras, rincão que ficou ligado á minha iniciação jorna- 
lística em plena adolescência, como redator do jornal "A Cidade" 
sob a direção do notável homem de imprensa interiorana, Gabriel 
de Vasconcelos Bitencourt, patenteou-se em Menezes de Dru- 
mond a influência dos dois ambientes em que viveu, mantendo-se 
fazendeiro, aristocrata no campo, e advogado, aristocrata na 
cidade. Sempre aristocrata. 

Todos os estudos, fê-los em São Paulo, frequentando as esco- 
las afamadas, desde aquêle romântico e inesquecível Jardim da 
Infância enquioscado no belo Pavilhão que se erguia dentro da 
grade circundante do edifício da Escola Normal da Praça da Re- 
pública, passando depois pelos Ginásios Hydecroft e "Macedo 
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Soares" até bacharelar-se na vetusta Faculdade de Direito do 
Largo de São Francisco. 

Espraiou sua inteligência militando no jornalismo, escreven- 
do em numerosos jornais e revistas de São Paulo. O epicentro 
de sua atividade intelectual, dinamizada pelos imperativos dos 
foros e vivência de nobreza, foram a Genealogia e a Heráldica 
em que se tornou uma das maiores autoridades entre nós, dei- 
xando trabalhos de excepcional valor, principalmente pareceres 
em que as conclusões eram as de um mestre abalizado. 

Não se há de esquecer, ainda, que um dos ramos das ciências 
jurídicas atraiu-o, empolgando-o e levando-o a estudos que lhe 
notabilizaram o saber especializado em Direito Civil. 

Pai amantíssimo, teve a amargura que lhe foi fatal, abre- 
viando-lhe os derradeiros dias, de sofrer o golpe do falecimento 
de uma filha, inteligente, culta, que se fazia admirada e respei- 
tada pelo talento e cultura. 

A Menezes Drumond, nossa homenagem a sua memória digna 
de todos os louvores pelo muito que deu de si para o engrande- 
cimento do nosso Sodalício e pelo muito que ficou exemplarmente 
de suas esplêndidas qualidades. 

TIMOTHEO VAN DEN BROEK 

Vinte anos o relógio do tempo marcou a vinte e um de agosto 
passado, assinalando o ingresso de Frei Timotheo Van Den Broek 
no quadro social do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
honrando-lhe o imenso saber de história do nosso passado e a 
sua invulgar dedicação a pesquisa de documentos antigos1 

Vivia enclausurado no seu Convento da Ordem do Carmo, 
em Santos, e em Moji das Cruzes. onde se radicara e onde veio 
a falecer aos 13 de fevereiro do ano em curso. 

De origem, não era dos nossos, pois nasceu em Bladel no 
Brabant holandês, porém tornou-se um dos nossos pelo coração 
e pelo cérebro 

Às virtudes de sacerdote, compenetrado dos deveres religio- 
sos e vivendo para a sua Fé sem as veleidades dos alardes vede- 
tistas. Frei Timotheo somou o carmelitano entusiasmo pela in- 
vestigação histórica. Com que alegria interpretava documentos 
dos priscos séculos do povoamento vicentino com o afã de escla- 
recer acontecimentos nebulosamente ocultos na dificil caligrafia 
do tempo! 

E com não menor prazer, Frei Timotheo oferecia sua colabo- 
ração aos que dêle se aproximavam ou incursionavam pelo opu- 
lento tesouro do Arquivo do Convento do Carmo, em Santos A 
êste aspecto, fêz sempre referência, o ilustre acadêmico, ex-ora- 
dor e ex-presidente do Sodalicio, Dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
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salientando a faceta predominante do caráter do eminente sacer- 
dote. Auxiliava na interpretação dos documentos e revia-os após 
a transposição para o texto dos que neles alicerçavam os estudos 
históricos. 

Precioso, mui precioso, o acervo que deixou dessa invulgar 
dedicação, como exemplo de homem de cultura que se integrou 
em nosso meio e o amou com suma inteligência. 

São Paulo, principalmente, São Paulo dos primeiros tempos 
deve-lhe relevantes informaçóes que São Paulo dos nossos dias 
lhe agradece tributando reverente preito de homenagem & sua 
mmória, invocando-lhe o espírito. de religioso, para que continui 
a amparar os que se votarem aos árduos e profícuos trabalhos da 
perquirição dos fastos piratininganos! 

JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 

Já se publicou livro biografando o General João Pereira de 
Oliveira. Livro nascido do carinho e aprêço de seus filhos. Nele 
está o General João Pereira de Oliveira, de corpo inteiro, do 
bêrço até poucos anos anteriores ao seu desaparecimento do 
mundo dos vivos. 

Uma existência extraordinária, notável, de oficial que honrou 
o Exército e a Pátria, e dos intelectual que honrou as letras e 
a cultura. 

Seria por demais longo, retraçar-lhe mesmo um simples perfil, 
na trajetória luminosa dos oitenta e cinco anos superiormente 
vividos. Fizeram-no os filhos com desvêlo, documentando para 
a posteridade a vida de quem tão bem se engrandeceu no serviço 
da Pátria. 

Nascido em Itabaiana, há quarenta e oito quilômetros em 
linha reta de Aracaju, Sergipe, a antiga seiscentista Caatinga de 
Aires da Rocha, cujo nome significa "naquela pedra mora al- 
guém", ou, ainda, "naquela pedra há aldeia com gente", João 
Pereira de Oliveira frequentou a escola primária de sua peque- 
nina terra, passando-se para o seminário de Salvador, Bahia, 
"ninho onde cantou Castro Alves, verde ninho murmuroso de 
eterna poesia debruçada entre as ondas e os astros", no dizer de 
Rui Barbosa. Não lhe condisse o seminário com a vocação que 
outra era. Retornou a Aracaju, sentando-se em novos bancos 
escolares com o condiscípulo famoso depois na poesia, no jorna- 
lismo e na caricatura, Hermes Fontes. 

Aventurou-se numa viagem para o Rio a fim de tentar matri- 
cular-se na Escola Preparatória e de Tática do Realengo. Malo- 
grou diante dos obstáculos e do meio estranho. Retornou ao 
Ateneu Sergipense. Mais uma vez, na cidade do Salvador, ma- 
triculou-se na Escola Politécnica. 
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O sonho, contudo, era ser soldado. Volveu ao lar paterno 
e verificou praça no 20." Batalhão de Infantaria, sendo imedia- 
tamente posto a disposição da Escola Preparatória citada, no Rio 
de Janeiro. Já na Escola Militar da Praia Vermelha solidarizou- 
se com o movimento de seus colegas que a 14 de novembro de 
1904, tentou depor o Presidente da República Dr. Francisco de 
Paula Rodrigues Alves. Prêso no 5." Regimento de Artilharia de 
Campanha, em Campinas, foi deportado para o Rio Grande do 
Sul e ali excluido do Exército com seus companheiros. 

Anistiado, em 1905, pelo Congresso Nacional por proposta 
do senador Rui Barbosa, volveu João Pereira de Oliveira as fileiras 
do Exército, no mesmo Regimento em que estivera prêso, e rein- 
cluido na Escola Preparatória. 

Daí por diante, pelas virtudes militares e cívicas, bravura 
pessoal e predicados de chefe, ascendeu fulgurosamente na car- 
reira militar alcançando o generalato, exercendo numerosas mis- 
sões, comissões e comandos, sobrelevando-se em nosso Estado, o 
comando da Infantaria Divisionária da 2." Divisão de Infantaria, 
com sede em Caçapava, e o da 2." Região Militar em substituição 
ao comandante efetivo, General João Batista Mascarenhas de 
Moraes, futuro chefe da Fórça Expedicionária Brasileira, que se 
afastara por motivo de viagem para os Estados Unidos da América 
(17 de agosto a 4 de novembro de 1943) e o de membro da Co- 
missão de Reparações de Guerra, no Itamarati, como represen- 
tante do Exbrcito, cargo em que permaneceu cêrca de dezesse- 
te anos. 

Dentre os pontos altos da gloriosa carreira das Armas, justo 
ê que se destaque a participação de João Pereira de Oliveira na 
expedição a capital baiana (1912), onde a politica instalara com- 
pleta anarquia; na campanha do Contestado (1914-1915) contra 
fanáticos, bandoleiros e remanescentes da Revolução de 1893; na 
expedição aos sertões baianos (1920) com a missão de os livrar 
das convulsões provocadas pela politicagem; na expedição lega- 
lista a Capital de São Paulo, servindo, como o General Paula 
Cidade, no Estado-Maior do Destacamento organizado sob o co- 
mando do General Carlos Arlindo, tendo sido nomeado Delegado 
Militar de São Caetano cumulativamente com outros encargos; 
e no comando da Fôrça Pública de Sergipe. 

As distinções, honrarias, tributos de exaltação ao merecimen- 
to multiplicaram-se a ponto de se não poder sequer relacioná-los 
nos limites impostos a êste breve relato. 

Se o militar conquistou tantos lauréis, não lhe ficou h, reta- 
guarda o eminente homem de letras, cultor esmerado do vernáculo, 
afeiçoado aos vultos e fatos da nossa História, do que deu prova 
em incontáveis publicações, desde os primeiros artigos do jornal 
"O Tempo", de Aracaju, com a iniciação literária aos dezesseis 
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anos de idade, até aos belos estudos, ensaios, conferências, discur- 
sos, etc., enfeixados em livros diversos, objeto de consagradora 
crítica nacional e estrangeira. 

Mesmo a poesia lhe não foi indiferente, do que vale o teste- 
munho neste mavioso soneto: 

"Essa de nobre e varonil aspeito, 
dona de uns lábios finos e rosados, 
é toda a causa dêstes meus pecados 
é por quem trago o coração desfeito. 

Nunca se viu nos mármores talhados, 
corpo de tal primor e tanto jeito; 
nem um olhar tão belo e perfeito, 
a luzir sob uns cílios sombreados. 

Quando ela passa, cavatinam beijos, 
e as almas todas, em febris desejos, 
os passos vão-lhe a suspirar, seguindo. 

Ouvir-lhe a voz, é como ouvir-se o coro 
da destra cheia de moedas de ouro 
dentro de um jarro de cristal, tinindo. 

Dois livros resultantes da vocação literária, mencionam-se: 
"Verdades Irrecusáveis", com paginação de artigos publicados na 
revista "A Defesa Nacional" (de 1926 a 1938), "Discursos" (coletâ- 
nea, impressa em São Paulo), "Discursos e Conferências" (compi- 
lação de cinco discursos e quatro conferências, nela se incluindo 
o discurso pronunciado no Automóvel Clube, em São Paulo, du- 
rante o almóço que lhe foi oferecido pela Academia Paulista de 
Letras, em 16 de novembro de 1944, e a conferência sóbre Matias 
Aires, proferida neste Sodalício, aos 13 de setembro de 1945), 
"Notas a Margem de Um Grande Livro" (Contribuição para o 
estudo de "Os Sertões" e "Vultos e Fatos de Nossa História" (Co- 
letânea de escritos patrióticos). 

Entre as agremiações a que pertenceu, além do nosso SodaI- 
cio, citam-se: A Academia de Letras do Rio Grande do Sul, da 
qual foi presidente, a Casa do Intelectual Brasileiro, de Porto 
Alegre, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e Instituto 
de Estudos Genealógicos do Rio Grande do Sul, a Confratirnité 
Universelle Balzacienne, Montevidéo, etc. 

Intelectuais do porte de Aureliano Leite, Gofredo da Silva 
Teles, Afonso d'Escragnolle Taunay, Altino Arantes, Manuel Car- 
10s de Figueiredo Ferraz, Roberto Moreira, Pelágio Logo, entre 
nós, e Júlio Dantas, em Portugal, teceram louvores à produção 
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literária do General João Pereira de Oliveira. O escritor luso, por 
exemplo, qualificou-lhe as orações de "modelos da melhor elo- 
quência acadêmica, com as virtudes de mestre da língua verná- 
cula, esplêndida formação do tribuno, do filósofo e do historiador 
insigne". 

Conheci o General João Pereira de Oliveira quando tenente 
servia no III/4." R.I. através de um livro que me ofereceu: "Ar- 
mas Automáticas" que se encontrava esgotado. Tão bem escrito 
o achei que consegui o interêsse de meu Editor para vir a lume 
nova edição. 

Apresentei-o ao circulo intelectual de São Paulo, levando-o, 
inclusive a proferir conferências na Academia Paulista de Letras 
e neste Sodalicio, por cujo honroso ingresso sou, também, respon- 
sável. Daí nasceu uma amizade jamais interrompida. 

Coube-me traçar-lhe o pálido esboço de sua personalidade 
de militar e literato. Mas, sobreleva-se no meu espírito a dor fra- 
tema da ausência de um amigo querido que no coração deixou 
tão profunda saudade. 

Tendo sua imagem em meus olhos úmidos, lembro os versos 
de Camóes ("Os Lusiadas", IV, 81) : 

". . .a  virtude louvada vive e cresce 
e o louvor altos casos persuade". 

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES 

A glória de Macedo Soares transcendeu os limites da Pátria, 
pela projeção internacional alcançada mercê de sua múltipla e 
intensa atividade cultural, política e diplomática. Não carece de 
confronto para ser posta em paralelo com a vida do Barão do 
Rio Branco. 

Serviu São Paulo, o Brasil, a América e o Mundo. 
No Panteão da Gratidão Nacional repousa como herói de 

raras e brilhantes pelejas vencidas pela sua inteligência, pelo seu 
talento, pelo seu engenho e pela sua habilidade que foi a arte 
no lidar com os homens. 

Homem humano, humanissimo, foi amado e louvado e exal- 
tado por sua extrema generosidade que, no depoimento de Djalma 
Forjaz, chegou a lhe comprometer os bens ao esparzir benesses 
de caridosa prodigalidade, praticada na mais fiel observância do 
preceito de Jesus no seu decálogo da bem-aventurança transcen- 
dental, promulgado como Nova Lei no Monte: 

"A quem te pede dá e a quem quer de ti emprestado, não lhe 
voltes as costas". 

Mecenas amparou os que tinham talento e honrou os que 
deram provas de cidadãos úteis a coletividade, através de todas 
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as formas de assistência, auxílio e consagração. De suas mãos, 
ocultas em severo anonimato, recebeu um dos escultores mais 
credenciados de Sáo Paulo as necessárias contribuições para que, 
em cidades várias, se perpetuasse no bronze a memória de brasi- 
leiros ilustres, a fim de náo ficarem no olvido as imagens dos 
que concretizaram ideais, esperanças e realidades em prol da Pá- 
tria e da Humanidade. 

Os grandes homens têm os nomes abreviados com o crescer 
da fama que se vai alevantando para a eternidade. Dois eram o 
do eminente brasileiro: José Carlos, para os íntimos, e Macedo 
Soares, para a imortalidade, aureolado por um qualificativo que 
o dignificava: Embaixador. E o era, na acepçáo integral da pala- 
vra. Embaixador da Paz, da Cultura e da Inteligência. 

Ninguém melhor do que José Maria Whitaker féz a síntese 
exata da personalidade de José Carlos de Macedo Soares em ex- 
pressões escritas clarividente e cordialmente num pergaminho 
oferecido e assinado pelo que existia de mais representativo em 
São Paulo, nas letras, nas ciências e nas artes, na lavoura, no 
comércio e na indústria, aos 6 de outubro de 1959, sendo orador, 
na homenagem prestada, o Dr. Altino Arantes: 

"Homens públicos fazem-se admirar pela firmeza de 
orientação, mas sòmente fazem-se amar por magnanimidade 
na atuação. 

José Carlos de Macedo Soares ocupou altíssimas posições 
e de tõdas se retirou com pesar para a Nação. Nunca odiou, 
nunca perseguiu e, se condescendências teve, sòmente pode- 
riam ter sido indulgências de seu grande coração. 

Venceu por agudeza de engenho, por clarividência de 
visáo, por firmeza de caráter; e em todos os triunfos sempre 
resplandeceu sua inata generosidade. 

Em 1924, encaminhou-se conscientemente para o ostra- 
cismo a fim de defender, sòzinho, São Paulo abandonado, 
garantindo, entre fortes perigos, nossos lares, nossas vidas, 
nossos bens; na Argentina, pelejou, em gratuito sacrifício, 
para apaziguar no Chaco uma guerra que diretamente não 
nos ameaçava; em São Paulo, como Interventor, governou, 
equânime, acima de grupos e partidos; e, Chanceler, estrei- 
tou nossas amizades no Continente, iniciando uma política 
de congraçamento, que muito elevou nosso prestígio interna- 
cional. Enfrentou os poderosos, protegeu os humildes, renun- 
ciou posições brilhantes, sacrificando, sem hesitar, bens e 
interesses as convicções de seu espírito liberal e caritativo. 

José Carlos de Macedo Soares, grande homem de Estado, 
tem grande alma de cristão. E é nesta dupla qualidade que 
lhe manifestamos nesta modesta homenagem nossa gratidão 
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de brasileiros, nosso reconhecimento de Paulistas, nossa adrni- 
ração de Amigos, afetuosos e devotados". 
Altino Arantes, perorando, realçou a constante do passado 

de Macedo Soares, "constante retilínea e inquebrantável, sem hia- 
tos e sem declinios, que busca e atinge sempre o Bem". 

No plano brasileiro, como Deputado Federal, Intementor no 
Estado de São Paulo, Ministro da Justiça, em cargos e funçes 
políticas, houve-se com a probidade requerida pelo anseio de reali- 
zar política segundo o conceito de J. Henrique Rodó, como "a 
arte suprema de aperfeiçoar a Pátria e embelezar o mundo". 

No Ministério das Relacóes Exteriores. glorificou-o no enri- 
quecimento das suas tradiçóès pelo incentivo-a ampla cooperação 
internacional e a reciprocidade de relações políticas e comerciais 
entre o Brasil e as démais nações do continente, corporificando 
o ideal bolivariano de fazer da América o oásis da Paz e da Con- 
fraternidade. 

O escritor cuidadoso mais se entregou aos temas-teses, aos 
temas-debates, aos temas-estudos, aos temas-monográficos, quer 
nos discursos, conferências e obras de tomo, analisando e pesqui- 
sando, observando e concluindo, levantando problemas e ofere- 
cendo soluções, do que aos vôos de imaginação, condoreirando 
pelos píncaros da ficção. 

Macedo Soares era um homem objetivo e concretizava as 
finalidades de sua atuação e ação intelectual. O primeiro livro 
que dêle li, em pela adolescência foi "Borracha", em 1927. Mas, 
já fora precedido da publicação de "Justiça" (1925), "Palavras ao 
Comércio" (1924), "A Indústria das Falências" (1924), "Falsos 
Troféus de Ituzaingó" (1920), "Escolas de Fachada" (1920), "O 
Art. 183 n." I V  do Código Brasileiro" (1919), "O Impôsto único" 
(1916), "Psicologia e Pedagogia" (1912) e o trabalho inicial "Pro- 
cesso Ângelo Longaretti" (1908). Do mesmo ano de 1927 é o notá- 
vel livro "O Brasil e a Sociedade d,as Nações", seguindo-se-lhe "A 
Política Financeira do Presidente Washington Luis" (1928), "As 
Eleições Presidenciais nos Estados Unidos" (1928), "O Banco do 
Brasil, como Banco Central de Emissão e Redesconto", etc., etc. 
etc., até chegarmos aos mais recentes "Fronteiras do Brasil no 
Regime Colonial", obra de fôlego que o notabilizou como uma das 
maiores autoridades no estudo e pesquisa da história do Brasil; 
e "Santo Antônio de Lisboa Militar no Brasil", onde afloram a 
erudição histórica, arte gráfica e a motivação, tornando-o, ao 
mesmo tempo, livro precioso pela riqueza do estudo e do conteúdo 
artístico, sem deixar de ser curiosamente interessante, lastreado 
por documentação assaz copiosa. 

A Revista da Academia Paulista de Letras guarda em suas 
páginas, além de um capítulo dessa obra de alto valor, algumas 
conferências e ensaios magníficos como "Cervantes no Brasil ou 
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a Universalidade do Gênio e da Obra de Cervantes", "Tirso de 
Molina", a "Cadeira n.' 1" e o discurso pronunciado quando, já 
Presidente da Academia Brasileira de Letras e membro da Aca- 
demia Paulista, foi recebido na Academia Argentina de Letras. 

Mais que qualquer instituição do Brasil, as de São Paulo, 
notadamente êste Sodalicio e a Academia Paulista de Letras, de- 
vem unir-se para que Macedo Soares se junte ao seu particular 
amigo Afonso de Taunay, no Jardim de Academus, no Largo do 
Arouche, a fim de que ambos possam deleitar-se com os versos 
cantantes de Vicente de Carvalho, a dizer poesia àqueles que fize- 
ram da inteligência e da cultura instrumento de prazer e eno- 
brecimento do homem, e, em particular, Macedo Soares, que com 
as rosas da caridade perfumou tantos lares humildes merecendo 
a homenagem por uma vida norteada pela constante do Bem, 
dela fazendo lição eterna de bondade e luminoso exemplo de 
amor a Pátria, servindo-a para bem servir a sua Gente. 

Que se volte o nosso pensamento para o céu, onde o Supremo 
Senhor o acolheu levado da Terra pelas graças de seu virtuoso 
coração, nesta lembrança a sua memória, invocando-a como leni- 
tivo numa hora de angústia e tormenta, porque sua alma, para 
nós, representa Paz, Harmonia e Fraternidade! 

THOMAZ OSCAR MARCONDES DE SOUSA 

Temperalmente combativo. Thomaz Oscar Marcondes de 
Sousa marcou sua presença, nas sessões do Sodalício as quais era 
assíduo, pela permanente intervenção nos debates e nas exposi- 
~Ões dos conferencistas, oferecendo contribuições fundamentais 
na amplitude de seus largos conhecimentos. 

Corria-lhe nas veias sangue veneziana dos Maricondi, dos 
Marconi, dos velhos condes dos mares da antiga e pitoresca repú- 
blica de setenta ilhas ligadas por quatrocentos e cinqèenta pontes 
sóbre cento e quarenta e nove canais. 

Os povos de origem asiática fixados ao fundo do golfo Adriá- 
tico, insularam-se por defesa, sobretudo, quando da invasão dos 
hunos, dando tal impulso progressista a República e tal agressivi- 
dade que, em breve, fazia-se "rainha dos mares", levando o Papa 
Alexandre I11 a dar ao doge veneziana, o anel simbólico do hime- 
neu com o mar: "Esposai-o, a fim de que a posteridade saiba que 
o mar vos pertence por direito de vitória, e deve ficar submisso 
a vossa república, como a esposa ao espóso". 

Marcondes de Sousa levou seus estudos sobre os descobri- 
mentos, assunto de sua eleição, e sua paixão por êste capitulo 
da história marítima, que o desposou, submetendo-o totalmente 
a sua férrea vontade. 
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Foi um conúbio para toda vida, de amor intenso. No lar, o 
anel simbólico configurava-se na querida esposa, originária de 
Crótona, na Calábria, fisiograficamente uma península no Tirré- 
nio a Oeste, o estreito de Messina ao Sul e o golfo de Tarento a 
Leste. Todos sabem a influência das penínsulas na História da 
Expansão Geográfica. Dona Rosa Aquilino foi, indiscutivelmen- 
te, o dínamo de coragem para que Marcondes de Sousa fortale- 
cesse sua vocação para a história das ocisas marítimas, No cora- 
ção; pois, um motor propulsor de alta potência. E o cérebro obe- 
diente espelhava-se no seu "ex-libris", onde se evidenciavam a 
origem veneziana, causa primeira das preocupações pela história 
das incursões náuticas, e a embarcação quinhentista, efeito pri- 
meiro da preferência pela pesquisa histórica e sua fixação no 
quadro do tempo. 

Membro do Sodalicio, desde 20 de outubro de 1910, o decano, 
portanto, depois da morte de Macedo Soares, cujo ingresso data 
de 5 de março de 1907, brindou a cultura histórica com o livro, 
em que o título é a bandeira da porfiosa atividade de seu Autor 
através dos quase sessenta anos de atividade intelectual: 

. . . . .  "A descoberta da América e a suposta prioridade dos 
portuguêses de acordo com a história e a cartografia ameri- 
cana vetustíssima", concluído em fins de 1911, publicado em 
princípios do ano seguinte, revisto, ampliado e reeditado 
em 1944. 

Trouxe o livro uma apreciação de Capistrano de Abreu, 
destacando-se êstes votos que se confirmaram plenamente: 

"O amor exclusivo da verdade inpira o Sr Marcondes 
[de Sousa.] 

Que não fique neste primeiro livro é o desejo dos que 
[leram".] 

E não ficou. Seguiram-se-lhe tantos livros e notas que a 
relação dêles para ser transcrita e enunciada demandaria mais 
de hora. Dessa nobilitante tarefa, encarregou-se com a proficién- 
cia que lhe é sobejamente reconhecida, o nosso estimado e culto 
consócio Nicolau Duarte e Silva no bem elaborado e documentado 
trabalho intitulado "Historiador Marcondes de Souza", publicado 
no "Jornal do Comércio" de 22 de setembro último. Aproveito 
o ensejo para agradecer ao eminente amigo a generosa referên- 
cia feita nesse belo estudo ao meu modesto nome. 

Não me furto, entretanto, ao destaque de uma das mais con- 
ceituadas obras deixadas por Marcondes de Sousa: "O Descobri- 
mento do Brasil", vinda a lume em 1946, integrando a coleção 
"Brasiliana", como seu número 253, reeditada em 1956, acompa- 
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nhada de opiniões elogiosas de Afonso de E. Taunay, Samuel Eliot 
Morison, William B. Greenlee e Enrique de Gandia. 

Marcondes de Sousa foi, também, jornalista, colaborando no 
"Jornal do Comércio", secção de São Paulo e em "A Gazeta"; 
professor de Geografia Econõmica na Faculdade de Ciências Eco- 
nômicas da Fundação "Álvares Penteado" e de cursos de extensão 
cultural relacionados principalmente com os descobrimentos, na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo. Além de livros, publicou trabalhos de natureza histórica 
na revista do Sodalício e na "Revista de História", de cujo corpo 
redatorial participou, órgão do Departamento de História da mes- 
ma Faculdade de Filosofia, e nos "Anais do I V  Congresso de 
História Nacional". 

Tornou-se, pois uma autoridade na sua especialidade. E auto- 
ridade respeitada. 

Sua presença nesta Casa, dinamizava-a, fazia-a vibrar. Já 
otogenário sentiu-se feliz, imensamente feliz ao assistir a posse 
de seu filho e herdeiro do nome e de vocação para as letras histó- 
ricas. Unindo-os, neste momento a fim de que sua sombra reviva 
numa das cadeiras da Mesa Diretora dos trabalhos, para a qual 
sempre convocava+ o ilustre Presidente Aureliano Leite, somo 
ao coração do filho, nossos corações na homenagem que o Soda- 
licio, pela minha palavra, presta a sua memória, salientando-lhe 
o exemplo de fidelidade ao ideal da cultura histórica e A sua fe- 
cunda operosidade. 

+ K + 

Desfilaram os nossos mortos, numa jornada de saudade em 
que cada um de nós viveu momentos de grande e justa emoção. 

Todos foram exemplos e lições. 
Mortos, são símbolos e roteiros porque todos foram sementes 

de ideal e trabalho que na terra fértil da vida brotaram, cresce- 
ram e frutificaram. 

Colhemos os frutos e dêstes continuaremos a plantar as 
sementes cercando-as dos nossos cuidados para que sobrevivam 
as virtudes que os dignificaram, que nos dignificam, a nós, a 
Pátria e a Humanidade. 

(Oração proferida na Sessão Solene 
de 19 de outubro de 1968). 



I11 - Centenário de Octávio Mendes 

1885. 
Faculdade de Direito, a velha, tradicional e gloriosa Arcada 

de São Paulo. 
Primeira série, entre outros, aparecem matriculados: Ula- 

lasdilau Herculano de Freitas Guimarães, Francisco Antônio de 
AImeida Morato (só na segunda cadeira, Direito Romano), José 
Augusto Pereira de Queiroz, João Luís Alves Júnior, Afonso Ari- 
nos de Me10 Franco, Francisco Mendes Pimentel, Afonso José de 
Carvalho, Carlos Peixoto de Me10 Filho, Edmundo Pereira Lins 
e Octávio Mendes. 

1920. 
Em conseqüência da promoção de Frederico Vergueiro Stei- 

de1 a catedrático de Direito Comercial, abriu-se vaga de substi- 
tuto, a ela concorrendo os bacharéis Octávio Mendes, Waldemar 
Ferreira e Plínio Balmaceda Cardoso, sendo nomeado o primeiro. 

1923. 
Octávio Mendes é promovido a catedrático, na vaga, por 

falecimento, de Gabriel de Rezende. 
Ingressara na Escola do Largo de São Francisco aos dezes- 

seis anos. A ela retomara, substituto, aos cinquenta e um, gal- 
gando a cátedra aos cinquenta e quatro, em cujo exercício per- 
maneceu pouco tempo, vindo a falecer aos 12 de novembro de 
1931. 

O carnpinense do sítio "Boa Vista", já no Externato de Mala- 
quias Ghirlanda, em plena meninice, formava ao lado dos que 
se definiam "republicamente" respondendo "Pronto!" em oposição 
à turma monarquista que se equivocava com o "Presentel" que 
não seria futuro! Q dêsses dias radiosos que um livro excita-lhe 
o ardor infantil e o lança na voragem da leitura. Recebe, como 
presente, ao término do primeiro ano, a primorosa obra de Júlio 
Veme "Um herói de quinze anos", de recente publicação, divul- 
gando as comovedoras aventuras de Ricardo Sand, jovem coman- 
dante do brigue-galeota "Peregrino" que "com quinze anos, já 
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sabia escolher e executar até o fim o que havia decidido seu 
espirito resoluto." 

As vésperas dos doze anos, passou-se para o Colégio "Culto 
a Ciência", na chácara do Tenente Antônio Rodrigues de Almeida, 
a rua Alegre (atual Culto a Ciência), sofrendo em seu mundo 
intimo, o pequenino mundo infanto-juvenil, as emoções dos poe- 
tas que mais apreciava: Gonçalves Dias e Castro Alves. Mergu- 
lhou nos estudos, dedicando-se, sobretudo, ao Vernáculo e a língua 
Latina, sem descurar de duas mais, de sua eleição: História e 
Geografia, e atento a lingua francesa, valendo-se, nesta, do auxi- 
lio de uma irmã, Marcinha, que o aproximou vitoriosamente de 
Ohateaubriand. 

Em 1883, começa a transformar em realidade o sonho de 
conquistar o diploma de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
obtendo os primeiros certificados no "Curso Anexo" da velha 
Academia. Daí a dois anos, em fevereiro, nela estava matricu- 
lado. Fora das aulas, passava o tempo na Biblioteca da Escola 
e na Biblioteca Municipal, lendo História, lendo Filosofia, lendo 
Literatura. Dos professôres impressionaram-no João Monteiro e 
Pedro Lessa, respectivamente nas preleções de Direito Civil e 
Filosofia e Historia do Direito 

Para prover ao próprio sustento, graças a uma recomendação 
de Francisco Glicério, foi recebido por Francisco Range1 Pestana, 
diretor de "A Província de São Paulo" em que exerceu funções 
de revisor não tardando a firmar-se como excelente jornalista. 
De uma viagem ao Rio de Janeiro, a servico do jornal, nasceu 
forte amizade com Max Fleiuss, e seu conhecimento com Machado 
de Assis. 

Ainda estudante, numas férias, ao visitar o tio Cândido Bor- 
ges, em Piracicaba, voltou seus olhos para aquela que seria estre- 
mecida esposa em 1891. a jovem Elisa de Moraes Barros, aluna 
do Colégio Piracicabano, de Miss W. Watts, filha do ituano Dr. 
Manoel de Moraes Barros, advogado na cidade, e irmão do Dr. Pru- 
dente de Moraes Barros 

Dez dias antes da proclamação da República, Octávio Mendes 
colou grau em companhia de Mendes Pimentel, João Luís Alves 
e Tôrres de Oliveira numa solenidade coroada pelo imprevisto dos 
acordes do Hino Acadêmico executado por uma banda às ordens 
de Antônio Carlos Gomes, seu tio-avô, pelo lado materno. ' 

' .  

No ano seguinte, 1890, o Dr. Octávio Mendes foi nomeado 
Procurador Geral da República em São Paulo, cargo que deixou 
para ser Promotor Público em Campinas (1891) e, aseguir,  em 
1893, Juiz de Direito da comarca de Sorocaba. Renunciou, po- 
rém, a magistratura, em 1895, preferindo montar banca de advo- 
gado em São Paulo. 

Sorriu-lhe o triunfo por fôrça do entusiasmo, da cultura e 
da dedicação postos no exercicio da profissão. . .:. ., 
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Foi, contudo, na desgraça que se agigantou o Dr. Octávio 
Mendes: em 1910 sobreveio-lhe a paralísia (poliomielite) que o 
levou a procurar cura na Europa, de onde retornou, aliviado dos 
padecimentos, recomeçando a vida com energia verdadeiramente 
invulgar. 

Mercê de sua excepcional cultura jurídica, o Govêrno do Es- 
tado de São Paulo (1915, exercendo a presidência o Dr. Carlos 
Guimarães) solicitou-lhe pronunciamento sobre o Projeto do Có- 
digo Comercial de Inglez de Souza, em discussão no Senado, dando 
origem as suas observaçoes e emendas que mereceram do próprio 
Inglês de Souza agradecimento pelas "benévolas, lisonjeiras e 
muito honrosas expressões com que fui distinguido em trabalho 
jurídico tão notável pela erudição, pela elevação da crítica e pelo 
senso prático". 

Quando pretendeu concorrer a cadeira de Direito Comercial, 
impugnou-se a inscrição sob a preliminar "de que o candidato 
Octávio Mendes, paralítico, não teria capacidade física para se 
desempenhar a contento da tarefa de professor", o que levou 
outro professor da Faculdade, o Dr. Rafael Sampaio a "perguntar 
aos impugnadores se, para concorrer a uma Cadeira da Facul- 
dade, precisava o candidato demonstrar qualidades de jogador 
de futebol". 

E foi com o auxilio de paralelas, substituindo as pernas, e 
com a cadeira de braços carregada por dois homens, que o Dr. 
Octávio Mendes ofereceu o grande exemplo de inquebrantável 
energia e de fibra moral incomum, superando a incapacidade 
fisica pela atividade sobre-humana, distinguindo-se no trabalho 
docente, no exercício da advocacia e na produção juridica. 

Retraçando-lhe o perfil de professor, a beira do túmulo, disse 
o Dr. Spencer Vampre: 

"Mestre êle o foi, pela dedicação indefesa, pelo trato amorá- 
vel aos colegas e aos discipulos, pela paixão irreprimida dos es- 
tudos doutrinários, pela assiduidade sem par, e pelo carinho com 
que guardava as tradições e as glórias da velha casa de ensino, 
que se orgulha de havê-lo contado entre os seus docentes. 

Mestre o foi, por essas lições diuturnas de amor ao trabalho, 
por êsse heroismo silencioso, mas formidável para emparelhar-se 
com os mais assíduos semeadores de idéias e de doutrinas." 

Comparando-o a Feijó e a Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
acrescentou o erudito representante da Academia: "era um dêsses 
homens que, pela atuacão de todos os dias, aumentava o patri- 
mônio intelectual e moral da Nação". 

O eminente Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 
exaltou-lhe a atuação de advogado encontrando-se a si mesmo e 
exercendo o primado de sua inteligência, sendo ao mesmo tempo 



256 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAVLO 

mestre de direito e escritor, "concorrendo com seus trabalhos para 
enriquecer a nossa literatura juridica e de cuja pobreza, notada- 
mente no ramo comercial, anteriormente tanto se queixavam 
Souza Bandeira e Cândido Mendes". Realçou-lhe, também, o as- 
pecto humano, profundamente afetivo, com que presidiu ao lar 
ao lado da nobre companheira de sua vida. Da. Elisa, lar em que 
sempre pontificaram "afeto delicado, atenção amorosa, precau- 
ção e cuidados sem conta e sem limites". 

O Professor Emérito Dr. Ernesto Leme, em discurso profe- 
rido por ocasião da inauguração do centro de reabilitação da 
A.C.C.D., aos 17 de abril de 1963, fêz admirável síntese da vida e 
obras do Dr. Octávio Mendes, "cujo exemplo de resistência ao 
sofrimento serve de estimulo e modêlo aqueles que se debatem 
no drama de sua incapacidade física", tendo "como lenitivo o 
afeto da família e a alegria do trabalho". "Homo nascitur ad 
laborem, e t  avis ad volatum", lembrou o eminente professor as 
palavras de Job (V, 'i), incorporando ao texto de seu belo estudo, 
as duas jóias de preceitos asseguradoras da felicidade da família, 
legadas por Octávio Mendes a sua filha: "Decálogo Para Minha 
Filha" (1912) e "Conselhos para Minha Filha Casada" (1920). 

O ilustre Prof. Dr. Miguel Reale em brilhante e lúcida aná- 
lise do pensamento jurídico do Octávio Mendes face a sua posi- 
ção no Direito Comercial Brasileiro", salienta-lhe as característi- 
cas norteadoras do professor que ascendia, "serenamente, de uma 
cadeira de rodas a cátedra, a fim de proferir as suas preleções de 
Direito Comercial", preferindo, em sua produção científica, as 
teses necessárias ã elucidação dos assuntos que formam o reper- 
tório da vida comercial e das questões forenses" e não tendo 
"temor de apresentar o resultado de suas pesquisas, fazendo-o 
até mesmo com veemência". 

Entra êle, escreve o Prof. Miguel Reale, de chofre no assunto, 
enquadrando a matéria no estrito campo dogmático-jurídico, sem 
tergiversações e delongas, com apoio na tradição da literatura 
jurídica pátria, posta em permanente confronto com os mais 
ilustres comercialistas alienígenas, não só da França e da Itália, 
mas também da Inglaterra e da Alemanha, demonstrando não 
ter ficado jungido as fontes latinas". 

Eis, num breve alinhavado, pequeno em demasia para a 
extraordinária dimensão do homem que viveu para ser exemplo, 
a evocação do Dr. Octávio Mendes, na solenidade com que o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, honra-lhe a impere- 
cível memória ao celebrar seu I Centenário, precisamente assina- 
lado neste dia, 12 de abril. 

E a homenagem do Sodalício ao homem que, pela atuação 
de todos os dias, engrandeceu o patrimônio intelectual e moral 
de São Paulo e do Brasil! 

(Oração proferida aos 12 de abril de 1969) 



IV - Dr. José Torres de Oliveira 

Com que emoção e respeito recordo o Dr. Torres! 
Nos velhos tempos do antigo casarão, a rua Benjamin Cons- 

tant, transposta solene porta do vetusto prédio, chegava-se ao 
seu interior, num comprido saláo que bem parecia o de um museu 
com vitrines, armários e paledes a ostentarem peças, retratos e 
bustos, na materialização de iniciativas, fatos e vultos. 

Ao fundo, disposto em semi-círculo, um jogo de modestas 
poltronas e recostos, revestidos uns de palhinha, outros de couro, 
onde, diariamente, e, de modo especial, aos sábados, frequenta- 
dores habituais, no período da tarde, desfiavam sentida e vivís- 
sima prosa. 

A direita, a porta que dava para a biblioteca e para a depen- 
dência executiva. Alí, estavam, em operosa atividade o Dr. Torres, 
o chefe dos serviços de secretaria e biblioteca, Aristides da Silveira 
Lobo, seu auxiliar Atílio Casadei, e, trançando pela Casa, o Chico, 
Francisco Paulino de Jesus. O Dr. Torres e sua equipe de tra- 
balho, tal como a conheci ao começar a frequentar o Instituto 
pelos idos de 1940. Raramente, o presidente subia ao andar 
superior, salvo para presidir, a noite, como era usual, as sessões 
que se realizavam no acolhedor auditório, dominado pela extensa 
e suntuosa Mesa da Presidência, tendo, a direita, sóbria tribuna 
destinada aos oradores que, normalmente, preferiam-na para pro- 
ferir as respectivas orações. 

Nos últimos tempos, o Dr. Torres evitava o acesso ao saláo 
nobre pela inclinada escada de numerosos degraus, principal- 
mente em face do desconfôrto que lhe trazia o incômodo de uma 
inimiga intima que obriga seus portadores a certo cuidado. Tal 
como Fernáo Dias Pais, o Dr. Torres sofria de hérnia que, aliás, 
parece ter preferência pelos ilustres associados.. . desde os pre- 
sidentes! 

Honrei-me profundamente pela generosa amizade com que 
me distinguiu, a ponto de logo incluir meu modesto nome entre 
os eminentes sócios que passariam a compor a Diretoria do 
Triênio de 1948-1950, a derradeira presidida pelo excepcional Pre- 
sidente Perpétuo Dr. José Tórres de Oliveira. 
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Entretanto, a convivência de quase um decênio gravou, no 
meu espírito, a personalidade marcante do indeslembrável timo- 
neiro que por vinte anos conduziu, com segurança e descortino, 
os destinos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

O porte alto e nobre, com a fisionomia séria, porém, suave, de 
olhar penetrante, testa larga de intelectual, os alvos cabelos 
repartidos da esquerda para a direita, a boca firme com o vinco 
dos lábios bem definido e encimada pelo denso bigode branco que 
ornava o término do nariz proporcionado, tudo num rosto aparen- 
temente enérgico em que o mento pouco saliente contrastava com 
a fronte projetada e acentuada pelo nítido limite das fortes 
sobrancelhas ainda escuras, o Dr. Tórres de Oliveira com o seu 
esbelto aprumo e elegante indumento, tenho-o diante dos meus 
olhos neste momento em que a sua Casa - a Casa que foi sua - 
enquanto vivo -, durante quase meio século, e que continua sua, 
muitíssimo sua -, nesta hora solene, comemorativa do Centená- 
rio de nascimento, honra-lhe a memória, relembrando a atuação 
ininterrupta e profícua a serviço e para maior glória do Sodalicio. 

Dignificou-me muito a indicação para ocupar um dos cargos 
de secretário, sabida como era a apreciaçáo franca, e até severa, 
com que o Dr. Tòrres procurava formar seu grupo de trabalho, 
convocando os companheiros para os sacrifícios dos postos admi- 
nistrativos e libertando-os quando reconhecia ser chegado o tempo 
de os poupar. As atas do Instituto registram suas oportunas 
intervenções assim como as advertências ou recomendações para 
que "não se solicitassem votos, nem se disputassem cargos, repu- 
tando isso impróprio de uma sociedade de cultura, onde os cargos 
são gratuitos, e todos têm capacidade e idoneidade para o desem- 
penho de quaisquer cargos da Diretoria". (Ata da 10." sessão 
ordinária, realizada no sábado, dia vinte e cinco de outubro de 
1941). 

Exemplo concreto tem-se na eleição para o triênio de 1942- 
1944, quando solicitou a assembléia eleitoral que se abstivesse de 
reeleger cinco eminentes companheiros da Diretoria do triénio 
que se findava, ocasião em que, também, não concordou, inicial- 
mente, com os argumentos de outro eminente sócio, eleito para 
suplência de secretário, lembrando ser obrigatória pelo Estatuto, 
"a aceitação e o desempenho de quaisquer cargos, comissòes ou 
delegações da Sociedade, não podendo os srs. consócios recusá-los". 
Todavia, pesando os mesmos motivos, acabou por atendê-lo na 
vontade manifestada, embora consagrasse o preenchimento da 
referida suplência na publicação alusiva ao jubileu social, 1894- 
1944. Foi, sem dúvida, o referendum do gesto dos consócios e a 
homenagem ao ilustre eleito, posta em têrmos de sincera estima 
e elevado conceito. 
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Deixo de imprimir neste depoimento pessoal um cunho mais 
intimista para dar lugar aos testemunhos dos que, por mais tempo 
e mais próximamente, privaram com o Dr. José Torres de Oliveira, 
vultos de suas relações e amizades. 

Afonso José de Carvalho que com éle conviveu desde sua 
admissão no Sodalício, disse no discurso comemorativo do qua- 
dragésimo aniversário do ingresso do Dr. Torres de Oliveira nesta 
Casa: 

"José Torres de Oliveira é o mais perseverante dos sócios 
vivos do Instituto. Desde a sua posse no Sodalício, há quarenta 
anos, sua vida tem sido a de uma frequência infatigável para 
tomar parte nas discussões e nas deliberações de nossa agremia- 
ção social. Mas Torres faz muito mais do que isso. file ama de- 
veras o Instituto, com um amor Único, singular, que eu quase diria 
apaixonado". 

". . .Um confrade, certa noite, ao ver o presidente risonho e 
sereno, a expor devagar as condições lisonjeiras do momento so- 
cial, sussurrou-me ao ouvido que Torres deveria pagar imposto, 
e grande, pela presidência, dado o prazer imenso que experimen- 
tava em servir ao Instituto. Data de 1903 a sua atuação efi- 
ciente e ininterrupta como sócio efetivo, propondo, discutindo, 
deliberando sobre todos os assuntos ventilados no Sodalício". 

Apreciando a combatividade desassombrada, corajosa e leal, 
característica de sua personalidade, Afonso José de Carvalho, 
realça a posição contrária do Dr. Torres ao sustentar "o embate 
da opinião ardorosa do famoso padre Júlio Maria, quando éste 
atacava o apoio do Instituto ao projeto da União sobre a prote- 
ção dos índios. Alegava o sacerdote que o Govêrno queria con- 
quistar os incolas pela força bruta, ao passo que a verdadeira 
proteção aos selvicolas se deveria efetuar aos poucos, mansamen- 
te, por meio da catequese religiosa. Mas Torres de Oliveira de- 
monstrou galhardamente, contra adversários da envergadura de 
Brasilio Machado, Estêvão Bourroul e outros, que o projeto punha 
em contacto o homem da selva com o homem civilizado, num 
sistema engenhoso, capaz de conciliar a catequese religiosa com 
a proteção leiga." 

Mestre Afonso de Taunay na mesma oportunidade, dentro 
do programa das homenagens pela passagem do 40." aniversário 
da eleição do Dr. Torres como sócio efetivo do Instituto Histó- 
rico, no almoço realizado, as 13 horas, na Casa Anglo-Brasileira 
(Casa Mappin), iniciou seu discurso com estas palavras: 

'A nossa festa de hoje não é só a da amizade, é sobretudo a 
da justiça. C a do reconhecimento dos méritos e serviços pres- 
tados ao nosso querido Instituto em quatro decênios da sua com- 
pleta integração na vida e nos destinos da instituição a que, em 
já largo lapso, deu você o melhor do seu zêlo constante, exterio- 
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rizado pela linha de inquebrantável dedicação do sócio, do mem- 
bro de Diretoria e, afinal, do presidente que rege os destinos de 
nossa entremecida casa. brevemente cinquentenária. A esta de- 
dicação de simples consócio e membro de comissões, do tesoureiro, 
do secretário e, afinal, do presidente, soube você, com raro tacto 
e extraordinária discreção, apor o cunho de sua inteligência clara, 
norteada pela experiência do causidico de largo e merecido con- 
ceito geral. E soube, sobretudo, infundir-lhe as características 
do desinterêsse, da perfeita avaliação da responsabilidade, dos 
encargos, da respeitabilidade das funções exercidas, da dignidade 
exigida pelos cargos." 

Dos nossos queridos consócios que deram fulgor a tribuna 
do Instituto, colhem-se dois depoimentos objetivos: o do Prof. Dr. 
José Carlos de Ataliba Nogueira e o do Prof. Dr. José Pedro Leite 
Cordeiro. O primeiro, falando na Sessão Extraordinária, de 20 
de julho de 1943, comemorativa do 40." aniversário da eleição do 
Dr. José Torres de Oliveira, como sócio efetivo, fêz o elogio do 
homenageado, assinalando com a ênfase já peculiar ao Desem- 
bargador Afonso José de Carvalho e a Mestre Afonso de Taunay, 
a dedicação devotada ao Sodalício "verdadeiramente excepcional, 
tendo ocupado, um a um, todos os cargos da Diretoria, além dos 
postos de que, em várias comissões, se desincumbiu com raro 
brilho." 

No necrológio dos Sócios falecidos em 1950, Leite Cordeiro, 
autor de belo estudo biográfico sobre a personalidade de Torres 
de Oliveira, publicado no Volume L, de 1953, da Revista do Ins- 
tituto, resumiu sintética e admiràvelmente, o amor de José Carlos 
Torres Dias de Oliveira por "esta Mansão, devotando-lhe o que 
de melhor possuia na magnanimidade de um coração grandiosa- 
mente bom, na força do caráter, nas energias de uma personali- 
dade invulgar, na riqueza de uma brilhante inteligência, e na 
beleza de raros dotes culturais." 

Torres de Oliveira teve a rara ventura de ver e sentir sua 
glorificaiáo em vida, ao se celebrar a data do quadragésimo 
aniversário da admissão para sócio do Instituto na agremiação 
que, ainda, não contava, na época, 1943, cinqüenta anos de exis- 
tência. 

Na sessão de 5 de abril do referido milésimo, o saudoso con- 
sócio Amador Florence propõs: 

1 que se comemorasse o acontecimento em uma assem- 
bléia jubilar, realmente, levada a térmo, com magnífica pompa, 
aos 20 de julho, nela se inaugurando o retrato a óleo do home- 
nageado, trabalho de autoria do Prof. Paulo do Vale, tendo sido 
o mesmo descoberto, sob prolongada salva de palmas, pela comis- 
são integrada por Ernesto de Souza Campos, Tito Lívio Ferreira e 
Alvaro da Veiga Coimbra; 
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2.") que se colocasse uma placa na cadeira da presidência, 
com inscrição significativa, passando a cadeira a ser designada, 
dai por diante, "Cadeira Torres de Oliveira", o que se efetivou, 
na mesma sessão solene, cabendo a colocação da placa de prata 
a comissão composta pelos sócios Aguiar Whitaker, Oliveira Or- 
landi e Tenório de Brito, logo após a introduçáo do eminente 
Presidente no recinto, acompanhada pela comissão constituída 
por Frederico Broteró, Afonso José de Carvalho e Aureliano Leite. 

Homenagens únicas até hoje prestadas no Sodalício a um 
presidente, precedidas de outra incomum em seus anais, conforme 
proposta aceita na sessão de 6 de maio de 1932, quando. por dis- 
posição estatutária, se lhe conferiu o título de Presidente Perpé- 
tuo, assim justificada: 

"O Sr. José Torres de Oliveira conduziu-se de tal ma- 
neira que elevou sobremodo o nome desta instituição. 
Por êsses e muitos outros trabalhos que demonstram o 
seu desejo de colocar o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo no lugar que de direito lhe pertence no 
nosso meio intelectual, êle é digno de toda a nossa admi- 
ração e do nosso reconhecimento." 

Longo seria enumerar, analisando, os notáveis merecimen- 
tos do inesquecível Presidente Perpétuo. Fique-se, porém, por 
ligeiro escôrço biográfico, acrescentado a guisa de modesta e 
imperfeita ilustração. 

Nasceu aos 26 de fevereiro de 1869, nesta Capital de São Pau- 
lo, filho do Comendador Bernardino José Dias Tôrres de Oliveira 
e de D. Carolina Rosa Dias Torres de Oliveira, recebendo o exten- 
so nome de José Carlos Maria Torres de Oliveira. 

Fêz os estudos primários e secundários no Internato do Co- 
légio de São Luís, de Itu (1879-1882), completando os prepara- 
tórios no Externato do Colégio Moretzsohn, na Capital (1883-1884) 
e ingressando na Academia do Largo de São Francisco por onde 
se diplomou Bacharel em Direito, recebendo o grau acadêmico 
em 5 de novembro de 1889. 

Em 1892, fixou residência em Jabuticabal, aí abrindo banca 
de advogado a que somou as atividades de fazendeiro e jorna- 
lista, tendo fundado o "Correio do Sertão", na mencionada cidade 
interiorana e mantendo assídua colaboração avulsa em jornais 
da Capital e do Interior. Retornando a Capital, em princípios 
de 1902, continuou a advogar, sendo, durante oito anos, com- 
panheiro de escritório do Dr. Pedro de Toledo (1902-1910). 

Aos 17 de julho de 1899, casou-se, no Rio de Janeiro, com 
D. Diva Pinto, filha de Antônio José Pinto e D. Porcina Bastos 
da Veiga Pinto, de cujo consórcio nasceram três filhos: Olivia, 
casada com Luís Castilho de Andrade; José, casado com D. Ligia 
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Pereira Mendes; e Murilo, solteiro. Aos 17 de abril de 1915, con- 
volou segundas núpcias, no Rio de Janeiro, com D. Maria José 
Gonçalves Pena, natural de Juiz de Fora, filha do Dr. Francisco 
Vicente Gonçalves Pena e D. Francisca Luisa Barbosa Pena, ha- 
vendo, dêste matrimônio, três filhos: Francisco Luís, formado em 
Direito, casado com D. Aurea Soares; Maria Flora e Berenice 
Maria, esta casada com o Dr. Celso Pereira Mendes. 

Dos cargos públicos que exerceu destacam-se os de Promotor 
Público da comarca de Cunha (1890), Juiz Municipal e de drfãos 
do Têrmo de São Luís do Paraitinga (1891), Promotor Público 
interino da comarca de Jabuticaba1 (1898). 

Pertenceu a diversas associaç6es culturais e científicas, das 
quais citam-se, além do Sodalício, mais o Instituto da Ordem dos 
Advogados Brasileiros (Secção de São Paulo), Centro de Ciências, 
Letras e Artes de Campinas, antiga Sociedade Científica de São 
Paulo, Instituto Históricos e Geográficos de Campinas, Minas 
Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte, Instituto Heráldico e Genea- 
lógico de São Paulo, Sociedade Numismática Brasileira e "The 
American Society of Heraldry", dos Estados Unidos. 

A produção litero-histórica do Dr. Tôrres de Oliveira foi 
intensa e extensa, quase toda recolhida nas páginas da Revista 
do Sodalício, natural repositório dos estudos dos consócios que 
nela têm a rara oportunidade de documentar a maneira eficiente 
com que honram os dispositivos estatutários e dignificam a cul- 
tura geral e especializada. , 

Mencionam-se, entre outros: "Anchieta e a pacificação dos 
índios" (Tomo XXXIV, 5); "Bacharéis de 1889 (XXXVIII, 18); 
"O Colégio de Itú do meu tempo" (1879-1882) (XL, 5); "Conse- 
lheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves (XLVIII, 343); "Eu- 
clides da Cunha" (XLIX, 365); "Fundação de São Paulo" (25-1- 
1938) (XXXIV, 765 e XXXV, 275); "Guerra dos Farrapos" 
(XXVIII, 275); "Martim Afonso de Sousa e a fundação de São 
Vicente" (XLI, 7); "Mqão de aplausos ao Ministro da  Agricul- 
tura, Sr. Rodolfo Miranda, por tornar efetiva uma série de me- 
didas de proteção, catequese e civilização dos selvícolas brasilei- 
ros" (20-5-1910) (XV, 441 e 444) ; "Necrológio dos sócios falecidos 
durante os anos sociais de 1906 (XI, 407), 1925 (XXIII, 531) e 
1938 (XXXV, 5) ; "Prudente de Morais" (XLI, ,440) ; "Rui e o pro- 
cesso Dreyfus" (XLIX, 369) ; "Saudação aos historiadores Alberto 
Iria, Damião Peres, Eduardo Dias e Luisa Fonseca, da delegação 
portuguêsa ao IV Congresso Nacional de História", em 1949 
(XLIX, 345); "Saudaçao aos membros da Sociedade de Geografia 
de Lisboa ao I1 Congresso de Geografia", em São Paulo, 1910 
(XV, 463) ; "São Vicente", discurso inaugural, em 22 de dezembro 
de 1931, da série de conferências comemorativas do IV Centená- 
rio da Fundação de Cão Vicente (XXIX, 7) ; "Ubatuba" - A pa- 
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lavra do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", discurso 
proferido no ato inaugural do obelisco comemorativo do I11 Cen- 
tenário da Fundação da cidade de Ubatuba, em 28-10-1937 
(XXXIII, 5) ; "Revolução Constitucionalista de 1932" (XXXVI, 
359); etc. 

O Dr. Tôrres de Oliveira escrevia bem e elegantemente. Es- 
crevia e falava, ganhando fama como um dos melhores oradores 
a ilustrar a tribuna do sodalício e a deliciar com a palavra firme 
e escorreita a assistência culta e exigente que sempre compareceu 
as sessões realizadas. 

Excelente pesquisador, daqueles que vêm na prova documen- 
tal e na autoridade dos conscienciosos rebuscadores de arquivos, 
as colunas mestras da boa e verdadeira história. Qualquer dos 
seus trabalhos denota a preocupação da busca de categorizadas 
fontes e de sólidas consultas. 

Lembra-se um, a título de exemplo, "Martim Afonso de 
Sousa e a Fundação de São Vicente" que data de 1934, elabo- 
rado com precisão, objetividade e amor a informação tida por 
exata. Ao término dessa conferência proferida no "Clube Atlé- 
tico Bandeirante", com muita propriedade e ironia lembra que 
o Prof. Otelo de Sousa Reis num compêndio de vulgarização his- 
tórica, intitulado "Noções de História do Brasil" (4." edição, 1930, 
p. 37) referia a existência, no Museu do Ipiranga, da couraça e 
da espada que Matiim Afonso usava. 

"Dando esta alviçareira notícia, frizou Torres de Oliveira, 
pretendíamos fechar, com chave de ouro, esta palestra, convidan- 
do o auditório a ir amanhã, o mais cedo possível, ao Ipiranga, 
admirar essa maravilhosa peça histórica. 

Não sabemos onde colheu esta informação o ilustre docente 
de História do Brasil. 

Podemos, entretanto, assegurar que ela é destituída de qual- 
quer fundamento. 

No Museu do Ipiranga, informou-nos seu ilustre Diretor, o 
eminente historiador das bandeiras paulistas, Dr. Afonso de Tau- 
nay, não existe, nem nunca existiu, qualquer espada ou couraça 
de Martim Afonso, ou coisa que com isso se pareça." 

E o Dr. Tôrres concluiu: 
"E aí está como se escreve a História muitas vêzes!" 
Paulista entusiasta, paulista ufano, dentro do seu grande 

espírito de brasilidade, apreciava exaltar São Paulo, "a mansão 
bendita, com que a Providência Divina nos brindou", não lhe 
sendo raro citar as palavras da carta de José Feliciano Fernan- 
des Pinheiro, o ilustre Visconde de Sáo Leopoldo, de 1839, publi- 
cada na "Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro" 
(XXXII, Parte I.", p. 175) sagrando enfaticamente a eclosáo, o 
nascimento da "NOSSA PATRIA PAULISTANA". 
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O Dr. Torres admirava os jovens idealistas, vibrantes, patrio- 
tas, como "forças eficientes e dinâmicas dos povos", mas para 
as situações de responsabilidade, para as posições de algum re- 
levo, e até mesmo para assumir encargos da simples natureza de 
sócio do Instituto, preferia que os moços sedimentassem cultura 
e lucrassem experiência das coisas da vida e do mundo. Chegou 
mesmo a arrostar a maioria dos consócios, em certa sessão, opon- 
do-se a admissão de "um jovem candidato, ponderando, como 
conta Afonso José de Carvalho, não se tratar de uma geniali- 
dade precoce, capaz de suprir com seus valores espirituais as 
deficiências naturais da idade". 

Estava presente no seu íntimo o velho brocardo que ensina 
e que, por mais de uma vez, a êle recorreu: 

"Plus valet umbra senis quam sapientia juvenis" (Mais vale 
a sombra do velho do que a sabedoria do môço). 

Ai fica um tôsco perfil do Dr. Torres de Oliveira na home- 
nagem que o Sodalício presta a sua memória pelo transcurso do 
centenário de seu nascimento. 

Homenagem aquele que por tantos anos consubstanciou, 
como muito apropriadamente, disse o Prof. Tito Lívio Ferreira, 
no discurso sôbre os presidente efetivos do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. em 1944, coilsubstanciou "na alma serena 
e firme, na inteligência culta e compreensiva no coração alto e 
vigilante, o espírito alerta do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 

Homenagem aquele ilustre varão, "o presidente perpétuo, 
como magistralmente acentuou, na sessão realizada a 21 de ou- 
tubro de 1950, em sua evocação, seu eminente sucessor, o sábio 
Mestre Prof. Dr. Ernesto de Souza Campos, "o presidente perpé- 
tuo cuja memória jamais se apagará nesta casa, porque a bem 
dizer viveu a sua longa vida com inteira dedicação a êste templo 
de cultura"; o presidente perpétuo que, no leito de morte, "teve 
o dedicado, sugestivo e último pensamento voltado para o Ins- 
tituto Histórico, eis que lhe deixou, como final lembrança, o seu 
distintivo de ouro." 

Tudo nesta Casa de exaltação as tradições maiores da Pátria 
recorda, recordará sempre, a afeição que a ela votava e os serviços 
que a ela prestou, o admirável Dr. José Tôrres de Oliveira que 
com ela se identificou durante toda a vida de associado, cérca de 
meio século. 

Foi-se do nosso convívio, mas sentimo-lo presente, pela sua 
alma que era a do Instituto e pelo seu exemplo que é o nosso con- 
forto e estimulo! 

(Orqão  oficial proferida pelo Dr. Alfredo Gomes, no dia 
22 de fevereiro de 1969, comemorando-se o Centenario do 
nascimento do Dr. Joçé Carlos Torres de Oliveira). 



À PROCURA DOS DESENHOS DE 
D' LEOPOLDINA 

NARRAÇOES DE VIAGEM 

Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha 

Viena, a histórica cidade dos Habsburgos, considerada nos 
séculos XVIII e XIX a capital da música, dos alegres cafés-con- 
certos ao ar  livre e dos imponentes palácios imperiais, me atraia. 
Além dos citados encantos de outrora, a grandiosa metrópole ti- 
nha a oferecer-me vasto material para divagações históricas, pois 
fóra palco onde se desenrolara a mocidade de D. Leopoldina, pri- 
meira imperatriz do Brasil. Ainda a caminho, atravessando riden- 
tes campanhas entrecortadas por vales e altas montanhas, depois 
de ultrapassar a fronteira alemã, um pensamento forte que até 
então se mantivera nebuloso e vago, instalou-se definitivo e impe- 
rioso na minha vontade: localizar os desenhos de D. Leopoldina. A 
certeza de encontrá-los me pareceu lógica e, embalada pelo macio 
sacolejar do ônibus, antegozava a alegria de conhecer através 
déles nova faceta da personalidade de quem havia conquistado 
o coração dos brasileirw, deixando seu nome ligado a um dos 
acontecimentos mais importantes do passado pátrio: nossa inde- 
pendência. 

Em nervosa expectativa, após longas horas de viagem, vi por 
fim surgir ao longe um amontoado de luzes clareando o céu. Logo 
depois, em plena estação outonal, atingimos Viena. A cidade pro- 
fusamente iluminada, com os artísticos e grandiosos monumen- 
tos, assim como as fachadas palacianas, a se sobressairem em 
focos de luz contra a escuridão da noite, me pareceu colossal, 
soberba. Compreendi imediatamente que iria enfrentar dificul- 
dades, pois além de não dominar a língua do pais, ignorava o 
paradeiro dos famosos e desconhecidos desenhos, mencionados em 
velhos textos. Resolvi iniciar no dia seguinte as primeiras 
pesquisas. 

Viena, conscienciosamente arborizada, pois um têrço de sua 
área esta coberta de parques e bosques, amanheceu radiosa. Sol 
ameno aquecia a cidade quando chegamos a Shonbrunn, o colos- 
sal palácio de verão dos antigos imperadores, erguido a semelhança 
de Versalhes pela grande Maria Tereza. Dominando a emoção, 
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nêle penetrei como se fôsse visitar a moradia de uma velha amiga, 
pois através dos estudos biográficos que fizera de D. Leopoldina, 
me familiarizara com o ambiente. Tentando apagar do cenário 
histórico a passagem de Maria Tereza, avó da nossa imperatriz 
(e de Francisco José, o último imperador que viveu e morreu 
como tal), procurei traços deixados através dos tempos, por 
FRANCISCO 11, imperador do Sacro Império Romano da Nação 
Germânica. O pai de D. Leopoldina, após as derrotas inflingidas 
por Napoleão, viu-se obrigado a abdicar do pomposo título, pas- 
sando a história como Francisco I." da Áustria. 

Levando o pensamento canalizado para a época pré-estabe- 
lecida, iniciei a peregrinação pelos aposentos repletos de obras de 
arte. A figura louçã da jovem arquiduquesa veio povoar minha 
imaginação e, ao atingir a grande galeria, local onde provàvel- 
mente ela dançara durarite as festividades do Congresso, parei por 
momentos, tentando sentir o ambiente de outrora. O belíssimo 
salão decorado em branco e ouro, com o teto pintado em colo- 
ridos afrescos, e imensos espelhos incrustados ao longo das pare- 
des, encontrava-se vazio, sem alma. Se voltássemos atrás nos 
tempos, pensei, e apagássemos as inúmeras imagens sobrepostas 
que aqui se espelharam, chegaríamos a ver, embora embaciada 
pela distância, a silhueta jovem e sadia da noiva de D. Pedro I, 
D." Carolina Josefa Leopoldina, arquiduquesa de Áustria. Depois 
de percorrer as dependências do palácio fui a estufa das palmei- 
ras. A princesa, que herdara do pai, o gôsto pela botânica, deve- 
ria se encantar com a casa das palmeiras, organizada por ordem 
do imperador nas dependências do parque. Lá, resguardadas e 
indiferentes ao frio exterior, vicejaram palmeiras e coqueiros os 
mais variados, que certamente a levariam a sonhar com a exube- 
rância tropical do Brasil. 

Minha visita chegara ao fim. Com grande espanto, notei que 
no palácio de Shonbrunn, o nome de Francisco I." se diluíra entre 
tantos outros que anteriormente e posteriormente deram brilho 
a águia bicéfala do brasão imperial. A marcar a passagem do pai 
de D. Leopoldina nas grandiosas dependências, restava imponente 
quadro a óleo pintado por M. Antoinette Zimer. 

Na história, o nome do Imperador se encontra até hoje ligado 
ao do grande primeiro ministro Metternich e, dos fastos de seu 
reinado, sobraram as amargas lembranças das derrotas nos 
campos de batalha, quando Napoleão, vencedor, se instalou em 
Shonbrunn. Fixou-se também na memória popular, além do casa- 
mento de sua filha Maria Luiza, cedida em holocausto ao odiado 
inimigo, e que, pelo matrimônio, veio a ser imperatriz dos france- 
ses, as festividades do Congresso. Após a derrota do grande côrso, 
e durante o Congresso realizado na capital da Áustria, Viena tor- 
nou-se o centro de prolongados festejos, hospedando e diver- 
tindo durante um ano, tôdas as cabeças coroadas da época. 
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Finalmente, como epílogo histórico de uma vida vazia em 
grandes feitos, temos a triste lembrança do "Aiglon", filho de 
Napoleão I.", e infortunado neto do imperador austríaco que o 
manteve prisioneiro na gaiola de ouro de Shonbrunn. De D. Leo- 
poldina não encontrei nenhum traço a revelar-lhe a presença 
nos idos tempos. 

H X X  

Prosseguindo as evoca~óes fui no dia seguinte a Hofburg. 
Era domingo e celebravam missa na capela imperial do palácio. 
Bem antes da hora marcada, na esperanca de encontrar bom 
lugar, para lá me dirigi. Outros anteciparam minha idéia e, 
quando transpús os imponentes portões palacianos, encontrei 
grande movimento. Não consegui lugar na capela me conten- 
tando em assistir a missa no hall pequeno e apinhado. Vislumbrei, 
através dos ombros dos que me antecederam, nasgas do altar. 
Contrita, sempre evocando a lembrança de nossa imperatriz, ouvi 
belas melodias sacras vindas do coro. A canseira em permanecer 
tanto tempo de pé, comprimida pelo amontoado humano vindo 
de países distantes, fêz-me desistir de chegar ao fim do ofício 
divino. Fui então visitar o palácio transformado em museu. 
Na grandiosidade do silêncio, Hofburg ofereceu-se-me aos meus 
olhos em todo o seu esplendor. 

Constatando quão apagada se encontra a memória de Fran- 
cisco I, aqui, como em Shonbrunn, noto que o tempo implacável 
conseguiu esmaecer as pegadas do imperador que deu apoio as 
artes e fundou o Museu Albertine. Só um quadro de Frederick 
Von Emerling me levou a recordá-lo. Avoluma-se, no entanto, 
a imagem de Francisco José, que fora casado com a bela Sissi, 
retratada por diversos artistas. 

Em vão perguntei aos guias, a pessoas especializadas, infor- 
mes sobre o paradeiro dos desenhos de D. Leopoldina. As respos- 
tas sempre negativas começaram a me desanimar. Continuando 
a visita através dos austeros e ricos aposentos de Hofburg, impo- 
nente e maciça construção, a erguer-se apertada entre outras 
menores da cidade, cheguei as escadarias reais. Pensando sem- 
pre em D. Leopoldina, inquiri quais tinham sido os apartamentos 
das filhas de Francisco I nesse colossal e frigido palácio. A res- 
posta não tardou. Num longo correr de salas, atinjo por fim 
a parte residencial de Francisco I. Procurei sentir na rigidez 
ambiente, o clima de austeridade que envolveu nossa princezinha, 
lembrando-me de quão severa fora a educação ministrada as jo- 
vens arquiduquesas. Na disparada das horas agradavelmente 
ocupadas, terminei a visita, sem obter maiores informações acêrca 
do almejado paradeiro dos célebres desenhos. As respostas, sem- 
pre negativas, ainda mais espicaçaram minha curiosidade. Outro 
dia havia passado, dia delicioso mas infrutífero a minha ambicio- 
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nada finalidade. Não me dando por vencida, dirigi-me resoluta 
a biblioteca situada num apêndice do palácio, onde me infor- 
maram estar a mesma interditada ao público por motivo de repa- 
rações. Intrincava-se o caminho para a realização de meu ideal. 
Deixei Hofburg exausta. 

Numa tarde dourada, continuando as infrutíferas procuras 
visitei o majestoso mosteiro de Melk, erguido sobre altas rochas 
a beirarem as margens do velho Danúbio, no interior da Áustria. 
asse mosteiro era destinado aos retiros espirituais da família 
imperial. Novas esperanças me acalentaram. Quem sabe se lá 
encontraria alguma pista? Andei por longos corredores, vasta 
biblioteca recheada de obras raras, capela no mais puro estilo 
barroco e, finalmente, cheguei aos aposentos imperiais. O arran- 
jo dos móveis muito bem dispostos, revelava sobriedade monásti- 
ca. Das paredes pendiam diversos quadros sobressaindo-se, como 
sempre, enormes retratos em tamanho natural de Francisco José 
e da bela Sissi. Em Melk, como em outros recintos visitados, não 
havia menção alguma acêrca de nossa imperatriz. Deduzi que 
D." Leopoldina fora uma efêmera princesinha nos cenários pala- 
cianos, não deixara vestígios de sua vida na corte da Áustria. 

X X X  

E as pesquisas prosseguiram. Percorri mosteiros, palácios, 
museus e galerias, sem conseguir nenhuma informação concreta. 
A existência dos desenhos me parecia quimérica, irreal. Mas, no 
último dia, uma boa estrêla me guiou até êles. 

Pela manhã, me dirigi, novamente a Hofburg, desta vez com 
meu livro de Lendas de Amor do Folclore Indígena debaixo do 
braço, pois na Europa um intelectual, venha de onde vier, seja co- 
nhecido ou não, é sempre respeitado. Decidida a vencer, continuei 
a peregrinação através de informações. As jóias da coroa estavam 
expostas, fui vê-las. Lá chegando, pedi uma cicerone particular 
para melhores explicações e, entre uma vitrina e outra, percebi 
que a moça possuia cultura acima do normal. Conversa vem, 
conversa vai, contei-lhe meus dissabores. A jovem, formada em 
arqueologia e reconhecendo meus justos propósitos, prontificou-se 
gentilmente a auxiliar-me, rabiscando num papel, o labirintico 
caminho para chegar ao arquivo imperial do palácio onde, pro- 
vavelmente, obteria a informação correta. ~3 verdade, pensei, por- 
que não me passara pela idéia procurá-los no lugar indicado, e 
me teria poupado canseiras inúteis e prematuras desilusões. Se- 
guindo o rascunho e perguntando a um e outro, atingi final- 
mente o local. 
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Retrato-Desenho de D." LEOPOLDINA 



Leopoldme, Erzh. v. Oe. Weibliches Brinstbild Vreidezeichn 
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Cristo na Cruz - Desenho da arquiduqueza D." Lepoldina 
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CASTELO DE LUXEMBURGO - Aquarela 
Desenho de D." Leopoldina 
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Falando com os encarregados e mostrando-lhes meu traba- 
lho, disse querer um encontro com o diretor do arquivo. - Pois 
não -, foi a resposta, e logo me conduziram ao elevador com as 
indicações precisas. Meu coração pôs-se a bater, pois finalmente 
parecia abrir-se uma clareira ante as até então inúteis procuras. 
Não tardou muito e penetrei numa vasta sala forrada de livros 
onde dois estudiosos, debruçados sobre a grande mesa, com lentes 
nas mãos, decifravam manuscritos, alheios a qualquer presença 
estranha. Na outra extremidade, uma jovem sentada à escreva- 
ninha, como que guardava o recinto, e, num desabafo, pensando 
tratar-se de alguma secretária, cheguei-me a ela explicando-lhe 
minhas mágoas e as razões de minha visita. Mostrei-lhe meu livro 
para que não me julgasse fantasista e disse-lhe ter muito amor 
a memória de nossa imperatriz e arquiduquesa da Austria. Con- 
tei-lhe já haver elaborado estudos biográficos da princesa mas, 
que a meu ver, nêles existia uma grande lacuna, pois apenas men- 
cionara os dons pictóricos de D. Leopoldina sem no entanto en- 
contrar qualquer traço feito por ela. Pensei que a moça fosse 
simplesmente a guarda da sala e assim, expandindo-lhe minhas 
mágoas, pedi seu auxilio. A jovem era nada menos que a própria 
chefe do arquivo que, sorrindo ante minha aflição, se prontificou 
a solucionar o problema. Mandando que esperasse, retirou-se e 
eu fiquei a aguardar os acontecimentos. Duvidando ainda de 
minha boa sorte, pús-me a analisar o local carregado de sabedoria, 
na qual estavam mergulhados os dois estudiosos. Para além da 
janela aberta, vislumbrei as árvores espalhando folhas ao vento 
e, através delas, Viena acolhedora, alegre, a Viena de D. Leopol- 
dina. Pouco depois a chefe voltou trazendo alguns cartões con- 
tendo os preciosos informes. Os desenhos existiam realmente, e 
encontravam-se guardados ali no próprio arquivo. A boa nova 
deixou-me transbordante de felicidade. 

- Permita-me vê-lcs, pedi. Agora que sei onde estão, peço-lhe 
que me deixe vê-los. 
- Pois não, - foi novamente a resposta. Vamos. 
Penetrei então num mundo estranho. Percorri corredores 

atopetados de livros, pastas, documentos. Ao passar por êles sentia 
o cheiro peculiar de papel velho guardado, junto com a poeira 
dos tempos e do esquecimento. Uma sensação triste, de morte, 
me invadiu ao pensar que toda aquela papelada em pilhas, 
alí nas prateleiras, foram outrora ordens preciosas, que certa- 
mente haviam provocado alegrias e tristezas a entes que há muito 
desapareceram. 

Os corredores longos, sombrios, se multiplicavam, intercala- 
dos por salas silenciosas, igualmente repletas pelo velho arquivo 
imperial. Finalmente, chegamos a um salão-biblioteca, forrado 
de estantes em cima das quais bustos de imperadores, que me 
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pareciam romanos, transmitiam uma nota de arte ao sombrio 
local. Atravessando-o, detivemo-nos diante de alguns desenhos 
a carvão. 
- Ei-los, - disse a maça com leve sorriso nos lábios. 
Acerquei-me com respeito e, ao analisar pessoalmente os sin- 

gelos trabalhos executados pela nossa imperatriz, senti-me pro- 
fundamente comovida, pois nêles reencontrei a personalidade que 
havia estudado tão carinhosamente. Lágrimas de emoção brota- 
ram sem querer dos meus olhos. Mentalmente, na fração de 
segundos, elevei o pensamento a Deus numa prece para aquela 
que há mais de cem anos havia esboçado estas figuras. As cabe- 
ças perfeitas, sem um deslize nas linhas e formas, obedeciam as 
regras da época. Não notei impulsos criadores, apenas estudos 
sistematizados. Entretanto, o Cristo coroado de espinhos, trans- 
mite a sensibilidade religiosa da princesa, pois os traços perfei- 
tos revelam angústia, sofrimento. Também nas reproduções das 
plantas, percebe-se o cuidado pela perfeição. D. Leopoldina era 
muito jovem quando fêz êstes desenhos. Acredito que os realiza- 
dos no Brasil transmitam a profundidade de seu caráter. 

Sensibilizada, agradeci a jovem ter-me proporcionado tão 
grande satisfação e demonstrei-lhe meu desejo de possuir fotos dos 
trabalhos, pois gostaria que outros brasileiros também pudessem 
vê-los e apreciá-los. Aquiescendo, ela concordou em enviar-me as 
fotografias pedidas, as quais tenho hoje a alegria de trazer a 
público. 

Após me despedir, deixei Hofburg cheia de encantamento. 
Lá fora, ao transpor as grades do colossal palácio, invadiu-me 
serena alegria outonal. Estava viva para apreciar a colorida bele- 
za das árvores com tonalidades de ferrugem a se desfolharem 
ao vento. Contente demais para tomar um táxi ou ônibus, que 
em minutos me transportariam ao hotel, resolvi fazer o percurso 
a pé. A um canto, defronte do palácio, estacionava uma vitória 
a espera de fregueses. 
- Ah! Hoje mereço uma extravagância, exclamei, enquan- 

to me acomodava no veiculo. Passo a passo, com o ruído caracte- 
rístico dos cascos do animal pisando as velhas pedras, seguimos 
pelas ruas de Viena, a Viena barulhenta de hoje, com automóveis 
e ônibus cruzando por nós, a lembrar-nos que estávamos no tem- 
po da velocidade. A arcáica carruagem não era mais que uma 
recordação do passado, sem utilidade prática nos apressados dias 
em que vivemos!. . . Penetrando numa rua mais estreita, quase 
sem movimento, vi refletida nos vidros de uma vitrina, a garbosa 
parelha de cavalos brancos, com o cocheiro impertigado na boléia; 
sorri. Estava faltando apenas um chapéu antigo, adornado de 
colorida pluma, para que minha imagem vista de relance, fosse 
reviviscência perfeita dos tempos de outrora. 



ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 

José E. de Paula Assis 

E grande a satisfaça0 que me possue neste momento. Exmo 
Sr. Presidente, ao assumir esta tribuna ilustre por todos os títulos, 
de onde se fizeram ouvir as vozes autorizadas de grande número 
de cultores da História de nossa gente, história que é a suma total 
das atividades humanas, e que, no dizer do Professor Robinson, 
em seu livro "The New History", encontrou a plenitude de sua 
grandeza na filosofia do Cristianismo. 

Por aqui passou uma plêiade de pesquisadores ilustres, de 
estudiosos esclarecidos, que fizeram da História o centro de seus 
conhecimentos, como um oásis ameno onde suas inteligências 
encontravam um refrigério suave em suas labutas cotidianas. 

Admita, entretanto, V. Excia. Sr. Presidente, que a minha voz, 
embora sem valia, aqui também se faça ouvir neste momento 
para reverenciar e homenagear a memória de um antigo membro 
dêste nobre Sodalicio, que escolhi para patrôno, o Engenheiro 
Armando de Arruda Pereira. 

Aqui ingressei pelas mãos do então presidente, o insigne his- 
toriador Afonso de Freitas, a cuja memória eu presto neste mo- 
mento a minha respeitosa homenagem, e, entre muitos outros 
eminentes confrades, encontrei a personalidade brilhante de 
Armando de Arruda Pereira, espírito privilegiado na acuidade de 
sua inteligência e na simpatia irradiante que a todos contagiava. 

Alguns anos mais tarde os nossos caminhos de novo se cm- 
zaram, quando, em 1940, ao ser admitido no Rotary Club de São 
Paulo, encontrei Armando nas culminâncias daquela Associação, 
como Presidente do "Rotary International", o primeiro latino-ame- 
ricano e o único brasileiro que até hoje ocupou aquêle honroso 
cargo. 

G difícil analisar uma vida como a de Armando que se multi- 
plicou em inúmeras atividades como engenheiro, sociólogo, histo- 
riador, rotariano e político. i3 difícil traçar um perfil exato de 
sua figura. 

Falar de sua vida e elogiá-la, pois ela foi um paradigma de 
honestidade e de solidariedade humana. Elogiá-la segundo aquê- 
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les versos que Emilio de Menezes escreveu a propósito de Olavo 
Bilac: 

" . . .é bom elogiar quando nasce o elogio 
de um entusiasmo assim, de uma emoção sincera". 

Oriundo de família ilustre, veio a luz do dia em 28 de setem- 
bro de 1889, em um velho sobradão colonial do Largo da Sé,  resi- 
dência de seu avô, o magistrado Inácio de Arruda. 

Foram seus pais a Sra. Evelina Augusta de Arruda e o Co- 
mendador Armando da Rosa Pereira. 

Era São Paulo naquele tempo uma cidadesinha romântica 
de cêrca de 130.000 habitantes, que, na predestinaçáo de sua gran- 
deza, começava a enfeitar-se e a encorpar-se como u'a menina 
que se transforma em moça, espanhando pelas suas colinas viri- 
dentes a mancha vermelha de seus telhados navos. 

São Paulo entrava n'uma época de renascimento econômico- 
-social, cujas causas principais foram a extensão enorme de suas 
lavouras cafeeiras, incrementadas pela colonização italiana e o 
domínio da Serra do Mar pela S. Paulo Railway Company ligando 
o litoral ao altiplano. 

Armando estudou as primeiras letras em São Paulo na Escola 
Americana e depois na Escola Modêlo Caetano de Campos. Em 
1898 seguiu com sua família para a Itália em companhia de seu 
tio-avô, Dr. Alfredo Teixeira de Macêdo, que naquele tempo era 
embaixador do Brasil naquele País. 

Ali, aos 9 anos, para não interromper os estudos, foi inter- 
nado no Convito Naziolane Christoforo Colombo, em Gênova, onde, 
apesar das dificuldades dos primeiros meses devido à deficiência 
da língua, logo no segundo ano era o aluno n." 1 do Colégio. 

De volta ao Brasil, após alguns meses de repouso, voltou de 
novo ao regime de internato, agora em Jacarei, no Ginásio No- 
gueira da Gama, que tinha a frente o insigne educador Dr. La- 
martine Delamare Nogueira da Gama, onde se diplomou em 
Ciências e Letras. 

Retomando a São Paulo, preparou-se com o Dr. José Carlos 
de Macedo Soares para a sua admissão à Escola Politécnica, sendo 
aprovado com plenamente grau 9 e nela se matriculando. 

Aí, entretanto, não continuaria o seu curso, pois logo em- 
barcou para a Inglaterra, onde passaria longos anos, e onde 
frequentou o Seafield Park College Crofton, onde aprendeu o 
inglês. Após êste curso, que lhe trouxe o perfeito dominio da 
língua, matriculou-se na Universidade de Birmingham, onde con- 
tinuou seus estudos de engenharia com grande aproveitamento. 

De lá, transferiu-se para os Estados Unidos, onde, em 1910 
diplomou-se em engenharia civil na New York University Scholl 
of Aplied Sciences. 
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Em suas viagens, atravessou o equador 28 vêzes e conquistou 
uma soma considerável de experiência, além do conhecimento 
integral de cinco idiomas, o que muito lhe valeu no decurso de 
sua vida. 

Iniciou a sua vida profissional no interior de São Paulo; em 
Brigadeiro Tobias, em São Roque e no município de Rio Prêto, 
onde desenvolveu suas atividades em diversas organizações. Em 
1916 abriu em São Paulo, um escritório de construção civil, sob 
a firma Ralston, Pereira e Delfy. Em 1917 transferiu-se para a 
cidade de Santas, como 1." engenheiro inspetor da Companhia 
Construtora Santista, dedicando-se também a fabricação de fri- 
goríficos e gelo. De 1919 a 1924, já então engenheiro-chefe da 
Companhia, superintendeu a construção de uma rêde de magní- 
ficos quartéis para o Exército Nacional, em Mato Grosso e outros 
Estados da União, como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Cata- 
rina, Goiás, Rio Grande do Sul, num total de 41 unidades. 

Em Mato Grosso as dificuldades que se apresentaram foram 
enormes, principalmente na construção dos quartéis na fronteira. 
As estradas eram impraticáveis, não permitindo o uso de auto- 
caminhões. Só um temperamento de ferro como o de Armando 
conseguiu levar a fim as obras gigantescas que empreendeu num 
ambiente de mínimo confôrto. Sôbre estas construçóes escreveu 
em 1920, um livro interessantíssimo "Construindo quartéis para 
o Exército", em que retrata aquelas regiões e faz uma sínopse de 
seus trabalhos. 

Ainda em Mato Grosso, o seu amor a História e o seu espírito 
de pesquisa levaram-no a percorrer o cenário glorificado pelos 
heróis de Laguna e o chão bendito que o espartano Antônio João 
Ribeiro, como o chamou o nosso Afonso de Taunay, empapou 
com o seu sangue, em holocausto a invasão de sua Pátria. 

Visitou, com filial piedade, os túmulos de Juvéncio Menezes, 
de Camisáo e do Guia Lopes e sobre esta histórica peregrinação 
escreveu um magnífico livro "Os Heróis Abandonados", em que 
exorta os compatriotas a retirar do esquecimento em que vivem 
os despojos daqueles que em 1867 foram a sentinela avançada 
contra a invasão inimiga. 

De volta a São Paulo, em 1927, uma vez realizadas as grandes 
obras que empreendeu, passou a trabalhar ao lado de seu dileto 
amigo Roberto Simonsen, na Cerâmica S. Caetano, remodelando 
aquela indústria em todos os setores, principalmente no da As- 
sistência Social, que até hoje é um modêlo de perfeição. 

Foi até a sua morte presidente do Conselho Consultivo da- 
quela organização. Foi ainda membro da Comissão de Planeja- 
mento Econômico do Conselho de Economia e Finanças do Minis- 
tério da Fazenda, Diretor do Instituto de Engenharia, delegado 
da "American Society of Civil Engineers" no Congresso de Enge- 
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nharia do Rio de Janeiro; membro da "American Ceramic Society", 
único brasileiro que recebeu o titulo de "fellow"; membro da 
"American Society of Civil Engineers", e "fellow" da "Royal So- 
ciew of Arts" de Londres. 

Representou o Brasil em diversos congressos científicos e 
conferências, como a de Chapultepec. Fundou a Comissão do I V  
Centenário da Cidade de São Paulo, da qual foi o primeiro pre- 
sidente. Recebeu diversas condecorações estrangeiras, entre as 
quais: a Ordem do Mérito, do Chile; a Ordem do Sol, do Perú; a 
Cruz de Boiacá, da Colômbia e a Cruz de Cespedes, de Cuba. 

Estudioso de todos os fenômenos sociais, realizou um capítulo 
realmente notável na história das relações humanas, idealisando 
com Roberto Simonsen e Morvan Figueiredo o Serviço Social de 
Indústria, cujo propósito é fornecer ajuda econômico-social, assis- 
tência médica e odontológica e principalmente educacional aos 
operários do Brasil. Em nosso Estado, onde há a maior concen- 
tração industrial do país, o Sesi tem se desenvolvido de maneira 
extraordinária, ramificando as suas atividades em armazéns, dis- 
pensarios, restaurantes, escolas primárias e secundárias, profis- 
sionais e tkcnicas, onde o operário adquire uma consciência nitida 
de seus direitos e de suas obrigações, promovendo as boas rela- 
ções entre empregados e empregadores. Sua vida em grande 
parte foi dedicada ao Sesi, do qual foi diretor-presidente durante 
lengos anos. Foi também presidente e depois presidente-emérito 
do Centro e da Federação dos Industriais do Estado de São Paulo, 
os quais em agradecimento aos seus incontáveis serviços, perpe- 
tuaram a sua memória em uma herma, inaugurada na Praça 
das Guianas a 18 de março de 1957, 2." aniversário de seu fale- 
cimento. São Caetano do Sul também erigiu-lhe um monumento 
em tributo de gratidão pelos relevantes serviços que prestou áque- 
le município, na qualidade de vereador a Câmara Municipal de 
São Bernardo, que naquele tempo incorporava o A.B.C. e onde 
sempre lutou pelo desenvolvimento e pela autonomia de S. Caeta- 
no. A sua vida em Rotary alcançou, como nas demais facetas 
estudadas, o esplendor e o brilhantismo que marcaram os seus 
atos. Rotary é um clube de servir, espalhado pelos quatro cantos 
do mundo onde existe liberdade de pensamento e de ação. Rotary 
fator precípuo da civilização moderna, exalta a ação regeneradora 
da Democracia, proclamando em seus postulados de compreensão 
e de indulgência os direitos sagrados do Homem. Rotary é clube 
que fomenta a amizade entre os homens de boa vontade, sob a 
égide da ética profissional, e, unindo os homens, une os estados 
livres, em cujo propósito, na frase do grande Alberto I da Bélgica, 
"reside, em essência, o ideal da fraternidade humana". 

Para um espírito como o de Armando, nada melhor que o 
Rotary poderia lhe oferecer, ambi-*e propício a expansão de suas 
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qualidades inatas de altmismo e filantropia. Em 9 anos apenas, 
o que constitui um fato inédito, de simples sócio do Rotary 
Clube de S. Paulo, onde ingressou a 20 de dezembro de 1930, 
escalou todas as dignidades possíveis: Secretário em 1932; Pre- 
sidente do Clube em 1934; governador do Distrito em 1936; 1." vice- 
presidente do Rotary International em 1938 e por fim presidente 
do "Rotary International" em 1940, sendo, como já vos disse, o 
1." latino-americano e o único brasileiro que até hoje obteve êste 
galardão. Na presidência de "Rotary International" iniciou uma 
aproximação dos rotarianos de todos os Estados do Brasil, após 
os estremecimentos provocados pela nossa gloriosa revolução, que 
foi tão mal compreendida. Seu maior anseio foi o de estender o 
ideal de Rotary e unir todos os rotarianos pelo sentimento subli- 
me da amizade, criando uma cadeia de compreensão mundial. 
Com êste propósito aumentou consideravelmente o número de 
clubes em todo o mundo. Seu "slogan" foi: "mais clube, mais 
amigos". "More clubs, more friends". No desejo de fortalecer 
a aliança das Américas teve a iniciativa da criação dos Clubes 
Pan-Americanos para jovens escolares, a fim de lhes incutir no 
espírito a união indissolúvel dos Estados Americanos. Hoje, infe- 
lizmente, esta união foi rompida por um dos irmãos que se rebe- 
lou, e, afastando-se da comunidade americana pela incompati- 
bilidade de seu regime político, afastou-se também dos princípios 
proclamados pelo nosso grande Alexandre de Gusmão, o precursor 
do Pan-Americanismo, no Tratado de Madrid de 1750 e comple- 
mentados mais tarde pela Declaração de Monroe em 1823. 

Em 1932, quando um grande ideal reuniu o povo de Sáo Paulo 
em um só bloco granitico, na defesa da Liberdade e da Constitui- 
ção, foi Armando um dos primeiros a responder aos apêlos de 
sua gente. 

O Instituto de Engenharia de S. Paulo, do qual era membro 
e diretor, prestou incalculárreis serviços à revolução. Fui teste- 
munha de suas atividades, como Chefe do Serviço de Saúde da 
Fôrça Pública de São Paulo. 

12 bastante dizer que, em menos de 24 horas, cerca de 180 
engenheiros se apresentaram a disposição do govêrno. Entre éles, 
citamos com satisfação o nome de Mário Leite, êste iminente his- 
toriador e patriota, que, no pôsto de Major exerceu o cargo de 
Delegado-Técnico na cidade de Areias. 

Armando, logo na madrugada do 1." dia, foi incumbido de 
ocupar a Fábrica de Munições da firma Matarazzo e tratar de 
defendê-la de um possivel assalto. 

No dia 11 de junho foi criada a Comissão Inspetora das Dele- 
gacias técnicas e Armando foi designado, com alguns compa- 
nheiros, para delegado técnico na cidade de Cruzeiro. Os seus 
seniços, entretanto, foram mais necessários na região do Túnel 
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da Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas, que 
se tornou lendário e onde se travavam encarniçados combates, em 
que o brio, o valor e o patriotismo da gente paulista foram eleva- 
dos ao apogeu. O principal trabalho de sua equipe consistiu na 
instalação de uma rede telefônica completa entre os diversos co- 
mandos e os postos avançados, trabalho êste realizado sob o fogo 
incessante da metralha inimiga. O nosso eminente presidente, 
Dr. Aureliano Leite, esteve lá também, viu, sentiu e viveu o grande 
drama da revoluçao de São Paulo e a propósito escreveu um 
magnífico diário de guerra: "O Martírio e a Glória de São Paulo", 
uma das mais valiosas e honestas contribuições a história da 
Revolução. Armando também escreveu, sob o pseudônimo de 
Artur Morgan, o livro "Os Engenheiros de São Paulo em 1932", 
em que relata a ação de sua classe na epopéia paulista, da qual 
faz uma exposição meticulosa. 

Foi incumbido pelo govérno do Estado, de ir a Argentina 
comprar aviões e armamentos. A viagem feita, via Mato Grosso 
e Paraguai, com risco eminente de vida, foi uma série interminá- 
vel de peripécias desagradáveis, urdidas pelos inimigos da Revo- 
lução e só o grande ardor em servir São Paulo, não o levou ao 
completo desanimo. A sua missão, infelizmente, não foi cum- 
prida, pois dificuldades de todos os quilates a ela se opuseram 
até que sobreveio o decepcionante desfecho da gloriosa arrancada 
de 9 de julho, ocaso melancólico de uma aurora resplandecente. 

Armando de Arruda Pereira, como político, levou para vida 
pública as suas comprovadas qualidades de administrador e o 
seu espírito de servir. 

De fevereiro de 1951 a abril de 1953 exerceu com brilho inex- 
cedivel a Prefeitura de Sao Paulo. Seria difícil, longo e fastidioso 
enumerar os beneficios que trouxe a nossas "urbs" apenas em 26 
meses de govêrno. Sua primeira preocupação foi a regulamenta- 
ção dos carros oficiais, que, em irritante abuso, movimentavam-se 
naquela época pelas ruas e pelas estradas. 

Operoso e trabalhador, em 20 meses de administração foi 
homenageado em novembro de 1952, por ter atingido ã elevada 
cifra de dois milhões de metros quadrados de calçamento, assim 
como 100.000 metros quadrados de ajardinamento. 

Alargou e alinhou diversas ruas e praças como: Conselheiro 
Crispiniano, Clóvis Beviláqua e outras a fim de desafogar o trãn- 
sito, que naquela época já era um problema. Estudou e planifi- 
cou a realização de um "metro" na área da capital, e que até 
hoje, infelizmente não possuimos pela incuria de nossos gover- 
nantes, ao passo que cidades inferiores a nossa em número de 
habitantes, já o possuem, como Estocolmo, Lisboa, Roma, Madrid, 
Milão e muitas outras. Encomendou as escadas rolantes, que 
naquele tempo ainda não eram fabricadas aqui, para serem ins- 
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taladas entre o Anhangabau e Praça do Patriarca, o que facilitou 
o acesso ao centro. Cêrra de 11.000 arvores foram plantadas nas 
ruas da Capital. Incrementou os estudos jurídicos instituindo os 
prêmios Rui Barbosa, Amaro Cavalcanti e João Barbalho e criando 
os" Arquivos de Direito Municipal". Iniciou e terminou em sua 
gestão 20 grupos escolares, além de 29 grupos e 8 ginásios, cujas 
obras deixou em andamento com verba vinculada. Construiu os 
teatros infantis Leopoldo Fróes, João Caetano e Artur Azevedo 
e criou bibliotecas infantis no Tatuapé, Itaim e Vila Mariana. 
O ponto alto, entretanto, de sua administração no âmbito cultu- 
ral, foi a criaçáo e a compra da firma Zeiss, na Alemanha, de um 
"planetarium" que foi instalado no Ibirapuera, sendo o 1." na 
América do Sul. Só esta realização, combatida na época pelos 
zoilos e incompetentes, pelo estímulo que trouxe ao estudo das 
ciências astronômicas, desvendando aos estudiosos os arcanos da 
esfera celeste, é uma verdadeira consagração a memória de quem 
a instituiu. O Planetário de São Paulo devia, por justiça, levar 
o nome de Planetário Armando de Arruda Pereira. 

Estudou e iniciou a reforma do Teatro Municipal, procurando 
remover completamente os defeitos atinentes a visibilidade e a 
acústica. Graças a seus ingentes esforços conseguiu que fosse con- 
cluido o majestoso Monumento as Bandeiras, cujas obras em con- 
seqüência dos reduzidos pagamentos, vinham marchando em 
ritmo lento. A obra prima de Vitor Brecheret foi assim inaugu- 
rada a 25 de janeiro de 1953, um ano antes do IV Centenário, e 
ainda sob sua administração. 

Entre as grandes realizações do Prefeito Armando de Arruda 
Pereira, a de maior relevância, no meu ver, pela sua elevada 
significação patriótica, foi a construçao do Altarda Pátria, o 
Cenotafio do Monumento do Ipiranga, onde repousam os despojos 
de nossa imperatriz D. Leopoldina, senhora de altas virtudes e 
grande sabedoria, que, além do relevante papel que desempenhou 
na jornada histórica do Fico, foi um dos fatores exponenciais de 
nossa independência politica. No mausoléu, ainda se encontra um 
sarcófago destinado ao nosso 1." Imperador, cujos despojos ainda 
se encontram em Portugal. Seria mais justo e de pleno direito 
que para aqui viessem e aqui eternamente repousasse aquêle que 
foi o glorioso arquiteto de nossa nacionalidade. Alí, arde ininter- 
ruptamente, uma chama votiva, símbolo da nossa fé e do nosso 
reconhecimento. 

Armando de Arruda Pereira ingressou neste Instituto em 
1928. E autor de diversas obras históricas como o "Culto a Ban- 
deira", "No Sul de Mato Grosso", "Pelo Brasil e para o Brasil" e 
outras, além das que já citei. A sua vida neste sodalício, a que 
êle ofereceu o melhor de sua colaboração, vós a conheceis melhor 
do que eu. bastante ressaltar, entretanto, que pelos inestimá- 
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veis serviços a êle restados na mudança de sua sede, foi em 1953 
elevado a categoria de sócio benemérito. 

A sua morte, a 18 de março de 1955, repercutiu dolorosa- 
mente em todo o Brasil e em todos os países do mundo livre, pelo 
grande número de amigos que em todo o mundo êle soube fazer. 
A sua vida é um exemplo para as novas gerações. 

Há um provérbio latino, Exmo. Sr. Presidente, que diz: "Vita 
brevis, Ars longa, gloriae cursus simpiternus". Sim, a vida é 
breve; é uma chama misteriosa que se extingue ao sopro incerto 
do Destino. E dela ficará apenas a escuridão impenetrável do 
nada, para aquêles que nada realizaram. 

A vida de Armando de Arruda Pereira, cujo rápido resumo 
procurei apresentar, foi uma trajetória luminosa que atingiu ao 
curso sempiterno da glória, engrandecida pelo trabalho e digni- 
ficada pelo espírito de servir. Armando de Arruda Pereira foi uma 
figura de autêntico líder. Idealista e despreocupado com seus in- 
terêsses pessoais, foi acima de tudo profundamente humano. Em 
todos os aspectos de sua personalidade alcançou as alturas da 
perfeição, porque sua vida foi orientada pela grandeza de seu 
coração, pelo encanto de sua simplicidade, pela força de sua inte- 
ligência, pela magnitude de seu ideal, pela firmeza de sua fé, 
daquela fé  inabalável na grandeza de sua gente que êle amou 
e serviu e que o estimulou na luta incessante pelo Bem e pela 
Justiça, incitando-o a pratica sublime do mais sublime de todos 
os ideais que é o Ideal de Servir. 



DR. JOAO MARCONDES DE MOURA ROMEIRO 

A. Romano Barreto 

Não sabemos explicar a razão; o fato é que vimos, cheio de 
espantosa admiração, aquêle punhado de homens que avançavam 
pelo meio da rua, em direção a uma casa situada quase em frente 
aquela em que morávamos. 

Estavam agitados, cabelos revoltos, chapéus nas mãos. Gesti- 
culavam nervosamente. 

Eram vários, todos vestidos de escuro ou de prêto, já senhores, 
e vinham a três ou quatro de fundo, a passos largos. 

A porta, para onde corrêramos, entre medroso e curioso, vimos 
os homens que marchavam apressados e agitados, e ouvimos: "13 
o dr. João Romeiro!" E logo, passando por nós: "Brigaram. Èle 
e o Delegado de Polícia!" 

Èle nos pareceu o herói que é admirado pelo feito grande de 
se ter batido em luta com alguém mais forte, em defesa, - soube- 
mos depois, - de elevados princípios políticos e éticos, em revide 
de uma afronta que homem de brio não tolera. 

Tínhamos 8 ou 9 anos. Não mais. A impressão foi forte para 
que não nos esquecêssemos daquele quadro que manifestava sen- 
timentos resultantes de diálogos veementes, a ponto de se degene- 
rarem em luta corporal. 

esse quadro que nossa memória registrou, sem enfeites, sem 
atavios, e que, ao ser invocado, para ilustração de referências a 
fatos passados na época em que "NO MEU TEMPO era tudo dife- 
rente", - reproduz-se sempre igual. 

E foi assim que aquêle que seria mais tarde nosso patrono 
nesta instituição científica entrou para o conjunto restrito dos 
homens que passariam a merecer nossa admiração, admiração 
que no tempo cresceu e se consolidou pelo conhecimento que pas- 
samos a ter de sua invejhvel cultura. 

<: .* .b 
.c ... 

João Marcondes de Moura Romeiro nasceu em Pindamonhan- 
gaba, a 26 de maio de 1842, do consórcio do Comendador José 
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Romeiro de Oliveira com d. Ana Marcondes de Moura e faleceu 
a 8 de julho de 1915. 

Fêz seus estudos superiores na Academia de São Paulo, bacha- 
relando-se em 1865. 

Foi político militante, eleito deputado a Assembléia Provincial 
para a legislatura de 1878-1880, sendo reeleito nesse ano. 

Em Pindamonhangaba foi vereador a Câmara Municipal, em 
1887, elegendo-se seu presidente até ser nomeado Juiz de Direito 
da comarca de São Bento do Sapucaí. 

Foi casado com sua sobrinha d. Ana Francisca Marcondes 
Romeiro e do seu consórcio teve 13 filhos. 

Não só foi jurista renomado, concorrendo para o enriqueci- 
mento das ciências jurídicas, principalmente a penal, como foi 
também historiógrafo no melhor sentido do termo, e segundo se 
há de ver pela monografia "De d. João VI a Independência" com 
que concorreu a realização do 1." Congresso de História Nacional, 
dando a ésse certame maior brilho. 

"De d. Joáo VI B Independência" é obra alentada, de 176 
paginas, dividida em duas partes, com três capítulos a primeira e 
cinco a segunda. 

A guisa de prefácio Basílio de Magalhães afirma que "a memó- 
ria do sr. dr. Joáo Romeiro é obra de pensador na forte madureza 
do espírito longamente esclarecido pelo estudo e pelas experiências 
da vida". Era, pois, natural, prossegue Basílio de Magalhães, "que 
trabalho de tanta valia se desentranhasse do grosso volume con- 
sagrado pelo benemérito Instituto Histórico e Geográfico Brasilei- 
ro às teses do Primeiro Congresso Nacional para se oferecer ao 
público legente e inteligente" em separata para mais ampla 
divulgação. 

O capitulo primeiro da primeira parte, curto, é quase uma 
justificativa para o seu alentado estudo que gira em tôrno de 
nossa independência. fi que a verdade sobre o fato histórico mar- 
cante de nossa vida soberana andava, segundo sua expressão, "de 
mistura com muitas narrativas fantasiosas, devido ao não terem 
os autores ligado aos fatos a importância e respeito que merecem 
ou não terem disposto de documentos por onde pudessem estu- 
dá-las", assinalando, desde logo, que sem documentos não há 
História. 

No capítulo seguinte cuida do govêrno de d. Joáo VI. Ao 
contrário do que nos mostram tantos compêndios de História 
Pátria, d. João V I  é apresentado como rei esclarecido, cujas dis- 
posições de fazer do Brasil país civilizado, desde logo se paten- 
teiam no fato de ter criado tantas instituições, como o Banco 
do Brasil, a Escola Militar, o Tribunal de Comércio e Ordem, a 
Escola de Marinha, o Desembargo do Paço, a Escola de Comércio, 
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o Museu, o Jardim Botânico, a Escola de Cirurgia, o Passeio PÚ- 
blico, a Escola de Belas Artes para cujo corpo de professôres man- 
da contratar em Paris artistas de reputação feita. 

Tão bem cuida d. João VI do Brasil, por força de ser govêrno 
esclarecido e ser esta terra tão prendada, que, ao deixar o Rio 
de Janeiro, de volta a Portugal, pressentiu, como sabemos, que 
não mais a veria submetida ao seu govêrno ou de seus sucessóres, - 
ao govêrno de Portugal. 

Após estudos sérios, afirma o dr. Joáo Romeiro: "D. João, seus 
ministros e conselheiros, quantos se entendiam com negó- 
cios públicos, os que sabiam como se formam as nações, 
brasileiros e portuguêses, quando viram a família real 
regressar para Lisboa, deviam todos ter compreendido 
que o Brasil não se sujeitaria mais a viver submetido ao 
govêrno português". 

No capítulo I11 trata de d. Pedro. São interessantes todas as 
páginas dedicadas ao estudo desse príncipe regente que, seguindo 
as intuições de seu pai e os anseias que em si mesmo surgiam de 
liberdade, preparou desde os primeiros instantes de seu govêrno 
a nossa independência. 

Vejamô-10 nesta página rica de ensinamentos políticos, admi- 
nistrativos e económicos: "No dia seguinte a partida de d. Joáo, 

em uma proclamação que publicou, deu d. Pedro a co- 
nhecer ao povo os princípios pelos quais se regeria no 
govêrno do país, todos conformes com as idéias mais libe- 
rais e adiantadas. Indicava os melhoramentos que tinha 
em vista introduzir em vários ramos do serviço público; 
prometia severa fiscalização no emprêgo do dinheiro do 
povo e a todos garantia escrupulosa justiça. Tomava a 
peito beneficiar a agricultura, animar o comércio e a 
indústria, desenvolver a instrução pública e manter a 
ordem". 

"Como prova da sinceridade com que tais compromissos assu- 
mia tratou logo de tomar medidas que pusessem a administração 
em harmonia com as idéias anunciadas. Começou por transferir 
sua residência para a Quinta da Boa Vista, renunciando como- 
didades da família, só para ceder o Paço da cidade às instalaçóes 
de repartições que estavam em edifícios particulares, e ainda cor- 
tou suas despesas, diminuindo a criadagem e o número de cava- 
liças". "Com êste exemplo e sem provocar reclamação, suspendeu 
o provimento dos empregos vagos, cujos serviços não fossem con- 
siderados indispensáveis". "Designou um dia da semana para, em 
audiência, receber e ouvir todos aquêles que tivessem qualquer 
coisa a alegar contra atos dos funcion&rios, o que significava que 
estava resolvido a fazer que a lei fosse cumprida e o direito 
respeitado". 
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Na segunda parte de seu aprofundado estudo sobre nosso 
movimento libertador, começa por falar dos paulistas e de sua 
atuação para, a seguir, em capítulos sucessivos, mostrar o que 
os paulistas fizeram. 

Inicia pela eleição do govêrno provisório e passando pela 
sublevação militar em Santos, Bernarda de Francisco Inácio, Coli- 
gação dos Municípios, capítulo em que descreve os meios de que 
os pindamonhangabenses, conterrâneos de nosso patrono, servi- 
ram-se para conseguir que nossa povoação se emancipasse de 
Taubaté, - chega finalmente ao capítulo intitulado "O Ipiranga". 

De real valor histórico, a obra do dr. Joáo Romeiro se toma 
indispensável a quantos cientistas queiram escrever sóbre o fato 
mais importante de nossa História, - o de nossa independência. 

Para escrevê-la êle se aproximou tanto quanto possível e como 
regula espírito de historiador dos vultos que se iniciam em d. 
Joáo VI e se sucedem como personagens marcantes dos fatos his- 
tóricos que terminam em d. Pedro, mas no momento em que as 
margens do Ipiranga, proclama a nossa independência. 

E teve o dr. João Marcondes de Moura Romeiro, nessa apro- 
ximação que nos certifica a autencidade dos acontecimentos re- 
gistrado~, a compensação adequada a espírito culto e coraçáo 
bem formado como era seu espírito, insaciável de saber, como era 
seu coração devotado às coisas públicas na defesa do direito. 

Escreveu seu trabalho valoroso com a consciência plena "de 
havê-la escrito sem paixão e respeitando sempre a verdade". 

E conclui: ". . .para compensar fadigas e trabalho, conten- 
tâmo-nos com a satisfação que êste estado de alma nos depara e 
com as emoções que nos foi dado experimentar, ao admirarmos 
de perto os vultos que aí se destacam e que de há muito, pelo 
patriotismo dos brasileiros e imparcialidade da história, foram 
merecidamente consagrados Heróis do Ipiranga". 

A História do Brasil muito se enriqueceu com os estudos 
sobre nossa independência política. Desde a chegada de d. João 
VI até 7 de setembro de 1822, todos os fatos históricos de maior 
importância para a vida de uma nação estão registrados de modo 
brilhante e científico, pela sua exatidão, no alentado trabalho 
do historiador dr. Joáo Marcondes de Moura Romeiro. 

Sua vasta cultura, produto de penosos estudos e pesquisas, 
dá contribuiçâo de alto valor a História do Brasil. ale sabe que a 
História, sistemática narração de fatos e acontecimentos das so- 
ciedades exige linguagem precisa, têrmos próprios que não se 
prestem a significações equívocas; que devem ser conhecidos em 
suas fontes objetivas, isto é, nos registros, documentos idóneos e 
testemunhos acima de qualquer suspeição. 
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Os fatos sociais que são o objeto da História são fatos singu- 
lares, jamais se repetem e se localizam no tempo e no espaço. 

Para que o registro pois de fatos históricos tenha autoridade 
e se transmita incorporado ao total dos registros de fatos históri- 
cos vividos - objeto da História - é preciso que seja feito por 
quem, pela sua idoneidade e amor a ciência e cultura se ponha 
acima da mais leve desconfiança. 

O dr. Joáo Marcondes de Moura Romeiro é pessoa ilustre, 
cultor da ciência e seu colaborador eficiente. As fontes em que 
procura os fatos são as mais sérias, os testemunhos mais insus- 
peitos. Os fatos são buscados nos arquivos, nas peças diplomáti- 
cas, nas obras publicadas, nos escritos de toda sorte, na imprensa, 
nos editais, nas ordens e publicações governamentais, nos anais 
de assembléias legislativas, nos discursos, nos decretos e, final- 
mente, são os fatm buscados no testemunho já cristalizado em 
forma de tradição, compreendendo-se aí a tradição oral, as cró- 
nicas, as memórias e descrições de eventos que na sua marcha 
incoercível levam a acontecimentos maiores e marcantes da vida 
de um povo. 

"De D. Joáo VI a Independência" é obra imperecível e sua 
disseminação se impõe em benefício das ciências sociais. 

Ela é obra insubstituível para quantos queiram conhecer 
profundamente os eventos que nos levam ao passo mais glorioso 
de nossa história, que é o da liberdade e constituição soberana 
de nosso estado brasileiro. 

.c. .c, ... ,,. ,p ,.. 
Antes de se manifestar historiador de verdadeiro mérito, 

enveredam seu saber e capacidade de trabalho pelo caminho do 
Direito e escreve alentado dicionário de Direito Penal, obra de 
342 páginas, editada pela Imprensa Nacional, em 1905. 

Na introdução de seu livro, em "Duas Palavras", - escritas 
em Pindamonhangaba, em 1902, - conta que era juiz de direito 
de uma das comarcas do Estado e, por não ser grande seu movi- 
mento forense, procurou aproveitar o tempo, elaborando um re- 
pertório do Código Penal vigente. 

Aproveitar o tempo é a necessidade de trabalhar, - espírito 
combativo que êle sempre foi; aproveitar o tempo é registrar 
aquêle preparo todo que lhe adornava o cérebro, num campo em 
que primeiro se especializou, isto é, no campo jurídico. 

Desse auroveitamento de temvo surgiu o Dicionário do Direito 
Penal. 

Sóbre êsse trabalho emitiram pareceres três vultos da litera- 
tura e do saber jurídico: Conselheiro Lafayete Rodrigues Pereira, 
desembargador Lima Drumond e magistrado Francisco José Vivei- 
ros de Castro. 
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Para Lafayete Rodrigues Pereira o Dicionário do Direito 
Penal de João Romeiro preenche as duas condições principais de 
trabalhos dêsse gênero: "é completo e exato". Além dêsse, outro 
mérito aponta: - "a propósito de cada assunto vem estudo su- 
cinto e correto dos elementos que entram na composição do tipo 
ou figura do crime ou delito". 

Lima Drumond ressalta a "concisão e clareza do têxto em 
que se depara sempre sólida erudição". 

E Viveiros de Castro confessa que a obra "deixou em meu 
espírito a mais agradável e lisonjeira impressão". 

O Dicionário de Direito Penal é obra que demonstra insofis- 
mavelmente a grandeza do saber jurídico de seu autor, o dr. João 
Marcondes de Moura Romeiro. 

Não se limita êle a par em ordem alfabética os vários crimes 
ou delitos e todos os demais têrmos que entram na terminologia 
do Direito Penal, mas de cada têrmo discorre com sabedoria, como 
acontece, para exemplificar, quando êle cuida do crime, a respeito 
do qual emprega nada menos de 5.000 palavras, distribuídas em 
I0 colunas ou 5 páginas de 28 por 18 centímetros, - dando seus 
vários conceitos, segundo as escolas e correntes que o estudaram 
aprofundadamente. 

Revela-se jurista tão brilhante como brilhante se mostraria, 
como se mostrou, ao cuidar da História Pátria - alguns anos 
após a publicação de seu Dicionário do Direito Penal. 

Espírito polimorfo, não se contentava o dr. João Romeiro com 
publicar alentadas obras, na História como no Direito. 

Antes de editar seus trabalhos, que são de cunho científico, 
fêz jornalisino e continuou a fazê-lo enquanto viveu. 

Em 1882 funda a "TRIBUNA DO NORTE" e a redige. "Tri- 
buna do Norte", semanário que surge a 11 de junho desse ano, 
ocupa um dos primeiros lugares em idade entre todos os jornais 
do Brasil e o 1." lugar entre os jornais do interior. 

Até hoje aí está a "Tribuna do Norte" com seus 87 anos de 
existência. 

Redigiu outros jornais e muitas vêzes trabalhou com canivete 
em chapas de metal, em seu escritório de advocacia, preparando 
clichês de seus próprios desenhos e caricaturas, com que ilus- 
trava principalmente a parte política de sua colaboração, nos 
órgãos da imprensa que dirigia. 

Queremos ressaltar aqui o papel do processo social da comu- 
nicação como causa da origem e perpetuação dos grupos sociais 
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e dos povos transformados em nações e estados, para colocar em 
lugar alto, na hierarquia dos valores, a imprensa, o jornalismo. 

O jornal, como meio de comunicação, é na sociedade o que 
o contácto é na vida dos grupos sociais. É o grande Órgão da 
formação da opinião pública, tão necessária A vida das democra- 
cias e órgão importante do controle social indispensável a harme 
nia da vida coletiva. 

É o jornal que transmite, que torna comum tudo aquilo que 
é conveniente A vida da sociedade, através de seus grupos sociais. 

Ser jornalista, pois, é exercer uma das atividades sociais de 
maior produção para o bem social, princi~almente quando, acon- 
tecendo ser bem formado moralmente, as técnicas próprias do 
ofício se junta a cultura. 

O dr. Joáo Romeiro foi um jornalista assim. Perfeito como 
profissional deu sempre aos jornais que criou ou dirigiu o que 
de melhor era possível, isto é, além da ajuda material, da técnica, 
- o seu vasto preparo intelectual, a sua vasta cultura, a qual 
sempre se voltara para a batalha das grandes causas políticas 
e sociais. 

Com tantas luzes a darem fulgurações a seu espírito não 
poderia nosso patrono deixar de ser poeta. 

Em "Poetas de Pindamonhangaba", coligidos e apresentados 
por João Martins de Almeida (1952), à página 25 lê-se ligeira nota 
biográfica do dr. Joáo Romeiro e duas poesias de sua lavra. Em 
"Poetas do Norte de São Paulo", de Inocência Candelária (1958), 
na página 221, além de resumo biográfico encontram-se duas qua- 
dras de sua autoria e o Hino Pindamonhangabense, letra para a 
qual compós um hino musical o maestro João Gomes de Araújo. 

De "Poetas de Pindamonhangaba", para fechar de modo 
ameno esta palestra, transcrevemos o "Já morreu!", poesia, no 
dizer de João Martins de Almeida, em que "náo há têrmos rebus- 
cados e sim verdadeira poesia, fluindo da imaginação, simples e 
naturalmente, como a água da fonte". 

Ei-la: 

Tenho no quarto em que durmo 
e bem junto ao leito meu, 
Uma mesa que está sempre 
A me dizer: - já morreu. 

Noite e dia, a toda hora, 
Nunca de mim se esqueceu. 
Na sua triste mudez 
Só a dizer: - já morreu. 
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O marcineiro que a fêz, 
Muito bem lembro-me eu, 
Um antigo conhecido, 
Nosso amigo: - já morreu. 

Pela obra executada 
Boa paga mereceu; 
Quem lhe havia encomendado 
Foi meu irmão: já morreu. 

Queria para presente 
E um primor ihe pareceu. 
Mandou, sinal de lembrança, 
A nossa mãe: - já morreu. 

A uma santa criatura 
Finalmente pertenceu. 
As roupas das criancinhas 
Cosia ali: - já morreu. 

Deixem ficar essa mesa 
Lá bem junto ao leito meu, 
Até que um dia de mim 
Também diga: - já morreu! 

Acontece que homens como o dr. João Marcondes de Moura 
Romeiro não morrem. Vivem sempre na lembrança das gerações 
que se sucedem, perpetuados através das obras que levantam. 

E se trabalho de valor histórico realizam, como é o caso de 
nosso patrono, então o seu lugar também aqui se reserva para 
sempre, - aqui no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 



PASSAGERI DA PRINCESA ISABEL EnI 
GUARATINGUETÁ E .APARECIDA 

Conceição Borges Ribeiro Camargo 

A Princesa Isabel nasceu no Rio de Janeiro, a 29 de julho 
de 1846 e faleceu em Paris a 14 de novembro de 1921. 

Segunda filha de Dom Pedro I1 e da Imperatriz Dona Tereza 
Cristina, foi chamada a Redentora, por ter sancionado a lei do 
ventre livre em 1871 e a lei áurea em 1888. Por três vêzes foi 
Regente do Império. 

Casou-se em 1864, com Luiz Felipe Gastão de Orleans, Conde 
&Eu. Teve os filhos: Dom Pedro, Dom Luiz e Dom Antonio. 

Sua projeção na  História do Brasil é emoldurada pela grati- 
dão dos escravas e descendentes - enaltecida pelos defensores da 
Liberdade e lembrada por algum interesse arruinado da aristo- 
cracia dos senhores de e~genho  e dos fazendeiros de café, alicerces 
políticos do Império, que foram contra o 111." Reinado. 

A figura da Redentora, o seu caráter generoso e nobre, deixam 
página histórica desenhada pelo perfil que tanto veneramos. 

- Em "Excursão a Província de São Paulo", de Isabel Con- 
dessa d'Eu, ano de 1884, há também esta anotação referente ao 
ano de 1868, anexada por estudos do historiador Ricardo Gum- 
bleton Daunt - da revista Anhembi - junho, 1957. 

1868 - Regressando com a Princesa Imperial Dona Isabel, 
de Aguas Virtuosas de Campanha, em Minas Gerais, onde foram 
fazer uso das águas, visitam, a 8 de dezembro, após etapas em 
vilas paulistas, a então Capela da milagrosa Nossa Senhora da 
Aparecida, feita padroeira do Império por Dom Pedro I. A 1." de 
janeiro de 1869, os Condes d'Eu regressam a Corte, passando por 
Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratingueta. 
- O respeito que professamos pela verdade histórica, nos 

leva a fazer um resumo do que se acha na folha 15, no livro nú- 
mero 12, de Vereança de Guaratinguetá. 

Em 3 de novembro de 1868: - O Visconde de Guaratinguetá, 
Francisco de Assis e Oliveira Borges, comunicou em sessão a pas- 
sagem pela cidade, na primeira quinzena de dezembro, de Suas 
Altezas, a Serenissima Princesa imperial e o seu augusto esposo 
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Conde d'Eu. A Câmara enviaria ofício ao Vigário e ao Mestre 
Capela para um Te Deum laudâmus no dia da chegada, fixando 
um Edita1 convidando o povo. 

Em 16 de novembro: - O Visconde de Guaratinguetá, Pre- 
sidente da Câmara, comunicou a vinda de Suas Altezas à cidade 
e que nessa ocasião iriam a Capela de Nossa Senhora Aparecida. 

Resolveu-se solicitar ao Govérno da Província a quota vo- 
tada no orçamento provincial, para a feitura da ponte e estrada 
até a Capela, cientificando-lhe que já mandou fazer estas obras, 
sendo o encarregado, Antônio Eleutério Aguiar das Rosas. 

Em 7 de dezembro: - Chegada da Princesa Imperial Dona 
Isabel e seu marido o Conde d'Eu a cidade de Guaratinguetá. 
É impossível descrever o entusiasmo e o regosijo do povo ao rece- 
ber essa noticia. 
- No jornal o "Santuário de Aparecida", de 10 de dezembro 

de 1921, lemos: - Dona Isabel, devota de N. S. Aparecida. 
- Corria o ano de 1868, quando dois ilustres romeiros vieram 

visitar a Capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A 
velha Capela, situada no alto do pitoresco morro dos Coqueiros, 
revestiu-se de uma nova pintura, para a qual foram gastos cinco 
contos e duzentos mil réis. 

Era Capeláo o Padre Guido Antônio de Paula e Silva - pres- 
tava o serviço de sacristão o senhor Anastacio Pinto Soares. 
Ocupava o cargo de tesoureiro, o Reverendissimo Padre Antônio 
Luiz dos Reis França. 
- Com muita pompa celebrava-se, a então única festa de 

Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro. 
A notícia da chegada em Aparecida, de Suas Altezas Impe- 

riais, no dia 7 de dezembro, foi recebida com alegria e entusiasmo. 
Sôbre a chegada, eis o relato de uma testemunha ocular, 

Senhor Alferes Antônio José dos Santos. 
"Dona Isabel e o Conde d'Eu, chegaram à Capela as 6 horas 

para assistirem a novena da festa. Vieram a cavalo, com uma 
grande comitiva. Chegados que foram a Capela, dizem que Dona 
Isabel deu a Nossa Senhora um riquissimo manto com brilhantes, 
no valor de 18 contos de réis. 
- Colhemos através de documentos e da História apareci- 

dense, estas anotações descrevendo a chegada dos ilustres visi- 
tantes. 
- No alto da colina, a Princesa foi recebida solenemente 

por crianças vestidas com todo o mimo, que a saudaram com 
pétalas de rosas. Entre as crianças estavam aquelas que seriam 
as futuras "madonas" dos lares aparecidenses: dona Maria do 
Carmo de França Barreto, dona Maria Amélia Range1 Chagas, 
dona Rita de Cássia Villela da Costa, dona Maria Carolina de 
França Souza e outras. 
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A Princesa Isabel e o Conde @Eu entraram na igreja; ora- 
ram e na Praça, a Princesa foi saudada por um escravo de nome 
Antônio, que ficara aos serviços do Padre Joaquim Pereira Ramos 
e que tocava perfeitamente o trombone. Antonio trombonista 
preparou um belo número de trombone de vara. Tocou um solo 
fazendo graduações com os dedos do pé e com tamanha beleza, 
que o Conde o abraçou e a Princesa deu-lhe um lencinho de sêda. 

AntÔn:o trombonista foi convidado para tocar no baile da- 
quela noite, no solar do Visconde de Guaratinguetá, em homena- 
gem a S. S. Altezas. 

Dizem que Antônio seguiu para Vila Rica, Ouro Prêto e seus 
estudos foram a exuensas da Princesa e até consta aue foi para - 
a Europa. 
- No livro das Contas de Receita e Despesa da Basílica, o 

seguinte: "623$500, despesa feita de sêdas e veludos e outros pre- 
paros comprados por Antônio Pereira Gomes para o Camarim dos 
Príncipes na Capela por ocasião de sua assistência na festa da 
Aparecida". "Além de que o tesoureiro gastou 47$380 de preparos 
fornecidos por Domingos Antônio de Moraes para o Camarim de 
Sua Alteza Imperial e seu augusto esposo por ocasião de sua 
visita a Capela". 
- No livro, "Gastáo de Orleans - último Conde #Eu", de 

Alberto Rangel, esta referência tão útil a nossa palestra. 
"A 8 de dezembro de 1868, assistiu a festa em devoção a Nossa 

Senhora Aparecida, feita Padroeira do Império por Dom Pedro I. 
Dêsse lugar o Príncipe escreveu em 9 de dezembro ao Duque de 
Nemours: 

"A Capela está em uma situação muito pitoresca, sobre um 
contraforte de montanhas que domina toda a planície onde ser- 
penteia o Paraíba. 

Ela tem um grande concurso de povo animado de uma 
grande devoção". 

De fato, assistiram a última novena e a própria festa de 
Nossa Senhora, nos dias 7 e 8 de dezembro. 

Por êsse motivo singular nomeou a Mesa Administrativa a 
Suas Altezas festeiros para o ano seguinte, como consta das Atas 
das sessóes da Administração: 

8 de dezembro: - Houve sessão da Mesa Administrativa para 
o fim de proceder-se a eleição e nomeação dos festeiros para fes- 
tejarem a mesma Senhora em o ano próximo futuro de 1869. 

Deliberou a Mesa por unanimidade de votos nomear a Suas 
Altezas, a Princesa Dona Isabel e seu augusto espôso.. Temos 
autógrafo da Princesa Isabel. 
- Fato histórico na vida religiosa de Aparecida. Suas Alte- 

zas foram os úitimos festeiros da Festa de Nossa Senhora. A Mesa 
Administrativa incumbiu-se da mesma dai por diante. Com efeito: 
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no dia 7 de dezembro de 1869 foi realizada uma sessão extraor- 
dinária para o fim de deliberar sobre a festa, no ano próximo; 
nela foi o parecer de que ora em diante, a festa da mesma Senhora 
Aparecida fôsse feita pela Mesa Administrativa e dos rendimentos 
da mesma Senhora Aparecida com prévia autorização do Senhor 
Doutor Juiz Provedor". 
- Guaratinguetá guardou na lembrança a visita real. 
O Padre Benedito Teixeira da Silva Pinto, indicou na  sessão 

realizada aos 9 de janeiro de 1869, na Câmara Municipal, que a 
denominação de varias ruas de Guaratinguetá fôsse alterada: a 
rua 7 de Abril denominar-se-á da Imperatriz; a rua Feijó até o 
largo da Matriz, de Conded'Eu. A mesma rua do Padre Feijó a 
começar da casa do Visconde até a ponte, Princesa Isabel. 
- No mesmo Diário da Princesa "Excursão a Província de 

São Paulo", feito de cartas dirigidas a Dom Pedro 11. 
Dia 6 de novembro de 1884; 
Depois de visitar uma igreja, o Engenho Central, a grande 

gameleira, em Lorena, partiu para Guaratinguetá, as 11 horas. 
Parada em Guaratinguetá; parada para subir a Capela de 

Nossa Senhora da Aparecida, fazer oração; parada em Pinda- 
monhangaba e Taubaté. 

A Princesa Isabel cumpriu nessa ocasião piedosa promessa a 
Nossa Senhora Aparecida - a promessa de varrer a igreja de 
Nossa Senhora, conforme crônica do "Santuário de Aparecida", 
no dia 19 de novembro de 1921. 

E doou uma corôa de ouro, a mesma que serviu na coroação 
da Virgem Aparecida, no ano de 1904. 

Como vimos, a real visitante estêve em Aparecida, 7 e 8 de 
dezembro de 1868 - e 6 de novembro de 1884. 
- Em 1850, pouco mais ou menos, houve o milágre do es- 

cravo, também conhecido por "milagre da corrente". 
Um escravo, Zacarias, fugiu de Curitiba e foi prêso em Bana- 

nal, província de São Paulo. Ao passar na Capela de Aparecida, 
pediu ao Capitão, licença para orar. E diante do altar, rezando, 
a corrente se partiu, 

Existe a corrente - está no 1." andar da Tôrre da Nova Ba- 
silica. Fato milagroso, que na época teve larga repercussão, é 
hoje contado em versos. 

Quando em 1868, a Princesa subia a colina de Aparecida, um 
escravo algemado ia descendo - viu a comitiva real, ajoelhou-se 
diante da Princesa e pediu clemência e foi livre das algemas. 
- Em "Inventários dos Bens pertencentes a Nossa Senhora 

da Conceição Aparecida" - um órgão, um relógio de parede, uma 
caldeirinha de cobre. 

Escravos:l - Boaventura, mulato, que tem 44 anos, orga- 
nista. Inventário de 4 de janeiro de 1750. 
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Nossa Senhora Apareciàa foi encontrada em 1717. 
Em 1745, a primeira missa e bênçáo da Capela. 
Em 1750, Boaventura, escravo, era organista. 
- Aparecida do Norte, foi talvez a única cidade do Brasil, 

que enviou um ex-escravo para a chegada dos despojos da Prin- 
cesa Isabel, no Rio de Janeiro, em julho de 1953. Foi Valério 
Manoel Francisco, tendo sido entrevistado pelo jornal "A Noite". 
- No Ano Jubilar de 1967, quando dos 250 anos do achado 

da imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida nas águas do 
rio Paraiba, a Princesa Isabel foi lembrada por toda a nação. 
Sua Santidade o Papa Paulo VI, ofertou a Basílica Nacional, a 
Rosa de Ouro. 

A mesma oferta recebeu a nossa Princesa, em 1888, de Sua 
Santidade o Papa Leão XIII. 

No Breve se expõem claramente os motivos desta oferta: "As 
eximias e preclaras virtudes que adornam o Teu espírito e a de- 
dicação singular que tens demonstrado para Conosco e a Sede 
Apostólica, mereceram-te um peculiar e insigne testemunho da 
Nossa estima e paternal benevolência. 

Para a demonstração dêste testemunho, nenhuma ocasião se 
tinha apresentado mais propícia do que esta, em que mais uma 
nova claridade se junta aos Teus méritos, pela promulgação das 
leis que sancionaste com a Tua autoridade de Alteza Imperial, em 
favor daqueles a quem o Império Brasileiro impôs a condição ser- 
vil e que agora acabam de adquirir a dignidade e os direitos de 
homens livres. 

Por isso, Te enviamos, Diletíssima Filha Nossa em Cristo, a 
Rosa de Ouro, que sagramos no altar com a prece apostólica e os 
sagrados ritos de antiquissimo costume". 
- Jornal "O A$arecidei?se". 
- No encadeado dos fatos da antiga Capela de Aparecida, 

o escravo e a Princesa são traços de união que atingem a beleza 
da História Aparecidense. 
- Está se erguendo em Aparecida, o Palácio da Raínha do 

Brasil, que no dia 8 de setembro de 1904, foi coroada com a mes- 
ma corôa ofertada pela Princesa Isabel! 

E aquela Praça em frente a Praça das Comemorações da Nova 
Basilica, por um projeto de lei substitutivo número 331, no dia 
21 de agosto de 1957, é chamada Praça Princesa Isabel. 

O milagre da corrente do escravo. 
O manto e a corôa, ofertas da nossa Princesa. 
Na História de Aparecida, o escravo é um poema de Fé e a 

Princesa Isabel um poema de Amor! 





DISCURSOS DE POSSE E OUTROS 





DISCURSO DE POSSE 

Antonio Delorenzo Neto 

Agradecendo diante de V. Excia, senhor Presidente, a grande 
honra de pertencer a êste Instituto Histórico e Geográfico, pelas 
suas obras e homens, lustre da cultura brasileira - rendo-me 
ainda as gentilezas de seu eloqüente orador o professor Alfredo 
Gomes, que soube evocar traços de nossa vida comum voltada a 
educação da mocidade. 

Desejo encarecer ainda, prolongando o meu agradecimento, 
o privilégio dos que podem conviver nesta casa animados pela 
história, vale dizer, inspirados pelo trabalho das gerações que do 
passado ao presente transmitem os resultados da creação humana. 
O senso da história é irrenunciável se quizermos compreender a 
civilização. &se modêlo, dir-se ia- irrealizado no espaço, e que 
tanto angustia os sociólogos, poderá completar-se no tempo. Se o 
identificarmos com a perfeição social, deveremos recorrer aos 
fenómenos culturais que emergem das épocas históricas. 

O legado da cultura humana não poderá ser anulado, - êle 
responde pela vida das sociedades. Esquecer a obra anterior nesse 
esforço comum dos homens em forjar os padrões do comporta- 
mento social, seria contribuir a tragédia das sociedades sem his- 
tória, amesquinhadas pela insensatez e a mediocridade. Os ho- 
mens que aqui se reunem, em constante vigília, nos advertem da 
grandeza da história. Tomando solidários, o passado e o presente, 
o espírito se fortalece para a aventura de todos os dias, de que 
participamos para a construção da nacionalidade. Dentro desta 
perspectiva, é de se lembrar a convicção de Renan, ao apontar a 
imortalidade da nação, se realizada na história. Eis o tópico fa- 
moso, em pura língua francesa: Une nation est une âme, un prin- 
cipe spirituel. Deux choses qui, a vrai dire, n'en font qu' une, 
constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le 
passé, E'autre duns le présent. L'une est lu possessim en commun 
d'un riche legs de souvenirs; l'autre est le consentement actuel, 
le désir de vime ensemble, lu volonté de continuer a faire valoir 
E'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme ne s'improvise pus. La 
nution, comme l'individu, est l'abontissement d'un long passé 
d'efforts, de sacnjices est de dévonements. Le culte des ancêtres 
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est de tous le plus legitime; les ancêtres nous ont faits ce qui 
nous sommes. Un passé héroique, des grands hommens, de la 
gloire, voilá le capital social sur leque1 on assied une idée 
mtionale. 

Essa fidelidade necessária que animou o grande esteta, há 
de ser a nossa. E, através da história, encontraremos o sentido 
da coerência na sociedade brasileira. Enraizada no tempo, não 
será, no futuro, uma ilusão perdida. 

Para assinalar a presença dos novos participantes no Insti- 
tuto, impõe-se a escolha de um patrono. A nossa preferência se 
inclinou para Bernardo Pereira de Vasconcellos, grande estadista 
do Império, um dos construtores da nacionalidade brasileira. 

Senhor Presidente, essa inspiração, nestas primeiras palavras, 
forma nosso compromisso. l? simples, talvez ambicioso. Sentir 
conosco, num trabalho edificante, a grandeza da Pátria. 



DISCURSO DE POSSE 

Nilva R. Mel10 

Nada há mais inquietante do que um orador que fala e não 
lê. A extensão de seu discurso é uma incógnita. 

Aquêle que lê é mais revelador: as folhas lidas vão se acumu- 
lando sobre a mesa, e vão também esvaziando o volume em mãos 
do expositor. Podemos, então, calcular o tempo que vai demorar 
a fala. 

Para desafogo do ilustre auditório, informo que não há ora- 
dor, e não há discurso. Apenas algumas palavras de agradeci- 
mento, poucas mas sinceras. 

Agradeço ao ilustre orador, &se extraordinário museologista 
que é o Dr. Vinicius Stein de Campos, a palavra amável que é 
para a minha desvalia, como o gesto de mão que acena a entrada 
da casa, amigavelmente, para o tímido recém-vindo. Muito grata 
ao Dr. Steiri de Campos, pela sua fidalguia. 

Sempre gostei de História, particularmente da História de 
nossa terra e de nossa gente; gosto da volta ao passado, de viver 
um pouco de minha vida nos ambientes onde viveram a vida 
toda os que já se foram há muito. Poder sentir hoje o que senti- 
ram ontein nossos maióres, poder imaginar como vestiam, como 
pensavam, como agiam, através de velhos documentos, as Atas da 
Câmara da Vila e da Cidade de São Paulo, os Inventários e Tes- 
tamentos, os Documentos Interessantes. Poder mover-me nos lu- 
gares em que êles moraram, através de visitas às velhas casas 
restauradas ou reconstituídas, como a Aldeia de Carapicuíba, o 
Embú, o Colégio dos jesuítas e sua torre, a Casa do Bandeirante, 
o Emboaçava no Butantã. Sentir o cheiro bom, levemente aromá- 
tico e adocicado das coisas velhas, da madeira carunchada, dos 
panos roídos pela traça e pelo tempo, que é bem o que se sente, 
por exemplo, logo ao entrar na pequena igreja de São Francisco 
das Chagas, aqui perto de nós, no largo de São Francisco. 

Isso tudo faz bem a alma, dá mais doçura e mais paz a vida. 
Compulsando as Atas da Câmara da Vila, e mais tarde, da 

Cidade de São Paulo, podemos observar o extraordinário senso de 
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responsabilidade e a dignidade altiva dos oficiais da Câmara que 
não trepidavam em interpelar governadores e fazer sentir seu 
descontentamento a El-Rei. 

Em 13 de Janeiro de 1606, assinam juizes e vereadores, carta 
ao donatário da Capitania, na qual se lêem trechos como éste: "Só 
faremos lembrança a Vmc. que se sua pessoa ou coisa muito sua 
desta Capitania não acudir com brevidade pode entender que não 
terá cá nada, pois que estão as coisas desta terra com a candeia 
na mão e cêdo se despovoará, porque assim os capitães e ouvido- 
res que Vmc. manda, como os que cada quinze dias nos metem os 
governadores gerais em outra coisa não entendem, nem estudam 
senão como nos hão de esfolar, destruir e afrontar.. ." Mais 
adiante prosseguem: "E o bom govêrno é o que nos falta de 
pessoas que tenham consciência e temor de Deus.. ." 

Não havia ordenado, não havia ajuda de custas, havia era 
multa de um tostão cobrada ao vereador que faltasse a sessão. 
Afonso Sardinha, vereador em 1576, teve que explicar-se miuda- 
mente para justificar sua ausência a sessão. Disse éle ". . . que 
não tinha umas botas para vir a câmara. . .". 

Aliás, era o Conselho da vila extremamente pródigo na co- 
brança de multas. Francisco Pereira, foi obrigado a escusar-se 
compridamente para escapar a multa de duzentos réis por ter 
faltado a procissão. Isso aconteceu em 1581, e dizia o culpado de 
crime tão grave: " .  ..que viera véspera de santa sabe1 a noite 
chegara do mar molhado e cansado e mal disposto que por essa 
razão não viera a procissão. . . ". 

Faltas mais graves eram punidas com degrêdo para Bertioga. 
Os sizudos oficiais do Conselho, os "homens bons" da terra, 

tinham problemas sérios para solucionar, como a defesa da vila, 
a constante preservação dos muros que circundavam a vila, a 
manutenção dos arruamentos, a conservação do caminho do mar, 
o zelo pelo casario pobre, e em especial, pela Casa do Conselho, 
os entendimentos com os governadores e até com o rei, os desen- 
tendimentos com os jesuítas. 

Pois além de enfrentar tantas situações difíceis, vez por outra 
eram obrigados a manter a disciplina dentro da própria co- 
munidade. 

fi o que vemos em dois exemplos. Na ata de 14 de Abril de 
1576, os severos oficiais investem contra os conquistadores galan- 
tes da vila, declarando o procurador ". . . que muitos mancebos 
solteiros que iam as fontes pegar nas negras e as afrontavam.. ." 

A penalidade imposta aos Romeus coloniais que não resistiam 
aos encantos de suas Julietas bronzeadas, era de cincoenta réis, 
e na reincidência, cem réis. A verdade é que as multas não inti- 
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midaram os rapazes do lugar: ou êles eram muito fogosos ou a 
tentação era muita. Isto obrigou os oficiais da Câmara a provi- 
dências mais enérgicas. Vejamos o que diz a ata de 14 de Abril 
de 1590: ". . . qualquer pessoa branco ou negro macho que se 
achar na fonte ou lavadouro pegando de moça escrava ou índia 
ou branca pagará por isso quinhentos rêis e o mesmo pagará 
qualquer pessoa que for a fonte não tendo la que fazer. .  ." 

Em 1608, em 21 de Setembro, na ata dêsse dia, apesar das 
rixas frequentes com os jesuitas, não toleraram os oficiais do 
Conselho o desrespeito por escrito, pública mas anonimamente 
feito ao Mosteiro do Senhor São Paulo. A providência tomada 
na ocasião consta dessa ata que diz o seguinte: ". . . que os jui- 
zes tirassem uma devassa sobre quem p6s uns escritos a porta do 
mosteiro do senhor S. pau10 para que seja castigado quem fêz 
semelhantes escritos com tão pouco temor de deus e de sua 
majestade. . . ". Não eram os jesuítas os ofendidos, era principal- 
mente a Casa de Deus. 

Através da leitura dos Inventários e Testamentos, temos a 
oportunidade de observar o sentimento de honra que imperava 
na sociedade colonial. Manuel de Chaves, morrendo de uma fle- 
chada em 1603 faz seu testamento e diz: "Declaro que toda a 
pessoa que jurar que eu que lhe devo lhe paguem". 

Os inventários do sertão mostram a amarga penúria em que 
vivia a gente da terra, e especialmente os que se aventuravam nas 
bandeiras. 

Em 1617, ao morrer no'sertão do Paraupava, Pero Araújo não 
tinha quase nada, e quase nada deixou. Seus haveres foram a 
leilão entre seus companheiros, como era o hábito do tempo. O 
que se ofertava era pouco e os interessados eram como o que tinha 
morrido, gente de escassas posses. O escrivão conclui dizendo tex- 
tualmente: " E logo no dito dia mês e ano acima declarado man- 
dou o capitão que as mais coisas conteúdas neste inventário se 
lhe entreguem a êle como testamenteiro porquanto foram tiradas 
duas vêzes em praça pública e não houve quem nela quisesse lan- 
çar coisa alguma. . . ". 

Um detalhe surpreendente deste inventário é que no verso da 
última página alguém tracou várias estâncias dos "Lusiadas", 
Canto V. E isto em pleno sertão dos índios. 

Do inventário de Joáo de Sant'Ana, de 1612, a conclusão 
final extremamente elucidativa, é a seguinte: "Constou dever 
mais do que lhe ficou, e assim não se pode obrigar os herdeiros 
a nada salvo o que por caridade cristã lhe quiserem fazer. . . por 
amor de Deus". 
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Entretanto, nesses duros tempos, em que morar, vestir, co- 
mer, enfim, simplesmente viver, era muito difícil, vez por outra 
reponta um indício de maior posse e até mesmo certa riqueza. 
Assim é que Izabel Sobrinha revela por seu inventário de 1619, 
ter sido dona de bela jóia avaliada por um preço absurdo para 
a época. A descrição cuidadosa diz que se tratava de ". . .uma 
cadeia de ouro que está marcada em um fuzil adonde está um fio 
azul com a marca real que pesa cem mil réis". 

É bom que se saiba, para efeito comparativo, que Rafael de 
Oliveira, em 1648, teve a avaliação em seu inventário, que era 
generoso para aquêle tempo, de cincoenta e cinco mil réis para 
o que se segue: "Uma casa de dois lanços coberta de telha de 
taipa de mão com seus corredores e um lanço que serve de des- 
pensa e seu galinheiro e casa de trapiche coberta de telha e um 
pedaço de vinha e uma parreira e um pedaço de canavial com 
marmeleiros e bananal limeiras laranjeiras e mais árvores. . ." 

Tudo isso, que era no sítio da roça, valia cincoenta e cinco 
mil réis, enquanto que a cadeia de ouro de D. Izabel alcançava 
o preço incrível de cem mil réis. 

O exame dos velhos papéis, tem também seu lado pitoresco. 
Ao Iêr o inventário de Bartolomeu Rodrigues, de 1610, sùbita- 
mente deparamos com o zelo levado ao extremo do escrivão Simão 
Borges Cerqueira. Homem precavido não quis que pairassem dú- 
vidas sobre a lisura de seu trabalho. Vem então a explicação 
prudente: "Declaro que não faça dúvida êste borrão acima por- 
que foi uma gota de tinta que caiu.. .". 

Alcântara Machado, o extraordinário cronista dos bandeiran- 
tes, ao estudar os Inventários e Testamentos, sente que aos pou- 
cos vai reconstituindo a vila, com as suas ruelas, as casas, o 
mobiliário rude e parco. Em seguida a imaginação povoa o 
lugarejo colonial com seus habitantes. E diz êle em seu livro, 
"Vida e Morte do Bandeirante": "Pelas vielas do povoado, ou 
através das lavouras, deslizam sombras. Rebanhos trágicos de 
negros da terra ou da Guiné. Mamelucos madraços e atrevidos. 
Potentados de grande séquito, cheios de rudeza e gravidade, que 
passam e de repente desaparecem, tragados pelo sertão. Dêsses 
fantasmas, humildes ou altaneiros, não distinguimos a fisionomia, 
tão largo é o espaço que nos separa. Mas, apesar da distância, ou- 
vimos o que dizem e sabemos o que sentem". 

É bem isso que aí está descrito tão inspiradamente. O estudo 
dos velhos papéis traz a reconstituição da época, da alma da terra 
e da alma da gente da terra. 

Muito tenho a agradecer aos mestres que me estão ensinando 
a estudar a História: a Vossa Excelência, Sr. Presidente, Dr. AU- 
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reliano Leite, a quem recorro sempre nos meus frequentes mo- 
mentos de dúvida; ao Prof. Tito Livio, que me diz constantemen- 
te que História é documento; ao Coronel Tenório de Brito e ao 
Dr. Mário Leite que me encantam com o muito que sabem de 
História. 

Termino, expressando a minha satisfação em tomar posse 
como sócio honorário do Instituto Histórico e Geogrhfico de São 
Paulo, muito feliz por estar aqui, mesmo sabendo que serei o me- 
nor entre os maiores. 





DISCURSO DE POSSE 

General Langleberto Pinheiro Soares 

Desejo que as minhas primeiras palavras se destinem a ma- 
nifestar o meu imperecível reconhecimento pela munificência 
dos ilustres consócios, que me elevaram ao pináculo de sócio dêste 
sodalício, que vem cumprindo, fielmente, a sua alta finalidade 
d e  divulgação da cultura e onde pontificam notáveis homens de 
letras e eminentes historiógrafos. 

Agora, quero me dirigir a Vossa Excelência, doutor Aureliano 
Leite. Estudando-se a sua vida? não sabemos o que mais admirar 
em Vossa Excelência, se o homem de ação, de um passado de me- 
moráveis lutas políticas, em prol do aperfeiçoamento da demo- 
cracia e das liberdades públicas ou se o homem de pensamento, 
que refulge nas letras pátrias, conceituando-se como emêrito his- 
toriador. Estas facêtas da sua marcante personalidade bem 
caracterizam os seus méritos e consagram Vossa Excelência como 
um dos autênticos valores da nossa Pátria, que, com orgulho de 
brasileiro, me ufano em reconhecer e proclamar. 

Dando cumprimento a determinação estatutária dêste soda- 
licio, escolhi para meu patrono o Coronel Antônio Paiva de Sam- 
paio, por ter sido um militar que autenticamente representou a 
classe, em determinada época, por ter em tôdas as emergências 
se revelado um grande e devotado amigo de São Paulo, onde fêz 
quase toda a sua carreira e onde constitui família, e, finalmente, 
por ter prestado reais serviços a coletividade paulistana. 

Preliminarmente, devo dizer que, por vêzes, estivemos em 
campos opostos, na política e nas lutas armadas do país. Entre- 
tanto, esta circunstância jamais arrefeceu a nossa sólida amizade, 
porquanto as nossas atitudes e opiniões eram ditadas por con- 
vicções, idéias e principios e nunca por interêsses ou motivos 
subalternos. 

Em rápidas palavras de homenagem á memória do saudoso 
Coronel Antônio Paiva de Sampaio, traçarei o escórço biográfico 
e relembrarei os principais lances da exemplar existência do 
conspícuo cidadão e bravo militar. 

Nasceu o Coronel Antônio Paiva de Sampaio na cidade gaúcha 
de Alegrete. Descendia de uma familia de militares. O seu pai, 
General Olegário Antônio de Sampaio, foi combatente de Canu- 
dos, com várias citações por bravura. O seu avô, General Antônio 
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de Sampaio, herói da Guerra do Paraguai, é o patrono da arma 
de Infantaria do Exército Brasileiro. Estava, assim, predestina- 
dos a carreira das armss. Por lídima vocação e acalentado pelo 
ideal de servir a Pátria, aos 17 anos, assentou praça, voluntaria- 
mente, no 37." Batalhão de Infantaria, em 15 de fevereiro de 1895. 

A sua trajetória pelã vida terrena se caracterizou pela prática 
de atos nobres e ações meritórias, e, pelo integral devotamento 
ao cumprimento dos seus deveres para com a Pátria, a Sociedade 
e a Família. 

Iniciou a sua carreira num período conturbado da nossa his- 
tória, quando o Presidente Prudente de Moraes, há pouco empos- 
sado, se viu a braços com constantes agitações na Capital da 
Republica e ainda não havia iniciado a pacificação do Sul, onde 
os Federalistas continuavam em armas. Em 7 de setembro de 
1896 foi incluído no 7." Batalhão de Infantaria, comandado pelo 
Coronel Antonio Moreira Cesar. 

Tomou parte nas 3." e 4." Expedições de Canudos. 
Organizada, na Capital da República, a Expedição Moreira 

Cesar seguiu com o seu batalhão para a Bahia, em 3 de feve- 
reiro de 1897. 

Após a encarniçada luta do dia 4 de março, data do ataque 
a Canudos, que culminou com a morte do Coronel Moreira Cesar 
e do seu substituto, Coronel Pedro Tamarino, a Expedição foi 
destroçada. 

Foge ao nosso objetivo narrar as peripécias da retirada do 
restante da Expedição. "Os Sertões" de Euclides da Cunha rela- 
tam, em páginas magistrais, as nuances dessa tragédia, que se 
pode resumir em três palavras: fome, sêde e bala. Depois de 
longa caminhada, chegaram os retirantes, de que fazia parte o 
jovem sargento Antonio Paiva de Sampaio, a Queimadas, cidade 
baiana na entrada do sertão, que havia sido a primeira base de 
operações da fracassada Expedição. Aí, aguardaram a organiza- 
ção da 4." Expedição, sob o comando do general Artur Oscar. 

Incorporado o 7." Batalhão de Infantaria a 4." Expedição, 
voltou a Canudos, onde viu seu pai, o seu irmão e o próprio 
comandante do Batalhão, Coronel Thompson Flores, feridos. Nas 
trincheiras, durante meses, sofreu as agruras das intempéries, a 
escassez de alimento e a falta d'água. 

O seu batalhão foi dos mais sacrificados. Basta dizer que 
na ação do dia 28 de junho, teve em meia hora, 114 praças e 
9 oficiais fora de combate. Em "Os Sertões" de Euclides da Cunha, 
aparece, numa fotografia, como porta-bandeira de um pequeno 
número de combatentes do 7." Batalhão de Infantaria. Em parte 
de combate, foi elogiado pelo Capitão Napoleão Felipe Aché, então 
comandante do 7." Batalhão de Infantaria, pela bruvura e pelo 
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sangue frio, com que se portou em combate. Eis, resumidamente, 
a atuação do então sargento Sampaio, em Canudos. 

Terminada a campanha, regressou com seu batalhão à Capi- 
tal da República, onde chegou a 7 de novembro de 1897. A 12 foi 
elogiado em nome do Senhor Presidente da República, pela dedi- 
cação, zêlo e perícia com que cumpriu a sua elevada missão, com 
glória para si, e honra para a República, na campanha cruenta 
e mortífera, que, durante longos meses sustentou, no interior da 
Bahia contra as hordas de fanáticos, concentrados e fortificados 
em Canudos. 

Nessa ocasião, dirigia os destinos da República o Dr. Pru- 
dente de Moraes, primeiro presidente honorário dêste sodalício. 

De volta de Canudos, ingressou na Escola Preparatória e 
Tática do Realengo, onàefêz um curso bastante equilibrado, com 
a predominância de plenamentes. Nessa escola, além da instru- 
ção prática, se estudavam as matérias correspondentes ao curso 
secundário. No tocante ao seu curso primário, nada encontrei que 
pudesse me esclarecer. Entretanto, por informações prestadas 
por pessoas idôneas da familia, cheguei a conclusão que, na rea- 
lidade, foi um autodidata, apreendendo a ler pelo método da 
palavração. 

Em 29 de março de 1901, matriculou-se na tradicional Escola 
Militar da Praia Vermelha, "tabernáculo da honra e do civismo". 
Iniciou, normalmente, o seu curso. Foi aluno distinto do então 
Coronel Roberto Trompowsky, duplo gigante na altura e no saber, 
figura máxima do magistério militar, notavel mestre, que encarava 
a profissão como um sacerdócio. 

Nas arriscadas ascenções ao alto do Pão de Açúcar, no dizer 
de um companheiro, Waterloo de muito Napoleão, com a alma 
de Tartarin de Tarrascon; nos passeios marítimos, a remo, nas 
pesadas baleeiras; nas ruidosas pescarias, sob o ouro fluido das 
manhãs celestiais, destacava-se o cadete Caraco, como era conhe- 
cido, com as suas evidentes qualidades de liderança. 

De par com as matérias do currículo escolar, cuidou de sua 
formação literária. Familiarizou-se com a cultura francesa. 
Conhecia bem os escritores portuguêses, principalmente Eça de 
Queiróz, o seu predileto. Travou conhecimento com a literatura 
brasileira, principalmente pelos escritores da literatura do Norte. 

Por decreto de 25 de fevereiro de 1903, foi nomeado Alferes- 
-aluno. Transcorria normalmente a sua vida escolar, com pleno 
sucesso no curso, quando uma ocorrência veio interrompê-la. Em 
virtude da rebelião de 14 de novembro de 1904, chefiada pelo 
General Silvestre Travazso e pelo Senador Lauro Sodré, a Escola 
Militar foi fechada pelo Govêrno. 

Anistiado, continuou os seus estudos, bacharelando-se em 
Matemática e Ciências Físicas, e, concluindo o Curso Especial de 
Estado Maior. 
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Por decreto de 10 de janeiro de 1907, foi confirmado no pôsto 
de 2." Tenente, por estudos, para a arma de Artilharia. Pouco 
depois, se transferiu para a Infantaria, arma dos seus antepas- 
sados, que condizia mais com o seu temperamento e com a qual 
já se achava familiarizado desde a Campanha de Canudos. 

Após a conclusão do curso da Escola Militar, foi mandado 
praticar na Fábrica de Pólvora Sem Fumaça, em Piquete, onde 
permaneceu um ano. Em 1909, passou a servir na 1." Companhia 
Isolada de Caçadores, em São Paulo, sob o comando do então 
Capitão Nestor Sesefredo dos Passos. 

Papel saliente teve na pacificação dos índios Caingangues. 
Em 1911, os trabalhos do avanço dos trilhos da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil, iniciados sob os melhores auspícios, em 1904, 
na Vila de Bauru, se achavam sèriamente comprometidos, devido 
aos contínuos ataques dos índios Caingangues, em revide a siste- 
mática campanha de extermínio e às espoliações sofridas por 
parte de desumanos e ambiciosos bugreiros. Urgia, pois, promo- 
ver-se a pacificação dos silvícolas. 

Apelou-se, então, para o Serviço de Proteção aos fndios, sob 
a chefia do Coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, que orga- 
nizou um plano de pacificação e nomeou uma Comissão composta 
dos Tenentes Manoel Rabelo, Antônio Paiva de Sampaio e Cân- 
dido Sobrinho para executá-lo. No recesso das matas, em plena 
terra dos Caincangues, êstes abnegados patriotas, sofrendo o rigor 
das intempéries e arrostando toda sorte de perigos, alcançaram 
pleno êxito no cumprimento da espinhosa missão. Dispensado 
da Comissão, continuou a servir em São Paulo. Por decreto de 
6 de fevereiro de 1913, foi promovido a 1." Tenente, por estudos. 

Foi instrutor do contingente de 325 voluntários de manobra, 
que, sob o seu comando, seguiu para o Rio, a fim de comparti- 
cipar das manobras de Gericinó, em 1916. Do contingente faziam 
parte, dentre outros elementos de escol da sociedade paulistana, 
os voluntários Júlio de Mesquita Filho, Francisco Mesquita, Ciro 
de Freitas Valle, Antônio Pereira Lima, Ernesto Leme, Amadeu 
Saraiva, Hermes Alves Lima e Eduardo da Silva Ramos. 

Organizou, meticulosamente, as folhas de assentamentos dos 
voluntários, contendo as suas observações pessoais. A respeito do 
voluntário Júlio de Mesquita Filho, assim se manifestou: "É ba- 
charel e reservista, duas coisas ainda há bem pouco tempo anta- 
gônicas, mas hoje conjugadas como raizes imaginárias Serviu 
nas fileiras do Exército, como voluntário, durante as manobras 
de 1916. Resistiu com facilidade às marchas itinerárias e as de 
guerra, debaixo do equipamento, sob a soalheira da estação. 
Tomou parte nos "cruentos" combates de Gericinó e Deodoro, 
conduzindo-se sempre com bravura. Foi um "kaki" correto nos 
uniformes, pontual no serviço e firme nas formaturas de parada. 
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Vestia com garbo a farda, de que se orgulhava. Tendo revelado 
aptidão para a carreira das armas, foi, logo depois do exame de 
recrutas, arvorado em sargento da Companhia. No exercício dessa 
função, deu provas de critério e inteligência. A disciplina foi sem- 
pre apanágio do seu espírito. Bom atirador de stand. * forte, 
resistente e brioso, razão porque é considerado um reservista de 
primeira qualidade. 2 um soldado com que o Brasil pode contar 
logo nos primeiros dias de mobilização para ser incorporado como 
tenente de Infantaria, arma que melhor condiz com o seu 
temperamento". 

De volta, tomou parte na organização da 1." Companhia do 
43." Batalhão de Caçadores, depois 4." Batalhão de Caçadores. 
Por decreto de 6 de setembro de 1918, ascendeu ao pôsto de 
Capitão, por estudos. 

Em 1922, fêz parte da Expedição Potiguara, organizada 
contra os revolucionários de Mato Grosso, chefiados pelo General 
Clodoaldo da Fonseca. 

Em 1 . q e  novembro de 1923, organizou, no histórico sítio 
de Quitauna, o 4." Regimento de Infantaria, sendo seu primeiro 
comandante. 

Por ocasião da Revolução de 5 de julho de 1924, chefiada 
pelo General Isidoro Dias Lopes, cooperou na defesa do Palácio 
dos Campos Elísios, sem dúvida o mais sério foco de resistência 
a Revolução, dentro da cidade. 

Abandonado o Palácio, seguiu para Guaiaúna, Quartel-Ge- 
neral das Fôrças Legais, tomando parte nas operações de guerra, 
que culminaram com a reconquista de São Paulo. Finda a luta, 
foi elogiado pelo General Potiguara, nos seguintes têrmos: 
"Cumpre-me agradecer e louvar o Sr. Capitão Antônio Paiva de 
Sampaio, pelo concurso que me prestou. Não é a primeira vez 
que tenho o grato prazer de ter sob o meu comando o Capitão 
Sampaio, que, oriundo de uma família de bravos, manteve com 
o mesmo brilho o legado honroso dos seus antepassados". 

Por decreto de 22 de outubro de 1924, foi promovido a major 
por merecimento e pelo mesmo critério a Tenente-Coronel, em 
11 de outubro de 1928. 

Em 14 de outubro de 1928, convolou núpcias com a profes- 
sara Maria de Lourdes Amaral, de tradicional família paulista. 
Do casamento nasceram 3 filhos: o diplomata Antônio Amaral 
de Sampaio, a socióloga Maria Ruth Amaral de Sampaio e o advo- 
gado Thadeu Amaral de Sampaio. 

Serviu durante 24 anos, de tenente a tenente-coronel, no 4." 
Batalhão de Caçadores, então sediado em Sant'Ana, unidade a 
que dedicou verdadeiro carinho e onde prestou assinalados servi- 
ços. Em 1930, fêz parte das Forças Legais, que defenderam Ita- 
raré, como comandante de Destacamento. Por decreto de 15 de 
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dezembro de I931 foi promovido a Coronel, e, em 3 de dezembro 
do mesmo ano passou para a reserva, a pedido, contando 40 anos 
de serviço. 

Em 1932, no inicio da Revolução Constitucionalista, coman- 
dou o importante setor do Túnel da Mantiqueira. Depois, com o 
retraimento da linha constitucionalista na frente Norte, passou 
a comandar o sub-setor de Guaratinguetá. Em todas as fases da 
luta confirmou as suas provectas qualidades de chefe. 

Levado pelo espirito de brasilidade e no afan de conhecer o 
nosso sertão, empreendeu viagens interessantes, como sejam: de 
Goiás e Mato Grosso (a cavalo) ; de Uberaba a Goiás; de São Luiz 
de Cáceres a Cuiabá; de Palmas (Paraná) ao Rio Grande do Sul; 
do Rio Grande do Sul a Lages (Sta. Catarina); de Lages a Flo- 
rianópolis (2 vêzes) . 

Há uma facêta da sua individualidade que cumpre ressaltar. 
Reporto-me ao seu acendrado espírito de justiça. 

Revelou-se um juiz íntegro, imparcial, criterioso e sobretudo 
humano, ao tempo em que serviu em São Paulo e fazia parte de 
Conselhos de Justiça. Nessa ocasião, exercia as funções de Auditor 
da 2." Circunscrição Judiciária Militar o saudoso Dr. Alvaro de 
Brito. 

Para o homenageado a fõrça e o direito não eram incon- 
generes, não vendo motivo para não se associarem Themis e 
Marte. 

Na Paulicéia aprimorou a sua cultura literária, iniciada 
quando cadete na Escola Militar da Praia Vermelha. 

Era um estilista primoroso e escrevia em linguagem escor- 
reita. Versado em assuntos históricos, colaborou em jornais e 
revistas desta Capital. Ventilou, também, pela imprensa paulis- 
tana matérias de caráter técnico e profissional. 

Passou os últimos anos de sua vida no recesso do lar, gozando 
o mercado "otium cum dignitate". Recebia fidalgamente os 
amigos e se interessava pelas coisas da Pátria. 

No dia 8 de dezembro de 1959 entregou a sua alma ao Cria- 
dor, deixando verdadeiramente consternados a sua família e 
inúmeros amigos em cujo rol me incluo, como um dos mais mo- 
destos. Consola-me, entretanto, saber que na Eternidade está 
entre os justos e bons, porque nesta categoria se situou na vida 
terrena. 



DISCURSO DE POSSE 

José Luiz Pasin 

Lançando há pouco seu último livro, um poeta afirmou: 
"Estamos em plena dialética do caos, numa quarta-feira de cin- 
zas em que as máscaras caem e as fantasias apodrecem. Nunca 
vi tanta gente transparente como agora. Para mim, a eternidade 
já chegou e o inferno é um processo de lucidez. Há muitas pes- 
soas querendo mudar de embalagem, muito náufrago agarrado 
a "slogans" e dogmas científicos, muito desespêro padronizado, e 
cada um procurando empurrar para o próximo os motivos da sua 
derrota. A alienação humana vive agora cinematograficamente. 
O mêdo construiu uma ponte que vai do átomo ao disco voador". 

Senhoras e Senhores: 
Prefaciando seu livro "Construir o Homem e o Mundo", Michel 

Quoist escreveu: "Em face da consciência da humanidade, os 
chamados grandes problemas - a injusta condição do mundo 
operário e o proletariado dos povos subdesenvolvidos - perma- 
necem ainda sem solução. Seus amargos frutos e as inúmeras 
variedades de sofrimento que acarretam, atingem o homem em 
sua carne e sua alma. Hoje, entretanto, um outro mal, talvez 
mais grave ainda, porque mais profundo, vai invadindo a huma- 
nidade, a começar - terrível reviravolta dos coisas - pelos povos 
mais evoluídos, e pelos homens mais civilizados. É uma espécie 
de desintegração, de decomposição, de apodrecimento do próprio 
homem. Os maiores sábios e mais eminentes moralistas (pelo 
menos entre os que crêem na primazia do espírito sobre a maté- 
ria) acham-se unânimemente inquietos, e a própria humanidade 
já começa a compreender a importância dêsse perigo. O homem, 
orgulhoso de suas conquistas e de seu poder sôbre a matéria, 
parece dominá-las cada dia melhor. Ora, na medida em que pela 
ciência e pela técnica o homem vai se apoderando do universo, 
vai também perdendo o domínio do seu universo interior. A me- 
dida que penetra no mistério dos mundos, tanto dos infinitamente 
grandes como dos infinitamente pequenos, perde-se nos seus pró- 
prios mistérios. Pretende dirigir o universo e não sabe mais se 
dirigir a si mesmo. Domestica a matéria, mas, quando - liber- 
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tado de sua tirania - deveria viver mais intensamente do espirito, 
a matéria aperfeiçoada volta-se contra êle. E eis que êle se torna 
seu escravo, e é o espírito que agoniza.. . 

Todos nós nos orgulhamos de nossa civilização ocidental. E 
foi para salvá-la que participamos da maior matança que o mun- 
do jamais conheceu, foi para que vivesse que dezenas de milhões 
de homens morreram, e que outras dezenas de milhões sofreram 
atrozmente; e é para salvaguardá-la que agora as nações se ar- 
mam e a cada dia armazenam forças prodigiosas, capazes de 
devastar continentes inteiros. 

Sem dúvida, nossa civilização está em perigo, mas, não tanto 
em suas fronteiras geográficas, como nas próprias fronteiras do 
coração humano. Entretanto, o mundo moderno é extraordinário, 
e não apenas não temos o direito de frear seu fulgurante pro- 
gresso, como temos o dever de trabalhar por êsse progresso, em 
vez de nos evadirmos dêle. Entretanto, nosso labor seria vão, 
se paralelamente não trabalhássemos para devolver ao homem a 
consciência de sua alma. R preciso refazer o homem, para que o 
universo - por êle - seja refeito na ordem e no amor". 

Senhores membros do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo: Em fins do século passado, publicava-se um livro des- 
tinado a marcar época, pois fixava - pelo menos na França - 
para os contemporâneos e para os futuros comentaristas a con- 
cepção de história de toda uma geração. 

Todavia, no seu ponto de partida, não era essa a intenção 
dos seus autores, Charles Victor Langlois e Charles Seignobos, 
ambos, professóres da Sorbonne. Ao comporem a "Introduction 
aux études historiques", pretendiam antes de tudo entregar ao 
público um trabalho de ordem pedagógica. Escreveram essa obra 
com o pensamento voltado para os estudantes de História, decla- 
rando no início do livro: "Quase todos os que abraçam a carreira 
da História assim agem sem saber por que, sem jamais indagar 
intimamente se estão em harmonia com os trabalhos históricos 
dos quais muitas vêzes ignoram até a própria natureza". 

A História é uma ciência em plena evolução, sempre em busca 
do seu caminho e empenhada nessa procura enquanto houver na 
terra historiadores. 

Daí a necessidade que tem o historiador de integrar-se no 
conhecimento científico do presente, porque só com êste conheci- 
mento é que poderá dar aos fatos do passado a sua plena e total 
significação. 

A História desfaz os mitos, fundamenta o princípio das na- 
cionalidades, reconstiui as idéias e os fatos, levanta o véu do 
mistério e coloca o homem dentro do mundo. A História não é 
uma ressurreição como queria Michelet - é o estudo do passado 
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e a ciência do presente. Segundo Tito Lívio Ferreira "historiar os 
acontecimentos é situá-los no tempo e no espaço, pois estuda-se 
a História em função do momento presente". 

A atualidade da História-Ciência, não consiste apenas no fato 
de estar tentando em nossos dias a definição de alguns dos seus 
problemas metodológicos mais sérios, especialmente os que se 
referem ao processo de síntese. Sua maior atualidade está no 
seu caráter revelador. De fato, a história-vida, em nossos dias 
apresenta, tal densidade de problemas, que captados no domínio 
do conhecimento, criam no homem um verdadeiro impacto emo- 
cional. Daí o retorno agitado e mais frequente ao velho tema da 
interpretação filosófica da história, muitas vêzes numa tentativa 
de visão profética do futuro - outras vêzes, a mais usada pelos 
estudantes universitários, a de encontrar na história uma inspi- 
ração ou diretriz para a resolução dos grandes problemas da 
realidade humana. Ambas, são o início, não o fim - ambas 
colaboram para nos fazer crer na  redenção do homem, como sêr, 
sem dúvida a mais urgente realidade dos nossos dias. 

Estamos no limiar de um mundo nôvo. Por todos os lados, 
aqui e ali, ruem as velhas estruturas e a humanidade inquieta 
e desorientada procura novos caminhos, redescobre antigos con- 
ceitos, reergue os templos e cultua a Razão. Em meio ao caos 
e ao fragor das colunas que desabam, algumas entidades sobre- 
vivem e sobreviverão - aquelas que se dedicam ao culto do Espí- 
rito. Assim, as vagas dêste temporal não abalaram, nem abalarão 
as portas dêste Instituto Histórico e Geográfico - a mais antiga 
e tradicional instituição de cultura de São Paulo. E isto, não só 
porque aqui se cultua o espírito, mas, sobretudo, porque aqui 
dentro se refugiaram as letras, as artes e as ciências. 

Porque aqui se abrigaram as musas, sob a proteção de Clio, 
a musa da História e Cronos, o tempo, não ousa desafiá-las em 
sua fragilidade, mas Ihes invoca a proteção de todos os deuses 
do Olimpo. 

Hoje, mais do que nunca, instituições como estas têm que 
sobreviver, têm que rejuvenescer, buscando novos caminhos, cum- 
prindo sua missão de vanguardeiras do saber - guardiãs zelosas 
das tradições mais lidimas e mais nobres da história de todo 
um povo. 

E é por isso que aqui estou. Resisti durante alguns anos ao 
desejo de vir sentar-me entre vós, mas hoje, cônscio da responsa- 
bilidade que pesa sobre os jovens nêste mundo em transição, acei- 
tei a honra que me conferis e aqui cheguei para trabalhar con- 
vosco pelas coisas do espírito, em defesa da verdade histórica e 
das luzes que emanam do passado. 

Venho do histórico e lendário Vale do Paraiba. Venho das 
trilhas indígenas e dos aldeamentos puris. Das jornadas épicas 
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das bandeiras desbravando sertões e sonhando com serranias de 
prata e montanhas de ouro. 

Venho dos caminhos do sal, do ouro, das esmeraldas, dos 
portos de Ubatuba, Paraty e Mambucaba. 

Dos engenhos e dos canaviais, das manhãs brazonadas e das 
tardes de sol. 

Das muralhas da Mantiqueira e dos altiplanos do Quebra- 
Cangalha. 

Venho das terras do café, dos barões e das viscondessas, dos 
solares e das senzalas, das festas e dos dramas, dos teatros líricos 
e das românticas serenatas! 

Venho do Vale Heróico, da Guerra dos Emboabas, da Jornada 
da Independência, da Revolução Liberal de 1842, da Guerra do 
Paraguai, dos dias memoráveis de 1932. 

Venho de Guaratinguetá, da sua história mais que centená- 
ria, das suas familias bandeirantes, dos seus fastos políticos, da- 
quela gente orgulhosa de seus feitos, das suas tradições de 
"Athena do Vale", dos seus filhos ilustres, da sua juventude ale- 
gre e esperancosa. 

Venho das margens do Paraiba, do voo das garças, do céu 
sempre azul nas tardes de abril. 

E trago como patrono, em homenagem a cidade do meu 
coração, o Visconde de Guaratinguetá - Francisco de Assis de 
Oliveira Borges, uma das mais ilustres personalidades do Império, 
no Vale do Paraiba - exemplo de trabalho e dedicação. Filho do 
Alferes Ignácio Joaquim Monteiro de Oliveira e de Dona Ana 
Joaquina do Amor Divino, nasceu em Guaratinguetá, no dia 25 
de março de 1806. Era irmão do Padre Antônio Martiniano de 
Oliveira e do Arcipreste Joaquim Anselmo de Oliveira. De origem 
humilde, o futuro Visconde de Guaratinguetá foi tropeiro no iní- 
cio da sua vida, conduzindo cargueiros de rapadura para o Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Casou-se em 1826, em primeiras núpcias 
com Dona Ana Umbelina do Espírito Santo. Em 1833 foi nomea- 
do para exercer os cargos de escrivão de órfãos, promotor público 
e sargento-mór da vila de Guaratinguetá. 

Vereador a Câmara Municipal de Guaratinguetá na legisla- 
tura 1833.1837. 

Vice-presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá no 
período de 1845-1848. 

Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá no perío- 
do de 1849-1852. 

Sub-Delegado de Polícia em 1854 - Juiz de Paz no período 
de 1849-1852. 
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Em 4 de abril de 1854 foi nomeado Coronel-Comandante da 
Guarda Nacional de Guaratinguetá e Anexos. 

Exerceu ainda os cargos de Provedor da Santa Casa de Mise- 
ricórdia, Protetor do Asilo Bom Pastor, Inspetor de Obras Públi- 
cas executadas no município pelo Govêrno Provincial, Membro 
da Comissão Diretora das Obras da Matriz de Santo Antônio, 
Inspetor de Estradas do Município de Guaratinguetá e Chefe do 
Partido Conservador de Guaratinguetá. 

Foi agraciado pelo Imperador Dom Pedro I1 com os seguintes 
títulos e comendas: 
- Cavaleiro da Ordem da Rosa - 1." de dezembro de 1848; 
- Barão de Guaratinguetá - 2 de dezembro de 1854; 
- Visconde de Guaratinguetá - 10 de junho de 1867; 
- Grande do Império - 17 de maio de 1871; 
- Grão Dignatário da Ordem da Rosa - 19 de setembro 

de 1877. 
Em 1868 hospedou o Conde D'Eu e a Princesa Izabel, quando 

da visita dos Princípes Imperais a cidade de Guaratinguetá. 
Em 5 de junho de 1858, o então Barão de Guaratinguetá, 

contraiu segundas núpcias com Dona Amélia Augusta Cazal, nas- 
cida em Guaratinguetá em 28 de fevereiro de 1830, sendo filha 
do Cirurgião-Mór Rafael José Cazal, natural de Portugal e de 
Dona Luiza Peul, natural do Cantão de Vaud, na Suíça. 

De ambos os casamentos, o Visconde de Guaratinguetá teve 
filhos ilustres que prestaram relevantes serviços ao Império e a 
República. 

Faleceu o Visconde de Guaratinguetá, nesta cidade de São 
Paulo, em 19 de abril de 1879, sendo seu corpo sepultado em Gua- 
ratinguetá, no Cemitério dos Passos. 

Senhor Presidente: 
Agradecendo a honrosa distinção que me foi conferida de 

pertencer ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, tudo 
farei para engrandecer êste sodalicio, desempenhando com zêlo as 
atribuições que me foram destinadas, procurando honrar esta 
Casa, dignificando a minha cidade e a excelsa memória do pa- 
trono que escolhi, para maior glória da história de São Paulo 
e do Brasil. 





MARQUES DE MONTE ALEGRE 

Mária Amália Corrêa Giffoni 

Queremos externar nosso júbilo por passarmos a pertencer 
ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que sempre 
admiramos pela sua tradição, pelas personalidades ilustres que 
abriga, pelos empreendimentos de vulto em que se empenha. 
É para nós grande honra fazer parte dêste sodalicio, uma das 
instituições que mais têm contribuido para o desenvolvimento da 
cultura paulista, bem como da cultura nacional. 

Senhores: 
Ao escolhermos para nosso patrono a figura de Jose da Costa 

Carvalho, Marquês de Monte Alegre, o fizemos levada pela admi- 
ração e respeito ao insigne homem público que tanto marcou 
com sua presença a vida monárquica brasileira. 

Nascido em 7 de fevereiro de 1796, na freguesia de Nossa 
Senhora da Penha, subúrbio da capital baiana, foram seus pais 
Inês da Piedade Costa e José da Costa Carvalho, patrono-mor 
da Barra da cidade do Salvador. Fêz Curso de Ciências Jurídicas 
e Sociais na Universidade de Coimbra, concluindo-o em 1819 e 
voltando, logo após, ao pais natal para iniciar sua brilhante tra- 
jetória politica. Sua personalidade polimorfa, seu temperamento 
equilibrado, sua grande eloqüência deram contribuição inestimá- 
vel a várias iniciativas, a diversas causas, a numerosos trabalhos 
de destacada envergadura. 

Tão complexa e proveitosa se nos apresenta a participação 
dêste ilustre brasileiro no cenário nacional, que pretendemos revi- 
vê-la por partes, relembrando, separadamente, suas atividades no 
âmbito da jurisprudência, da politica e administração, da inte- 
lectualidade, da economia e focalizando as instituições de que 
fêz parte, suas condecorações e títulos nobiliárquicos recebidos. 

Sua carreira pública foi iniciada pela magistratura, ocupan- 
do na cidade de São Paulo os cargos de Juiz de Fora e de Ouvidor 
em 1821 e 1822, respectivamente, nos quais, frizam seus biógrafos, 
sempre infundiu respeito e admiração pela integridade. 

Sua projeção politica iniciou-se após o rompimento das rela- 
ções de Pedro I com Portugal, quando Sua Majestade Imperial 
instalou a primeira Constituinte Brasileira, em 3 de maio de 1823, 



320 REVISTA DO IKSTITUTO HISTORICO E GEOGRXFICO DE S PAULO 

dela participando José da Costa Carvalho, escolhido pela Provín- 
cia da Bahia. 

Em 1826, na primeira Assembléia Geral Legislativa, onde se 
reuniram os mais ilustres representantes brasileiros, Costa Car- 
valho esteve presente, ainda em nome da Bahia. Distinguiu-se de 
tal forma pela inteligência e dons oratórios que o elevaram à 
Presidência da Cãmara em 1828. Em 1829, foi novamente eleito 
deputado por sua terra natal e outra vez guindado a presidência. 

Após a abdicação de Pedra I, na instituição da Regência 
Trina, foi escolhido para o mais alto cargo da Nação, o de Re- 
gente do Império, juntamente com Francisco de Lima e Silva e 
João Bráulio Muniz. 

Sucederam-se, como era de esperar, períodos de agitação, de 
trabalhos incessantes, de situações imprevistas, de resoluções 
difíceis, de atitudes desassombradas, mas os politicos escolhidos 
para enfrentá-los, representavam o que havia de mais significa- 
tjvo no cenário político e administrativo da Nação. Por motivos 
de saúde, Costa Carvalho retirou-se para São Paulo em certo 
período da Regência Trina e se durante esta época não tomou 
parte destacada nos acontecimentos nacionais, iniciou na Capital 
paulista novas atividades em setores da magna importância, dei- 
xando nelas a marca de sua capacidade. 

Em 1837, José da Costa Carvalho foi novamente levado a 
Cãmara dos Deputados, desta vez pela Província de São Paulo. 
Em 1839, foi eleito Senador pelo Sergipe que, como diz Sisson, 
"quis por si só pagar de um modo generoso a dívida sagrada que 
o Brasil havia contraído com aquéle homem". Ocupou a presi- 
dência do Senado. 

Sua nomeação para Presidente da Província de São Paulo, 
em 1842, representa honra incomum, pois foi feita tendo em vista 
seus grandes méritos, suas tendências pacifistas, seu bom senso 
e equilíbrio, porquanto São Paulo atravessava fase de agitação 
politica intensa. O desempenho da missão confiada foi em parte 
facilitada pela estima e consideração que lhe tinham os paulistas. 
Sôbre a orientação politica de Costa Carvalho no Govêrno de 
São Paulo diz J. B. da Rocha Corréa, no seu discurso de posse na 
Academia Sorocabana de Letras: "ligado por laços políticos e de 
amizade pessoal a vultos conservadores da política paulista, nota- 
damente de Sorocaba, Itu, Capivari, Piracicaba e Campinas, pro- 
jetou-se nesta região, que era então uma das mais ricas de São 
Paulo, como o chefe indiscutível de valorosa parcela bandeirante, 
contribuindo, através de sua orientação prudente e patriótica, 
para que São Paulo lograsse os frutos que tão copiosamente fêz 
jús de sua ação parlamentar e administrativa". 

Em 1842, foi-lhe dada, ainda, a honra de ser nomeado Con- 
selheiro de Estado, cargo que ocupou até 1853, cabendo-lhe a 



organização do Ministério de 29 de outubro de 1848. Tornou-se 
Presidente do Conselho de Ministros de 8 de outubro de 1849 a 
11 de maio de 1852, cargo criado em 1842 e abolido com a pro- 
clamação da República. 

Conclui-se, por estas considerações, que o Marquês de Monte 
Alegre, deputado em diversas legislaturas, várias vêzes presidente 
da Câmara, Senador e Presidente do Senado, Regente do Império, 
Conselheiro de Estado e Presidente do Conselho de Ministros, foi 
uma das figuras mais expressivas e marcantes de seu tempo. 
Como político, parlamentar e administrador soube grangear a 
admiração e respeito de seus contemporâneos, caracterizando-se 
pela prudência, retidão de atitudes, inteligência, cultura jurídica 
e capacidade de trabalho. Suas tendências pacifistas revelaram-se 
particularmente no período em que governou São Paulo, notada- 
mente quando, galgando posições mais elevadas, não só poupou 
os que o combateram no govêrno, como, também, concorreu para 
que seus antigos adversários voltassem a participar da adminis- 
tração pública. 

O perfil do Marquês de Monte Alegre como homem público 
é revelado com pujança na sua atuação em acontecimentos de 
grande significação no cenário paulista e nacional. Sua comba- 
tividade evidenciou-se nas lutas pela Independência do Brasil e 
em outras ocasiões, que o Império em formação o exigiu. Presi- 
dente da Província de São Paulo, de 20 de janeiro a 17 de agosto 
de 1842, enfrentou no cargo a Rebelião de São Paulo, dedicando-se 
com todo empenho na restauração da ordem pública. Como lem- 
bram os cronistas, a sua figura e a do General Luiz Alves de Lima 
e Silva constituem os nomes fundamentais para a história da 
revolução liberal, paulista e mineira, dêsse ano, contra o govêrno 
central. Enfrentou, quando Presidente do Gabinete de 29 de 
setembro de 1849, a "Revolucão Praieira" de Pernambuco, conse- 
guindo extingui-la. Influiu decisivamente na participação do 
Brasil na luta contra Rosas, da qual resultou a libertação da 
Argentina dêsse tirano, aumentando o prestígio internacional de 
nossa Pátria. 

Destacou-se, igualmente, no cenário intelectual do País. 
Criou o primeiro periódico üa Capital Paulista, o jornal "Farol 
Paulistano", em 1827, do qual foi redator desde sua fundação até 
1831, em cujas páginas dava cobertura aos princípios liberais que 
agitavam o Brasil e onde Costa Carvalho defendeu com entusias- 
mo outros ideais. Escreveu, alem de documentos, informações e 
relatórios oficiais que l!ie competiam, pelas altas responsabilida- 
des que lhe eram afetas, um trabalho intitulado "Instrução para 
o reconhecimento e exploração do rio São Francisco", demons- 
trando, mais uma vez, espírito pioneiro. Esta obra prestou-se 
a estudos posteriores de que resultaram a instalação da Usina 
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de Paulo Afonso e o projeto de outras, de igual importância 
geo-econômica. 

Diretor dos Cursos Jurídicos de São Paulo nos anos de 1835 
e 1836, a sua passagem por cursos similares na Europa, a sua 
cultura jurídica, a sua experiência de político, administrador e 
parlamentar brilhante, deram-lhe credenciais para que logo se 
fizesse sentir a benéfica atuação a frente da histórica Faculdade 
do Largo São Francisco Foi o primeiro Presidente do Instituto 
de Estatística do Brasil, onde se inspirou o atual Instituto Bra- 
sileiro de Geografia e Estatística. Estêve, também, na Presidência 
da Associação Central de Colonização do Rio de Janeiro, ante- 
vendo, aí, problemas que seriam uma constante brasileira, em 
conseqüência de nossa extensão territorial. Foi membro do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde assuntos de grande 
relevância eram abordados e medidas significativas foram toma- 
das. Como membro honorário da Sociedade Auxiliadora da Indús- 
tria Nacional participou naquele tempo, como acontece em nossos 
dias, da preocupação de auxiliar o mercado interno brasileiro e 
nossa economia. Membro da Academia Imperial de Belas Artes 
contribuiu para o desenvolvimento artístico da nação que se 
delineava. 

Suas atividades não se limitaram apenas as lides políticas 
e intelectuais, dedicou também atenção a outros setores da vida 
brasileira. 

Dentre os muitos problemas econômicos que anteviu e pro- 
curou solucionar, dentro do possível, foi a abertura de estradas. 
Preocupava-se em ligar os dois núcleos principais na formação 
econômica da civilização paulista de então: o do litoral, repre- 
sentado por Iguape e Cananéia e o do planalto, abrangendo São 
Paulo e Sorocaba, separados por montanhas revestidas de flores- 
tas. Deve-se a êle as providências para a abertura das estradas 
de penetração do litoral sul, ligando Sorocaba a Itapetininga, 
Sáo Miguel Arcanjo, Sete Barras, Iguape e Cananéia. 

Destaca-se, neste setor, pela sua considerável relevância, a 
participação do Marques de Monte Alegre, juntamente com o 
Conselheiro José Antônio de Pimenta Bueno, mais tarde Marquês 
de São Vicente, e o Visconde de Mauá, na organização da Estrada 
de Ferro Santos-Jundiaí. Por decreto de 26 de maio de 1856 fo- 
ram aprovados as condições da formação de uma companhia 
para a construção dessa ferrovia e concedida aquelas personali- 
dades o privilégio de sua estruturação e exploração. Os interes- 
sados cederam essa concessão a companhia inglêsa São Paulo 
Railway, que começou a funcionar em 15 de agosto de 1866. A 
grande significação dessa estrada para o desenvolvimento econô- 
mico do Estado de São Paulo todos podem imaginar e a escolha 
dos nomes capazes de tomá-la uma realidade baseou-se no res- 
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peito que os dirigentes do Império e a opinião pública a êles 
dedicavam. 

Outra iniciativa que testemunha a visão pioneira do Marquês 
de Monte Alegre foi a intensificação do plantio da cana de açúcar 
e a industrialização da mesma em sua propriedade "Monte Ale- 
gre", fazenda no municipio de Piracicaba, hoje transformado num 
dos maiores centros canavieiros do Brasil, a orgulhar-se com uma 
das usinas de grande produção, a Monte Alegre, em terras outrora 
do Mar~uês. 

Não poderíamos deixar de lembrar, ainda, que os primórdios 
do Direito Rural no Brasil inclui esboços da reforma agrária 
idealizados pelo Patriarca José Bonifácio de Andrada e Silva e 
paulatinamente executada por D. Pedro 11, com o auxílio de seu 
Ministro, o Visconde de Monte Alegre e Luiz Pereira do Canto 
Ferraz. Constituem as primeiras providências práticas neste sen- 
tido a Lei n." 601 de 18 de setembro de 1850, referente a "terras 
devolutas" e o seu "Regulamento" em Decreto n." 1.318 de 18 de 
setembro de 1854. 

Percebe-se em todos os empreendimentos de capital significa- 
ção a presença realizadora do Marquês de Monte Alegre Muitas 
iniciativas e execuções conservam-se anõnimas por se tratarem 
de trabalhos de equipe, mas seu tirocínio, seu espírito realizador, 
sua inteligência inquiridora nêles colaboraram decisivamente. 

O que há de animador e comovente é que José da Costa Car- 
valho teve em vida o reconhecimento de seus contemporâneos, 
expresso não só nos cargos eletivos que obteve e nos altos postos 
que ocupou, como nas condecorações e títulos com que foi agra- 
ciado, pelos seus valiosos serviços à Nação. Foram êles: Grã-Cruz 
da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, recebida em 1825, por 
determinação da Câmara dos Deputados; o título de Barão de 
Monte Alegre, concedido por D. Pedro 11, em 1841, logo após sua 
ascensão ao trono; Grá-Cruz da Legião de Honra, concedida por 
S. M. o Rei de França, em 1843, ao testemunhar a cerimônia 
nupcial do Príncipe de Joinville com a alteza Imperial D. Fran- 
cisca; a sua elevação a Visconde de Monte Alegre, ainda em 
1843 e, finalmente, o título de Marquês de Monte Alegre, recebido 
em 1854 e que ficou definitivamente incorporado a seu nome. 

José da Costa Carvalho mereceu sobejamente estas honra- 
rias, pois como diz Eugênio Egas ao traçar-lhe o perfil histórico: 
"o Marquês de Monte Alegre influiu poderosamente nos destinos 
da política brasileira e paulista. Refletido e calmo, o rico e inte- 
ligente, atuou na sociedade de seu tempo de maneira constante 
e benéfica. Espirito equilibrado sempre se bateu pela ordem e 
paz interna e externa". 

O Marquês de Monte Alegre faleceu em 18 de setembro de 
1860, em São Paulo, na capital do Estado a que se ligou intensa- 
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mente, não só por laços de civismo como de afetividade. Seus 
restos mortais repousam no cemitério da Consolação, próximo a 
entrada, junto a via de acesso principal e a capela. O seu túmulo, 
um século depois, lembra as suas atitudes em vida, pela sobrie- 
dade, linhas retas e austeras, muito diferente dos imensos e rebus- 
cados mausoléus da época. A sua arquitetura enquadra-se 
perfeitamente nas tendências hodiernas, como a lembrar a imensa 
visão do morto, quanto aos problemas decisivos para o Império 
em desenvolvimento e para a nação do futuro, aos quais dedicou 
quase toda a vida e inteiramente a fúlgida inteligência e marcante 
personalidade. 

Resta-nos lembrar de que o Marquês de Monte Alegre casou-se 
em primeiras núpcias com Dna. Genebra de Barros Leite, em 
1822, e em segunda núpcias, em 1839, com Dna. Maria Izabel de 
Souza Alvim, ilustres damas paulistas. Não deixou descendentes. 
Ao que consta, Fausta, Inês da Costa Carvalho, sua sobrinha e 
afilhada, portadora do nome parcialmente igual ao da mãe do 
Marquês, gozava de sua preferência. Dizia-se até que foi criada 
por êle, o que não é exato. A verdade é que passava longos tempos 
em sua companhia. Uma dessas permanências, talvez a mais 
longa, deu-se quando seu pai, Antônio Eulálio da Costa Carvalho, 
irmão do Marquês e Juiz de Fora em Piracicaba, foi transferido 
para Pelotas, Rio Grande do Sul. A transferência foi feita por 
adversários do Marquês, durante reveses politicos do mesmo. 
Para que Fausta Inês não enfrentasse a viagem tão penosa e 
em condições precárias, o Marquês a reteve consigo. Nesta oca- 
sião, como em muitas outras semelhantes, Fausta Inês teve opor- 
tunidade de conhecer ilustres personalidades brasileiras, assim 
como presenciar entendimentos de real significação. Sôbre os 
mesmos o Prof. J. B. da Rocha Corrêa fêz interessantes revela- 
çóes em trabalho inédito, elaborado para comemorar o centenário 
da morte do Marquês de Monte Alegre, ocorrido em 1860. 

Muitas vêzes Fausta Inês, em conversa com seu filho Barnabé 
da Costa (Carvalho) Corrêa (da Silva) e sua nora Henriqueta 
Ribeiro (do Valle) da Rocha Corrêa, quando os visitava em Santa 
Rita do Passa Quatro (S.P.), referia-se as agradáveis temporadas 
passadas na residência do Marquês. 

Fausta Inês da Casta Carvalho, a quem o Marquês de Monte 
Alegre dedicou carinho paternal, havendo inclusive patrocinado 
e realizado o seu casamento com João Batista Corrêa (da Silva) 
é nossa avó paterna. Daí falarmos com tanto agrado sobre José 
Costa Carvalho, Marquês de Monte Alegre, nosso tio-bisavô, por- 
que, como bem diz Sisson, "a Nação e a família se apraz em 
conservar indelével a imagem e a figura de seus filhos distintos". 



ANTÔNIO CARLOS GOMES 

Profa. Leticia Pagano 

É difícil, expressar o sentimento de gratidão, que me domina 
neste momento, por falar neste recinto. 

Afirmou, um dos maiores mestres das letras francesas do 
século XVII 

"Ce que l'on conçoit bien 
S'énonce clairement 
Et les mots, pour le dire 
Arrivent aisèment." 

Entretanto, a mim, falece a arte de bem dizer; principal- 
mente, quando se tem a honra de ser investida como membro 
dêste Sodalício, para o qual há tanto tempo fui eleita. Tal dis- 
tinção, vinda de qualquer Universidade, seria uma satisfação para 
mim, porém, é muito maior, partindo desta Casa, o mais antigo 
Instituto Cultural de São Paulo, onde brilham grandes inteligên- 
cias, e por onde passaram figuras proeminentes, que deixaram a 
marca do seu valor. 

Ao Exmo. Sr. Dr. Aureliano Leite, DD. Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, agradeço muito mais do que 
as palavras possam expressar, o título que hoje me outorga, que 
é tanto mais valioso, considerando que tenho como patrono AN- 
TONIO CARLOS GOMES, o maior compositor brasileiro da 
América. 

É com profundo encanto, que, neste momento, lembro a 
grandiosa obra dêsse artista, que teve por berço, em 1836, a cidade 
de Campinas, onde, desde cedo, aprendeu a amar a mais bela das 
artes, na qual foi iniciado por seu pai, Manoel Gomes, e seu irmão, 
Jost? SanU'Ana. 

O "Tonico de Campinas" tinha 9 anos, quando o Zmnperador 
D. Pedro II viu-o tocando ferrinho na banda de seu pai. "Um 
músico? Com essa idade?" E o pequeno músico, prometeu a si 
mesmo, que um dia, seria um grande músico. 

Aos 15 anos, compunha música sácra; canções, valsas e 
polcas, para as festas dos arredores de Campinas; e, enquanto 
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a família divertia-se assistindo um circo de cavalinhos, êle cho- 
rava de emoção analisando o "Trovatore" de Verdi, e a noite, so- 
nhava com a partitura. 

Dedicou-se, com amor, a arte que elevaria ao mais alto nível, 
impondo-se num plano internacional. 

Com 18 anos compõe modinhas; tão em vóga na época; as 
lindas modinhas, que faziam a delícia das festas nas fazendas; 
em serenatas, nas ruas enluaradas da romântica Paulicéia; ou 
cantadas nos mais aristocráticos salões da Sociedade, onde, além 
da música a prosa era uma arte, e os poetas tinham seus versos 
musicados. Ficou celebre com as modinhas QUEM SABE e 
TÁO LONGE DE MIM DISTANTE, dedicadas a Ambrosina, sua 
primeira namorada. 

Com o HINO ACADRMICO; escrito a pedido do Banco de 
Ataliba Nogueira, que o protegia, tornou-se o ídolo dos estudantes 
da Faculdade de Direito, que o assediavam dizendo: - "Vá para 
a corte! Você precisa estudar no Rio. E quando falar ao Impe- 
rador, náo tenha mêdo. file é um pai para todos, e protetor das 
artes no Brasil. 

Foi assim, que, contra a vontade de seu pai, com um talento 
enorme, e um desejo imenso de vencer, partiu para a Corte, onde, 
trêmulo de emoçáo, desajeitado, mas, cheio de esperancas, entre- 
gou a D. Pedro uma carta de recomendação. O magnânimo Im- 
perador começou a custear-lhe os estudos no célebre Imperial 
Conservatodo de Música, do Rio de Janeiro, dirigido pelo famoso 
autor do Hino Nacional Brasileiro, Francisco Manuel da Silva. 

O artista nasce, não se faz. E nasce sabendo, ou descobre 
por si mesmo, quase tudo. Impossível é focalizar a individuali- 
dade de Carlos Gomes. Dotado de intensa inspiração musical, 
conhecendo os segrêdos orquestrais, modulava com facilidade, 
causando admiração aos seus mestres. E quando, em 1860, Fran- 
cisco Manuel encomendou-lhe uma CANTATA, esta seria a pri- 
meira obra executada em presença de SS.MM. na  Academia de 
Belas Artes, e seu primeiro triunfo! Premiada com "Medalha 
de Ouro", pela Congregação do Conservatório, foi executada em 
concerto oficial, por ocasião do encerramento das aulas. A se- 
guir, escreveu outra CANTATA, que denominou: "A ULTIMA 
HORA NO CALVÁRIO; e a partitura da ópera: NOITE NO 
CASTÉLO. 

São os primeiros êxitos, com os quais surgem as primeiras 
rivalidades, que lhe acarretariam grandes sofrimentos morais, 
embora contando com grandes amizades, entre as quais a de 
ELias Alvares Lobo, o autor da primeira ópera brasileira, "Noite 
de São Joáo", representada na  ópera Nacional, José Amat, e os 
sinceros amigos: Azarias Botelho, e Francisco Castelões. 
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NOITE NO CASTELO foi representada em 1861, no Teatro 
da ópera Nacional, perante a aristocrática sociedade do Rio de 
Janeiro, achando-se presentes seu comovido pai, e Suas Majesta- 
des Imperiais. 

Foi uma noite de glória! Recebe do Imperador o Hábito da 
Ordem da Rosa; Francisco Manuel entrega-lhe uma batuta de 
unicórnio, em nome da Orquestra; as senhoras fluminenses (se- 
gundo Luiz Heitor), ofereceram-lhe uma batuta de ouro e tarta- 
ruga, com anéis e punho de ouro lavrados, dentro de um escrínio 
de couro marron, forrado de veludo, tendo na tampa a inscrição: 
"A Corporação Musical do Rio de Janeiro, ao jovem composi- 
tor A.C.G.". 

O artista, que contava na ocasião 24 anos, regeu com ela, 
em 12 países da Europa. Depois de sua morte, a batuta desapa- 
receu. Em julho de 1959, o conselheiro geral dos BaixosPireneus, 
Jean Cluzeau, comprou-a em Bayonne, na França, e encami- 
nhou-a ao Consulado geral do Brasil, em Paris. Doada pelo Sr. 
Cluzeau, por intermédio do jornalista campineiro, Guilherme de 
Figueiredo, foi do Consulado para a Embaixada, e de lá, para o 
Itamaratí; e entregue com grande solenidade, ao então Secretá- 
rio da Educação, o insigne Prof. Dr. José Carlos de Ataliba No- 
gueira, pelo chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, do Minis- 
tério de Educação, Sr. Hélio Antônio Scarábotolo. 

Além da batuta, Carlos Gomes recebeu uma coroa de ouro 
maciço, oferta da "Sociedade Musical Campineira". 

Compositor inspirado e fecundo, revelou-se espontâneo na 
ópera que ascreveu logo a seguir: JOANA DE FLANDRES, cujas 
árias têm discreta delicadeza de modinhas. Apresentada em 1863, 
calorosamente aplaudida, a representação foi um sucesso enorme! 
O Imperador concede ao genial compositor o título de "Oficial da 
Ordem da Rosa", e a promoção de uma viagem de estudos na Eu- 
ropa, com pensão do govêrno.. . Consta que D. Pedro preferia 
a Alemanha, porbm, Carlos Gomes preferiu a Itália, onde estudou 
no Conservatório de Milão, sob direção de Lauro Rossi. Após três 
anos de estudos, recebia o título de Maestro Compositore. 

Sofreu, por isso, ataques de seus inimigos, ataques injustos, 
que o acompanhariam por toda vida. 

Tendo adquirido o domínio da técnica harmónica, contra- 
postística, sua escrita refletia uma vontade inflexível, e firmeza 
Calma! Para seu benfeitor, D. Pedro 11, escreveu uma bela 
FUGA. Apresentou as operetas: SE SA MINGA, e NELLA LUNA, 
que tiveram grande repercussão em sua terra. 

A ópera dominava o século XIX, influenciado pela "italo- 
mania" musical da época, mas, Carlos Gomes não foi um imita- 
dor. Sua música descobre expressões pessoais, dispondo de todas 
as facilidades para conseguir a glória sem esforço. 
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O maestro campineiro foi um gênio! Conseguiu, "galgar o 
árduo caminho da glória", como dissera seu pai. Conquistou 
triunfos na Europa: Londres, Paris, Viena, Berlim, S. Petersbur- 
go, Lisboa e nos Estados Unidos. 

Sua obra foi representada nos maiores teatros da Itália, e 
em todos os teatros europeus; mas, não é reflexo da Europa, é a 
manifestacão mais alta da música brasileira, e de seu sentimento 
de brasilidade. 

Obra admirada por Verdi, Ponchielli e mais artistas da épo- 
ca. Podemos considerar Carlos Gomes o primeiro nacionalista; 
oois. desenvolveu motivos folclóricos: o que se verifica em seu 
:;METODO DE MANDOLINO" denomina& por êle: "BRINCA- 
DEIRA MUSICAL". 

Dotado de intensa inspiração, deixou uma obra imensa! Em 
sua pasta foi encontrada a ópera inacabada: MORENA, peças 
para canto, e a opereta TELÉGRAFO ELÉTRICO". Ainda, du- 
rante a guerra, foram descobertas na Europa, canções populares 
de sua autoria. E por gentileza de seu possuidor, um aristocrata 
marechal alemão, estão no Brasil. 

Não se confundem com outras, as obras de Carlos Gomes. 
Seus biógrafos, entre os quais sua filha Ítala, que soube selecio- 
nar material para uma biografia sincera, não fazem elogios ime- 
recidos, ao incansável compositor. Sua obra é um tesouro de 
arte, rica de poesia e emoção. Peças sacras; para canto e piano; 
hinos; modinhas; canções; e em suas sete óperas destacaram-se 
entre outras, as grandes vozes de: Adelina Patti, Tamagno, Maria 
Galvani, De Angelis; e a célebre Ana Pawlowa e seu corpo de 
baile. óperas que traduziram sua própria alma, refletida na 
sensibilidade de seus personagens. Sentia necessidade de ser fiel 
a si mesmo, e à sua terra, por isso escrevia; em tom expressivo; 
pitoresco às vêzes; em imagens, e frases, ricas de musicalidade, 
com grande maestria, numa linguagem que só a música traduz; 
porque é a mais alta manifestação da alma humana! 

ANTONIO CARLOS GOMES foi um grande músico, e foi 
também um poeta! Seu nome engrendeceu a História da Música 
Brasileira, e a musicologia mundial! 

Depressa seu repertório se engrandece, com o acréscimo de 
uma ópera brasileira. Com o poeta Scalvini, transformou a his- 
tória do "Guarani" de José de Alencar, fundiu alguns motivos 
tropicais, na ópera italiana. Transportou instrumentos indígenas 
para a orquestra, com cenários desconcertantes para o europeu, 
e uma linda história romântica, com bela e estranha música. 

Obra nacionalíssima, de sabor e colorido intensamente brasi- 
leiros, com uma orquestraçáo incomparável, cujo ponto principal 
é a protofonia; música que penetra a alma! Sinfonismo e polifo- 
nia sabiamente concebidos, ricos de sonoridade, e eloquéncia de 
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idéias, o GUARANI, abre Carlos Gomes, as portas do Teatro "La 
Scala" de Milão, ainda hoje, o maior teatro lírico do mundo! 

Conta Salvatore Ruberti, em magnífica biografia de Carlos 
Gomes, a impressão causada pelo artista brasileiro, seu amigo, 
Antonio Ghislanzanz, libretista da "Aida" de Verdi: ''este selva- 
gem elegante e caprichoso, que as vêzes se atalaia como chacal, 
dentro das moitas de camélias e de hortências, é um dos mais 
honestos e generosos caracteres, que porventura conheci. Não 
tenhais medo! Aproximai-vos. Apertei-lhe a mão com confiança 
e afeto. A que êle estende com altiva dignidade, é a mão de um 
gentil-homem, e o coração que acompanha o apêrto vigoroso é 
um coração exuberante de ternura, e de todos os sentimentos 
afetuosos". 

Grandes musicólogos italianos, como Cernicchiaro e Ruberti, 
reconhecem a brasilidade da música gomesiana: "A um compo- 
sitor brasileiro, desconhecido como grande musicista, porquanto 
na mesma Milão tinha musicado duas "revistas" de teatro leve, 
foi decretado o triunfo desde a estréia do Guarani, quando Verdi 
imperava como "Soberano". E é o próprio Verdi quem diz: "fite 
jovem começa por onde eu acabei". 

Carlos Gomes admirou Verdi, mas não o imitou: tudo nele 
é original, próprio, incomparável, porque ninguém, no mundo, iria 
orquestrar sem sentir, ou viver como brasileiro, a floresta impres- 
sionante e única. Só êle! 

Grande emoção dominou o artista, quando, na memorável 
noite de gala, a 19 de março de 1870, no Teatro de La Scala de 
Milão, apresentou o GUARANI, ópera dedicada com gratidão, a 
S.M. o Imperador D. Pedra I I .  

Filipo Filippi, o critico musical mais autorizado e temido na 
época, sente-se no dever de "incitar Carlos Gomes, a seguir aquela 
sua estranha originalidade, que o distingue entre os gênios da 
música. E Salvatore Ruberti, comenta a célebre ópera, em seu 
livro: "Vida atormentada de Carlos Gomes e sua arte triunfa- 
dora": "O prelúdio é magnífico! O primeiro ato é perfeito do 
princípio ao fim, cheio de motivos frescos, que denotam no autor 
uma bela fantasia, além de suma eleganeia na forma da instru- 
mentação. O aparecimento do selvagem Perí, assinála-se por um 
trabalho de orquestra, de singular pujança e eficácia decritiva, 
cheio de brio. A canção de Cecí, com seu êstro inventivo, assinala 
por si só o gênio do compositor. O concertante da "Ave Maria", 
é um trecho de música muito feliz; escrito com sábia distribui- 
ção das vozes; e contém uma frase melódica de peregrina beleza. 
E, analisando todo o resto da ópera, detem-se, no magnífico qua- 
dro selvagem do 3." ato. muito bem idealizado, com muita coisa 
absolutamente inédita e original, de grande beleza, que fascina! 
O coro dos Aimorés; a Aria do Cacíque, e a imploração ao "Deus 
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selvagem", são trechos verdadeiramente dignos de um grande 
mestre!" 

O crítico Filippi, comoveu-se diante da genialidade da obra, 
aplaudida em todo mundo: Itália, Rússia, Portugal, Dinamarca, 
Holanda. Exito impressionante em Lisboa e em Turim, onde foi 
chamado h cena, 10 vêzes. 

Carlos Gomes colecionou honras, reservadas a poucos, nos 
teatros líricos europeus. 

Após a apoteóse do GUARANZ, que consagrou o compositor, 
pois o êxito foi retumbante, completo, a ópera foi representada 
no Rio de Janeiro, Teatro Provisório, completamente lotado, no 
dia do aniversário de D. Pedro 11, 2 de Dezembro de 1870. 

Suas Majestades Imperiais, o mundo diplomático, a aristo- 
cracia, e José de Alencar, aplaudem de pé, com o público 
entusiasmado! 

Bravos prorrompem delirantemente! No palco, flores em pr* 
fusão, leques, chapéus, lenços. Uma apoteose! Viva o Imperador! 
Viva Carlos Gomes! Vivas a ópera com a qual o artista respondeu 
aos insultos de seus inimigos, que o chamavam "imitador de 
"Verdi", ópera que revelou que o maestro campineiro, não falhou 
com o Imperador, a quem deveu toda sua formação artística; não 
falhou com seu pai, com sua pátria, e consigo mesmo. É impousí- 
vel negar o gênio de Carlos Gomes, e seu amor a terra em que 
nasceu. Amava o Brasil, mas, sua música foi injuriada, e êle foi 
acusado de "não esc?.ever música brasileira" e de "ter-se naturali- 
zado italiano". Entretanto, não foi o único compositor que estudou 
na Europa. Com êle, na mesma época, esteve João Gomes de 
Araújo, também a expensas de D. Pedro 11. Quem mais brilhou, 
porém, foi êle. 

Mas, se de um lado havia perseguições, ataques de seus pa- 
trícios; de outro havia grandes amigos: O Visconde de Taunay, 
Rebouças, Júlio de Freitas, Mendonça Guamar~ies, Nabuco, Ztiberê 
e inúmeros outros. 

Mario de Andrade demonstrou a brasilidade de Carlos Gomes, 
que lutou desesperadamente contra seus rivais, impondo-se uma 
fadiga sobre-humana. 

Grande foi a popularidade do "Guarani, porém, apesar disso, 
era pobre. Comendas, condecorações, homenagens! Contudo, a 
glória não impediu que sofresse privações; sempre precisando de 
dinheiro. Apesar do auxilio seguro de D. Pedro, nem a pensão 
mensal que dêle recebia, nem a bondade dos amigos, conseguiam 
suprir-lhe as dificuldades financeiras. Na mesma noite da 
estréia, Carlos Gomes vendeu ou direitos da ópera, por 3.000 liras. 

Bem depressa, porém, com admirável tenacidade, seu reper- 
tório se engrandeceu, com o acréscimo de outra ópera: FOSCA, 
representada no Scala, em 1873, a qual, após o estrondoso sucesso 
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do Guarani, alcançou 15 recitas seguidas. Foi representada no Rio 
de Janeiro, sob regência do próprio compositor. Em Londres, teve 
considerável sucesso. Essa ópera foi a mais querida do artista, 
porque representa um período feliz de sua vida; seu casamento 
com Adelina Peri. 

O ponto aito de sua carreira foi "SALVADOR ROSA", apresen- 
tada em 1874, a ópera mais conhecida na Itália. Em Gênova, o 
sucesso foi maior que o do "Guarani". A canção "Mia piccerella", 
tóda sentimental, exigiu de CarIos Gomes, sua apresentação 31 
vêzes em cena. 

MARIA TUDOR, também obteve triunfo absoluto. Estréia no 
Scala, em março de 1878. Foi repetida 16 vêzes, com teatro lotado, 
mas, no Rio, com artistas brasileiras, foi um fracasso! Apresen- 
tada numa segunda recita, com artistas italianos, alcançou pouco 
êxito, e pequeno público. Época de lutas e desilusões. Não se pode 
esquecer que Carlos Gomes foi constantemente infeliz; mas, soube 
superar sofrimentos físicos e morais. Críticas maldosas não obs- 
cureceram sua carreira brilhante. Soube vencer o desalento, a 
dúvida, a injúria, as tristezas e misérias. Não perdeu apenas bens 
materiais, mas, pai, esposa, filhos. Dizia com amargura: - "Há 
certas mágoas profundas, que se não podem curar. . . " 

Quando mudou-se para Vila Brasília, bela residência construi- 
da com certo requinte, na qual arrumou um recanto que lhe 
lembrava a pátria querida, onde colocou estátuas de Cacique e 
Peri; a bandeira brasileira; armas de índios, e aves brasileiras, 
os credores não permitiram que ali permanecesse muito tempo. 

Ainda assim, compõe. Consciente de sua arte, estudava, anali- 
sava, utilizava temas expressivos. Procurou a beleza, e encon- 
trou-a; em sua simplicidade, logrou o ilimitado da beleza! 

Inspirado no livro de Taunay, escreve: o ESCRAVO, com 
motivo nacional. É o drama da abolição, possuindo esplêndida 
força expressiva. Essa obra, montada no Rio de Janeiro, foi dedi- 
cada a Princesa Imperial Regente, Dona Isabel, a Redentora. 
- O Visconde de Taunay conta o seguinte sóbre o Imperador 

D. Pedro 11, e jura não ser anedota. - "Empenhado em fazer 
representar "L0 SCHIAVO de Carlos Gomes, recorri ao Impera- 
dor. file me ouviu, achou a idéia Ótima e pediu-me o orçamento. 
Correu os olhos no papel e deteve-se no total. 

Caramba, Taunay, não posso! Ia fazer isso do meu bolso, mas 
não posso dar quarenta contos por um escravo, mesmo sendo êle 
de Carlos Gomes!" 

A ópera foi levada a cena pela primeira vez, sob regência do 
compositor, no Teatro Lírico, do Rio de Janeiro, a 27 de Setembro 
de 1889, por subscrição pública, "iniciada por Dona Isabel". 

Nenhuma ópera, nem Fosca, nem Maria Tudor, apresentam 
trechos mais belos! "A Alvorada", com gorgeios de aves, e clarins, 
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alcançou o mesmo triunfo do "Guarani". O público delira! acla- 
ma! D. Pedro ofereceu-lhe o cordão de "Grande Dignatário da 
Ordem da Rosa", e prometeu nomeá-lo: Diretor do Imperial Con- 
servatório de Música. 

Êsse outro grande sucesso revela, ainda uma vez, sua lealdade 
a Pátria estremecida. 

Dois anos depois, apresenta CONDOR, ópera escrita em menos 
de três meses, cuja estréia no Scala, sob a batuta de Toscanini, 
alcançou sucesso; mas, repetida no Teatro Lírico do Rio de Janei- 
ro, cantando na mesma, a sobrinha do compositor, ZICA MON- 
TEIRO, o êxito foi fabulosol. Os aplausos chamaram Carlos Go- 
mes à cena, 24 vêzes! 

Com essa ópera, foi acusado de Wagneriano, "por ter empre- 
gado o "leit-motiv" (motivo condutor), por ocasião da  luta entre 
melodistas e wagnerianos. Entretanto, é indiscutível, a escola ver- 
diana n a  obra de Carlos Gomes. Cronológicamente, porque não 
dizer que talvez Wagner fosse influenciado por Carlos Gomes? 
Sua obra obteve consagração desde a primeira ópera: Noite no 
Castélo, à qual seguiram "Joana de Flandres, "Fosca", "Salvador 
Rosa", "Maria Tudor", "Escravo", "Condor" e "COLOMBO", poema 
sinfônico de grande lirismo, escrito para o 4." centenário da desco- 
berta da América. Cantado no Rio de Janeiro, em 1892, num 
gênero que o público não entendeu, foi recebido com frieza, não 
obtendo êxito algum. Entretanto, "Colombo" apresenta grande 
domínio orquestral, e um maravilhoso "Hino ao Nôvo Mundo". E 
a fé inabalável do artista, transparece nessa obra, a última, e a 
mais triste. 

Nomeado membro da "Co~missão Brasileira da Exposição Uni- 
versal Colombiana de Chicago", Carlos Gomes, foi aclamado como 
organizador do Festival "Hall Concert". Celebrou o 71." aniversário 
da Independência do Brasil regendo suas próprias obras, sob 
aplausos calorosos. Sob sua batuta, 114 músicos famosos, da or- 
questra "Columbian Wagnerian". 

O genial músico soube corresponder a confiança e generosi- 
dade de D. Pedro II. 

Para avaliarmos a dor sincera, e a imensa divida de reconhe- 
cimento, que teve para com o Imperador, basta citar o convite do 
Marechal Deodoro, para escrever o Hino da República, com a oferta 
de 20 contos de réis. 

"Não posso! declarou. Seria aceitar o eterno castigo, de me 
ver por dentro, a mancha da ingratidão". 

Com o advento da República, o Conservatório foi transforma- 
do em Instituto Nacional de Música. Não poderia ter um monar- 
quista como diretor, e Carlos Gomes foi preterido, por Leopoldo 
Mipez.  
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Triste e abtido, já estava muito doente, escreve ao seu amigo, 
Manuel José de Souza Guimarães: "O choque foi muito forte para 
o meu coração de amigo da Augusta Família Imperial. Fiquei até 
hoje, pasmado e paralisado. A minha saúde tem sofrido muito, 
pois, sinto faltar-me o equilíbrio corporal. Não posso descrever o 
meu profundo pesar". 

@. JoEumá B7ito que, na biografia de Carlos Gomes, descreve 
o desespêro do artista: "Meu bom D. Pedro, o primeiro patriota do 
Brasil, ser desterrado como um malfeitor! Meu santo monarca! 
Aquêle velhinho tão bom, que mal fêz ao povo brasileiro? - E 
pensava no interêsse que tivera por êle na Côrte, seus bons conse- 
lhos, a ajuda para que pudesse terminar os estudos, chegando a 
tirar dinheiro de seu bolso particular. Chorava dizendo: "Deus 
perdoe os autores de semelhante atentado! Deus proteja o povo 
brasileiro!" 

Abandonado pelo Govêrno, hostilizado pelas influências de um 
Ministério, quando se deu a reforma do Conservatório de Música; 
"aceitou" o convite do governador do Pará, e assumiu o cargo de 
diretor do ConsewatOrio de Belém. 

Quis morrer no Brasil. "Amo a Itália como minha segunda 
pátria, mas, sou brasileiro da gema, sou caipira, nasci brasileiro, 
e brasileiro morrerei". E no posto de diretor do Conservatório per- 
maneceu no Pará até sua morte, ocorrida a 16 de setembro de 1896. 

A imprensa do Rio pediu e obteve do govêrno do Estado de 
São Paulo, licença para que o corpo, embalsamado, passasse pela 
capital do pais, pelo transporte de guerra Itaipu, que desde então 
denominou-se "Carlos Gomes". As exéquias, solenes, foram reali- 
zadas com grande pompa. O préstito, imponente, reuniu-se no pá- 
tio do Arsenal de Guerra, com cêrca de 500 músicos, que executa- 
ram a protofonia do Guarani. Transportado para Campinas, sobre 
o seu túmulo, erigiu-se naquela cidade, um monumento em sua 
homenagem, trabalho do escultor Be~nardelli. - E, em 1956, na 
comemoração do centenário de seu nascimento, compareceram 
cêrca de 15.000 pessoas! 





DISCURSO DE POSSE 

A. Antunes Alves 

Noblesse oblige. 
Pelo imperativo de um dever a cumprir, tive de assomar a 

esta tribuna para agradecer-vos a minha investidura como sócio 
dêste tradicional Instituto Histórico e Geográfico e, bem assim, 
para externar a minha gratidão ao orador que me saudou com 
palavras tão generosas e amigas. 

"Quando o fluído de uma idéia generosa impregna o am- 
biente, em solenidade como esta, indiferente é a personalidade do 
orador, disse Rui Barbosa. Em momentos como êste, dir-se-ia 
que a tribuna oferece a imagem moral do arco voltaico. 

A individualidade medíocre ou nula do orador desapareceu, 
como elemento ínfimo do carvão, nos pólos da lâmpada inflamada. 

Há, não obstante, fenômenos de irradiação. Há clarões; há 
relâmpagos; há estremecimentos; mas tudo isto é a alma dos 
grandes auditórios". 

Meus senhores! 
Confesso que senti o pêso de uma tremenda responsabilidade 

ao ter de dirigir a palavra a tão conspícuos representantes da 
cultura brasileira, lamentando não contar, para fazê-lo, com as 
graças de Polymmia, a Musa enamorada dos Demóstenes e dos 
Cíceros, a Musa que verteu no cérebro privilegiado do nosso glo- 
rioso Rui Barbosa as mais vibrantes inspirações, que explodiram 
depois em borbotòes de patética eloqüência, ou em páginas me- 
moráveis que enriquecem a literatura nacional. 

Como o Alighieri, em meio à "selva oscura ché la diritta via 
era smarrita", senti-me quase sem fòrças para principiar; mas, 
antevendo diante de mim, a imagem acolhedora e generosa de 
meus amigos, tomei alento e iniciei minha tarefa, lembrando-me 
ainda dos versos do imortal florentino e, confiante em nossa tole- 
rância, posso, parodiando-o, dizer a êste seleto auditório: "Tu 
duca, tu signore, tu maestro". 

Caríssimos consócios! 
Após quarenta anos de magistério e mais de vinte de um 

"octium m m  dignitate", fui surpreendido por esta honrour ipves- 
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tidura; fui brindado com o mais alto galardão que poderia aspirar 
na vida: ocupar uma cadeira nesta entidade cultural, onde têm 
assento os mais ilustre mestres da História e da Geografia em 
nossa terra. 

Foi para mim uma surprêsa a aceitação do nome de um 
modesto professor de História do interior, para vir ombrear con- 
vosco, em meio a plêiade de verdadeiros faróis luminosos da 
ciência que imortalizou Tucídides e Heródoto, Júlio César e Tito 
Lívio, Salústio e Cornélio Nepos, Cicero, Suetónio e Tácito. 

Recebo esta distinção como um prêmio aos meus trinta anos 
de consórcio com a mestra da vida, vasculhando os arcanos da 
passado e procurando tiiar de seus tesouros ocultos algumas lições 
para a formação da mccidade de nossa Pátria. 

E, sem dúvida, agradável receber-se um prêmio por serviços 
prestados a nossa sociedade, ao nosso país. E, se há quem possa 
enfileirar-se no rol dos bons servidores da Pátria é, inquestiona- 
velmente, o professor e, em nosso caso, o professor de História de 
nossa Terra e de nossa gente e, intrinsecamente, o professor de 
educação moral e cívica. 

Quis estes, pois, meus amigos, homenagear um professor que, 
aliás, em toda sua existência de mestre, limitou-se a ser apenas 
professor, sempre professor e a trabalhar pelo bem e pela gran- 
deza do Brasil. O magistério brasileiro bem merece ser homena- 
geado pelos luminares rle nosso pensamento, pelos guias intelec- 
tuais e morais de nosso povo, como indubitavelmente são os dignos 
membros dêste Instituto Histórico e Geográfico. 

Meus amigos! 
Em situação semelhante a esta, quando recebia uma home- 

nagem dos amigos e colegas do Colégio Comercial da Associação 
de Ensino de Itapetiniriga, do qual fui diretor durante vinte e 
três anos, tive a tentaçáo de julgar-me, então como agora, a 
pessoa mais feliz do mundo. 

Ocorreu-me, naquela oportunidade, o célebre diálogo entre 
o poderoso Creso, rei da Lídia e o sábio ateniense Sólon, cujas 
palavras finais foram uma como advertência: "Enquanto se 
e vivo, ninguém pode julgar-se o homem mais feliz". 

Recordando o episódio, devo receber, sem grande alvorôço e, 
com muita cautela e prudência, a honra que me concedestes, 
incluindo o meu nome no quadro social dêste Instituto; entre- 
tanto posso afirmar que me sinto muito grato e feliz por êste 
fasto acontecimento de minha vida. 

Compartilho com a minha esposa, com os meus filhos e com 
toda a família, esta alegria e esta felicidade que me empolgam 
o espírito e me enternecem o coração. 
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Zlustres consócios! 
Dois fatos contribuiram para aumentar o meu júbilo nesta 

solenidade: o primeiro é que venho encontrar, entre os dignos 
consócios, uma filha e ex-aluna que é, até certo pn to ,  fruto de 
minha formação intelectual, moral e cívica; o segundo é a exis- 
tência, neste sodalício, de inúmeros amigos que muito admiramos. 

Entre êstes salientam-se um ilustre ex-aluno, o professor 
Fausto Ribeiro de Barros, profundo conhecedor da Geografia e 
da História de nossa Terra e o não menos ilustre causídico dr. 
Aureliano Leite, digníssimo presidente deste Instituto e nosso 
correligionário do antigo Partido Constitucionalista de São Paulo. 
Tivemos o prazer de conhecer o dr. Aureliano, quando da visita 
do então governador paulista dr. Armando de Salles Oliveira à 
cidade de Itapetininga. 

Coube-me, na noite memorável de 3 de março de 1936, a 
honrosa incumbência de saudar o eminente governador de São 
Paulo, em nome das autoridades e do povo de minha Terra. 

Reencontramo-nos, no dia de hoje, eu e o nosso digníssimo 
presidente, na  hora solene, para mim muito grata, de minha en- 
trada para êste Instituto Histórico, relembrando a figura marcante 
do grande governador Armando Sales. criador de nossa Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras. o qual. tão injustiçado e vítima de 
tantas ingratidões, foi arrebatado, tão cedo, do convívio de seus 
patrícios, que muito esperavam ainda de sua capacidade admi- 
nistrativa e de sua idoneidade moral. 

Perdoai-me esta como divagação; é que como "o hábito do 
cachimbo deixa a boca torta", não pode quem viveu estudando e 
ensinando História. fazer um discurso, sem logo entrar em seus 
meandros intrincados para evocar êste ou aquêle fato, esta ou 
aquela figura. 

E como estamos falando em História, permiti ainda que 
ràpidamente eu evoque. ali&s oportunamente, a figura de um dos 
maiores antistites brasileiros. o meu grande conterrâneo, que foi 
S, Excia. Reverendíssimo D. Joaquim José Vieira, bispo do Ceará 
e arcebispo titular de Cirro, que tenho o prazer e a grande feli- 
cidade de apresentar a esta sociedade, como meu eminente patro- 
no na cadeira que passarei a ocupar nesta casa. 

Embora em outra ocasião eu deva discorrer sobre a vida desta 
grande figura do clero nacional, não posso deixar de render-lhe 
hoje a minha homenagem, não só como meu conterrâneo e con- 
traparente, como, ainda, pelo fato de tê-lo escolhido para meu 
patrono. 

Esta escolha me foi inspirada pelas minhas convicçi5es reli- 
giosas e, ainda, pelo fato de ostentar a comenda da Ordem de 
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S. Silvestre, Papa, a qual me foi ortorgada, em 1958, por Sua San- 
tidade o Papa Pio XII, de saudosa memória. 

Caríssimos amigos e consócios! 
Muito obrigado pela acolhida que me dispensastes e, como 

penhor de minha gratidão, só posso prometer-vos que tudo farei 
para corresponder a vossa confiança e a vossa gentileza; que tudo 
farei para não deslustrar êste tradicional Instituto, honra e glória 
da cultura e do patriotismo dos paulistas e verdadeiro orgulho 
de todos os brasileiros. 



DISCURSO DE POSSE 
Cássio da Costa Vidigal 

Não me foi difícil optar entre a inobservância de rigorosa 
prescrição médica e o cumprimento do imperioso dever de agra- 
decer a honraria que me concedestes. Além da mercê honorifica, 
eu vos fico a dever o incentivo com que, no ocaso da vida, me 
convocais a participar de vossa atividade cultural, a contribuir 
com uma colaboração honesta, apesar de modesta, e a vir sentir, 
bem de perto, o calor de vosso generoso apreço e o inestimável 
valor do galardáo a poucos consentido. Recebo-o, com a humildade 
de sempre, como o mais recente desígnio de Deus, revelado e ex- 
presso pelo julgamento de homens de bem. 

Ao assumir o cargo de mesário da Santa Casa, o inolvidável 
Presidente Altino Arantes deu a conhecer as duas grandes aspira- 
ções ainda não realizadas: a de senador da República e a de irmão 
de Mesa Administrativa daquela Irmandade. No momento em que 
jamais a houvesse manifestado, êle, um dos mais expressivos re- 
presentantes da inteligência, da cultura e da dignidade paulistas, 
humildemente proclamou a ufania com que via efetuada uma das 
suas mais caras ambições. 

Idêntica é a minha situação. Se eu afirmasse que nunca tive 
a veleidade de pertencer a êste Instituto de minha terra, seria 
desleal comigo próprio. Foi com êsse objetivo que, no início de 
minha vida pública, em 1918, eu me entranhei na análise das atas 
das câmaras de Santo André da Borda do Campo e de São Paulo 
de Piratininga, em busca de base para uma séria incursão nas 
obras dos mestres de nossa historiografia. Pretendia coligir tudo 
quanto supunha indispensável a execucão dos planos fantasiosos 
que a mocidade ousa engendrar. 

Além de afagar uma risonha aspiração, eu respeitava o axioma 
de que nem só de pão vive o homem. Longe estava de supor que 
essa sentença também é passível das limitações oriundas dos com- 
promissos e exigências materiais da vida que, lamentavelmente, 
asfixiam, em seu nascedouro, muitas das legitimas ambições hu- 
manas. E assim, toda a energia então despendida se reduziu a um 
amontoado atabalhoado de notas esparsas, relegadas a plano se- 
cundário e depositadas nas anedóticas gavetas que "e1 tiempo 
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arreglará", na frase jocosa do espanhol prudente e precavido. . . 
Hoje, uma esperança sopitada se transforma em realidade 

ufanosa por um ato espontâneo de vossa generosidade. Se pre- 
tendeste~ premiar uma vida, a mim me competirá honrar o magnâ- 
nimo julgamento! 

Os artigos 58 e 59 do Regimento Interno dêste sodalício pres- 
crevem as condições para a escolha dos patronos: o primeiro, 
admite preferência para os grandes vultos paulistas; o segundo, 
veda a indicação de nome já escolhido anteriormente. Sem me exi- 
mir da fiel observância dessas prescrições e dos demais compromis- 
sos regimentais, quero exercer o direito de justificar como os desejo 
cumprir. 

De inicio, confesso que não estranhei a preferência do Art. 58. 
Piratiningano que sou, da rua Florêncio de Abreu, nascido no 
sagrado altiplano que a portentosa intuição de Nobrega indicou 
como o mais adequado aos imediatos objetivos dos jesuítas e que 
a prodigiosa visão de Anchieta preferiu, "fitando na formosa mi- 
ragem do pais que ante éles se distendia das alturas sobranceiras 
ao rio Tamanduateí e o ribeiro do Anhangabaú" (cf. Brigadeiro 
Machado de Oliveira) : nascido a margem direita dêsse, hoje, quase 
lendário Anhangabaú, muito antes de sua confluência com o his- 
tórico Tamanduateí e bem próximo ao local em que o régulo 
Tibiriçá se fixou, na área agora ocupada pelos diversos prédios do 
Mosteiro de São Bento; certamente ninguém me criticará pelos 
louvores ao preceito que sugere sejam, no sodalício paulistano e 
paulista, contados e cantados os fastos da indómita gente ban- 
deirante ! 

Para justificar aquela preferência, bastaria recordar a senten- 
ça do Visconde de São Leopoldo, escolhida por Machado de Oliveira 
para epígrafe de seu "Quadro Histórico": "a história da província 
de São Paulo será também a história geral do Brasil"; ou repetir 
um trecho de Alcãntara Machado, escrito em 1913: "São Paulo 
não é apenas uma terra de fartura e de prosperidade! É para 
todos aquêles que trabalham conosco, pela grandeza do Brasil, uma 
terra de hospitalidade e de justiça"; e também citar Afrânio Pei- 
xoto, quando, em 20 de maio de 1933, saudando Alcântara Machado 
na posse déste na Academia Brasileira de Letras, transcreveu o 
trecho acima de 1913 e, incontido em seus arroubos, declarou que 
"São Paulo é o melhor do Brasil" e que "em São Paulo começou 
o Brasil, civilizado e civil". 

Amparado em pronunciamentos tão valiosos e insuspeitos, eu 
também poderia proclamar minha ufania por ter nascido no pla- 
nalto de São Paulo de Piratininga, o qual gostaria de cantar devi- 
damente. Quem me censuraria por eu reafirmar, solenemente, 
urbi et  orbi, o propósito de sempre servir ã minha terra e de 
amá-la infinita e irrestritamente, tal como Alcântara Machado? 
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Todavia, ao ser eleito sócio honorário do Instituto, recordei-me 
de crônica de Tristão de Ataíde na "Folha de São Paulo" de 22 de 
novembro de 1961, quando, em um hinário às figuras imponentes 
da Prioreza Gertrudes, O.S.B., - no século, Dona Abiah da Silva 
Prado, e de sua avó, a veneranda Dona Veridiana Prado, escre- 
veu: "Era uma vez uma grande família paulista. Ou mesmo a 
fusão de duas velhas cêpas de alguns séculos - os Silva Prado, 
de São Paulo e os Costa Carvalho, da Bahia. Depois de partici- 
parem, direta ou indiretamente, da transformação da económia 
paulista em coluna mestra da riqueza brasileira, lançaram seus 
ramos pela política e pelas lêtras". 

"Poucas famílias, em nossa história genealógica, poderão om- 
brear com essas velhas árvores na produção de frutos tão doces 
e tão ácidos ao mesmo tempo, de sementes tão fecundas ou tão 
estéreis que se estendem até os nossos dias". 

"Em tantos setores: nos políticos, dos mais reacionários aos 
mais revolucionários; nos económicos, da agricultura a indústria 
e ao comércio; nos intelectuais, do jornalismo a história e as letras 
- em todos reverdeceu esse velho tronco, em ramos, folhagens, 
frutos e flores, que enchem uma faixa considerável de nossa 
história". 

A fusão referida pelo crítico católico, se verificara com o casa- 
mento do Conselheiro Antonio da Silva Prado com Dona Maria 
Catharina da Costa Pinto e Silva, filha do Conselheiro Antônio 
da Costa Pinto e Silva e bisneta de Francisco da Costa Carvalho, 
como Frederico de Barros Brotéro já afirmara a págs. 165!6 de 
seu livro "Família Monteiro de Barros", ed. 1951. Essa afirmação é, 
agora, plenamente ratificada pelas certidões da Paróquia de Nossa 
Senhora da Candelária, do Rio de Janeiro, extraídas em 6 de feve- 
reiro e 3 de março de 1966, aquela, do L." de Casamentos n." 9, 
fls. 79, e esta, do L." de Batismos n." 11, fls. 73 v. 

Meditando, detidamente, sobre a atuação dos Costa Carvalho, 
de que descendo e que "enchem uma faixa considerável de 
nossa história", senti-me novamente atraído por um irresistível 
culto ao seu passado e revigorado por um profundo sentimento 
de brasilidade, cujas raízes procedem de meus antepassados de 
Sergipe e da Bahia, esta, berço dos Costa Carvalho. 

Não posso perder esta oportunidade para ratificar minha pro- 
fissão de fé e de fidelidade ao Brasil. Serei coerente, portanto, se, 
no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, embora reco- 
nhecendo a legitimidade da preferência regimental, eu procurar 
contribuir para o exame da evolução nacional destituído de qual- 
quer espírito regionalista. 

Escolhi para Patrono a figura respeitável de meu tio, o Sena- 
dor Álvaro de Carvalho. Por mera questão de precedência crono- 
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lógica, pensara, inicialmente, em indicar o Marquês de Mont'Ale- 
gre, nascido em 1796, cujo nome os Costa Carvalho cultuam com 
justificada veneração. A homenagem ao Tio Marquês tratamento 
que nós sempre lhe concedemos, objetivava reverenciar a memória 
de um seu afilhado, meu Pai, Afrodisio Vidigal, também Costa Car- 
valho pelo lado materno e cujo inflexível caráter serviu para mol- 
dar o meu. Entretanto, o pensamento inicial teve de ser afastado 
em face do impedimento do Art. 59. 

Em 26 de abril de 1937, sendo deputado a Assembléia Legisla- 
tiva de São Paulo, comemorei o 4" aniversário da morte de Álvaro 
de Carvalho, apresentando um esboço biográfico baseado em apre- 
ciaçóes da época, de congressistas, políticos, diplomatas, magistra- 
dos, juristas e jornalistas. De muito maior valia que o discurso 
proferido, que deve constar do arquivo do Instituto Histórico por 
fazer parte dos Anais da sessão legislativa extraordinária de 1937, 
foi a unânime manifestação do plenário, formulado por expressivos 
apartes concedidos. 

Em 23 de setembro de 1965, comemorando o 1." centenário de 
nascimento de Álvaro de Carvalho, o "O Estado de São Paulo" 
publicou seu perfil biográfico de minha autoria, perfil depois trans- 
crito na ata da Assembléia Legislativa em 28 de setembro e publi- 
cado a págs. 58 e 59 do "Diário Oficial do Estado" de 30 do mesmo 
mês. Portanto, êsse trabalho já deve pertencer ao arquivo dêste 
Instituto. Apesar disso, tenho o prazer de entregar a V. Exa., Sr. 
Presidente, um exemplar autografado que se destina ao Instituto 
em cumprimento do disposto no Art. 62 do Regimento. 

Entendo que a vida e a obra de meu insígne Patrono, o Sena- 
dor Álvaro de Carvalho, já foram devidamente por mim aprecia- 
das em os trabalhos referidos. Todavia, não considero concluído 
o estudo a que me obriguei por ocasião de sua morte e, consequen- 
temente, não me julgo inteiramente desobrigado da exigência 
do Art. 62. 

Tenho a intenção de concluir um ensaio sobre a atuação de 
elementos da grei Costa Carvalho - o Marquês de Mont'Alegre, 
o Conselheiro Costa Pinto e o Senador Álvaro de Carvalho, três 
figuras exponenciais do Brasil e que, de 1821 a 1932, encheram 
páginas e páginas de nossa história política, muitas vêzes decidindo 
dos rumos e diretrizes da nação. Se Deus o permitir, no mínimo, 
poderei justificar a honrosa deliberação de meus ilustrados 
confrades. 

Meus Senhores: 
Em minhas andanças pelo território pátrio e apesar de ufa- 

nar-me de haver nascido no abençoado solo piratiningano, eu já 
tive oportunidade de declarar, alhures, que não sei se não sou pau- 
lista da Bahia, baiano de Sergipe ou sergipano de São Paulo, sem 



REVISTA DO INSTITUTO HISTúRICO E GEOGRáFICO DE S. PACLO 343 

omitir que ostento, com grande gáudio e não menor orgulho, os 
títulos honoríficos de paranaense da linda Maringá e mineiro da 
aprazível Poços de Caldas. Nessa confusão de sentimentos, criada 
por inspiração divina, desenvolveu-se meu acendrado amor ao Bra- 
sil, nação maravilhosa que os avoengos nos legaram grande e 
indivisa em sua milagrosa unidade de língua, de religião e de sen- 
timentos políticos, para que indivisível e una nós a transmitamos 
às gerações vindouras. 

No convívio convosco, hoje iniciado, novos ensinamentos me 
serão ensejados para melhor e mais profundamente conhecer o 
Brasil, tão grande é a auréola da cultura dêste Instituto; assim 
como encontrarei novos motivos para estreitar os laços de amizade 
entre todos os irmãos de nossa estremecida pátria. 

Vêde as maravilhas que a amizade faz e tudo aquilo de que 
ela é capaz! Sem ela, jamais ocuparia esta tribuna; por ela e só 
por ela, vós emitistes um veredictum valioso, por muitos ambicio- 
nado; e com ela e braço a braço convosco, eu ainda me sinto 
apto para realizar e obter aquilo que julgava inatingível. 





EUCLIDES DA CUNHA 

Mário Savelli 

Com mais onze dias, decorridos estarão setenta e um anos da 
data em que, na sede de então desta entidade - simples, mas 
augusta, como toda a casa de cultura e civismo -, em sessão ple- 
nária do sodalício que, proficientemente dirigido pelo Conselheiro 
Manuel Antônio Duarte de Azevedo, menos de um lustro decorrido 
da fundação, sob a presidência de Cesário Motta Jr., no ambiente 
nobre da Faculdade de Direito, já se impusera a estima geral, Eu- 
clides da Cunha, ao pronunciar conferência sobre "Climatologia 
da Bahia", leu os originais de páginas que seriam inseridas em 
"Os Sertões" - o livro que Josué Monte110 define como uma "das 
duas epopéias capitais da língua portuguêsa". A outra: "Os Lu- 
siadas". Duas epopéias mamadas, porém, por contrastes. 

"Os Lusiadas", vibrante exaltaçáo de uma raça que, impetuo- 
sa, expandiu, em gestas renovadas por todos os caminhos do orbe, 
numa Fé, uma Civilização, é clangor de triunfos, que, no prosse- 
guir, atingiriam estádio apoteótico na formação da Pátria 
brasileira. 

"Os Sertões", é narrativa épica perpassada de sentido tragi- 
co, que traduz a amargura e as contradições de uma alma nobre 
e inquieta a escalpelar, através de sincera mensagem social, as 
contradições e amarguras da nacionalidade, num dos instantes 
mais difíceis de sua difícil trajetória histórica, de busca inces- 
sante, árdua e, ainda, não de todo concluída, do arcabouço ins- 
titucional que se ajuste a realidade, como norma ética e escudo 
legal da ingente e instante tarefa de libertar o País, até o seu 
mais remoto rincão, das malhas iníquas do subdesenvolvimento 
- têrmo não encontrado no imenso vocabulário de Euclides, mas 
que encerra todas as angústias de patrióta que o atormentaram. 

A leitura dos primeiros excertos do que seria o relato magis- 
tral da insânia de Canudos ocasionou, por certo, profundo impacto 
no meio cultural da época, na cidade que, reflexo da opulência 
cafeeira, prenunciava a urbe majestosa, que, hoje, ao aniversariar, 
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saudamos, apontando em sua estúáncia um dos fatos marcantes 
da História da Humanidade neste século de incomensuráveis con- 
quistas. São Paulo, resolutamente, se integrava nos estágios mais 
avançados da civilização. Naquele ano - 1898 - ,o antipenúlti- 
mo da centúria da Independência, da Alforria e da República, 
recebia a visita de Camille Saint-Saens, e, no Politeama, ouvia. 
três vezes, sua opera maior: Sansáo e Dalila. Aformoseava, com 
jardins e mansões, os Campos Elisios e Higienópolis. Havia, no 
anterior, dado concessão a Gualco e Souza para o transporte 
urbano por tração elétrica. Já vira surgir as primeiras vultosas 
unidades do futuro imenso complexo industrial - como a Vidra- 
ria Santa Marina - e possuia duas escolas de engenharia, pre- 
paradoras dos técnicos para a empolgante tarefa do progresso. E, 
embora Bilac afirmasse "ser ainda a mesma Heidelberg: . . "  e que 
"andavam pelas ruas, em inagotes, os estudantes", percebia-se 
passada a época das estúrdias acadêmicas, de romântico predo- 
mínio da seresta, e o surgir de uma nova sociedade cuja tendência 
dinâmica era estadeada pela formação, no Mackenzie, do primeiro 
quadro paulista de futebol. Pouco após a representação d'"A Mor- 
gadinha de Val Flor", como a prenunciar, também, para a ribalta, 
tempos novos, o teatro São José, que Lomonaco dizia "um t+nto 
suntuoso para a época", era devorado pelas chamas. A Cidade 
acelerava a carreira que a tornaria a de mais rápido evolver no 
Orbe. Nesse ambiente avançado onde a classe abastada, a rubiácea 
preciosa propiciava usufruir os benefícios das conquistas, que se 
multiplicavam, da técnica, a par de viver com refinamentos so- 
ciais moldados em Paris, o rígido autor de "Contrastes e Confron- 
tos", apresentava, de chofre, aspectos de um Brasil faminto e 
maltrapilho. Clamando em pró1 do sertanejo esquecido, descre- 
ve-lhe o habitat com palavras de áspero realismo, que, por certo, 
tocaram a nobre sensibilidade de nossos confrades de então - 
primeiros da legião de idealistas que se associam para cultuar 
tradições e registrar os eventos do existir de nossa Gente e de 
nossa Terra e, fiéis a predestinação bandeirante, bem serví-las 
nessa missão custodial. Atentos aos destinos da P&tria, segura- 
mente, sofreram nossos predecessores ao ouvir as contundentes 
páginas inaugurais do livro que, pesquisando com intransponível 
percuciência o homem e o meio brasileiro, acrescentou muito a 
compreensão de nós mesmos, convocando-nos para - firmados 
em sadio nacionalismo, fruto de auto-respeito e não da instilaçáo 
de preconceitos e ódios, e na pujança dos recursos da nossa Terra 
- empreender a fáina de artífices, sem lazeres, de um porvir de 
plena prosperidade e, com esta, de justiça social para nossa Pátria, 
tornando-a parcela exemplar da Humanidade. 
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Embora a figura de intelectual e homem de ação de Euclides, 
criadora como poucas, não torne imperativo que, para a honrar, 
lembremos a empolgante e, toda ela, antológica, tragédia dos do- 
mínios do Vasa Barris, atenhamo-nos a essa obra maior - "Os 
Sertões" -, que, para ser compreendida como mensagem e arros- 
tada prazeirosamente nas dificuldades de leitura de um texto 
que, por primeiro, inseriu em nossa prosa literária copioso voca- 
bulário técnico e científico, exige, como diz Paulo Dantas, possuir 
"coração brasileiro". E êsse "coração brasileiro" nós do IGH o 
possuimos. Foi êle que nos levou a colocar esta placa em nossa 
sala de preitos e alvissaras, para relembrar o instante de gala 
em que, em sua antecessora, foram ditos os períodos candentes 
redigidos por um gênio ciliciado pelos percalços do seu Brasil - 
e com essa angústia permanente levada ao paroxismo pelo desas- 
tre, ocorrido pouco antes (23-1-98), da ponte sobre o rio Pardo, 
fatalidade da qual uma figura surgiria agigantada - a de Eu- 
clides, que, para a reconstrução da estrutura, se insularia numa 
cela ribeirinha, por três anos, durante os quais, perseguido pela 
visão apocalíptica de cruenta injustiça social, aprimora escrito 
exponencial da literatura em língua portuguêsa e, na reconquista 
completa do prestígio profissional, relança, sólida, a plataforma 
de transpõsição do caudal. São duas obras reivindicadoras: o 
livro e a ponte. 

O lavor literário imortalizador é fruto inavaliável de oportu- 
nidade propiciada pelo extraordinário faiscador de talentos que 
foi Júlio de Mesquita, enviando ao campo de luta dos fanatizados 
por Antônio Conselheiro o jovem engenheiro que se revelou re- 
pórter incomparável, exaltado, no primeiro instante, pelo que 
julgava perigosa eclosão monarquista, seqüela possível do primá- 
rio sebastianismo perpassante pelas massas nordestinas, que, alu- 
cinadas pela miséria, ansiavam render-se a qualquer mito. 

Foi justo e lógico que a mais antiga entidade cultural de 
São Paulo gozasse do privilégio das primícias do "livro libelo". 
Conquistou essa prerrogativa por ser pioneira entre as institui- 
ções que, presididas por escol intelectual, discreta e permanen- 
temente, se inscrevem na trajetória da Nação, como fiéis deposi- 
tárias do património dos tempos e, assim, se constituem em ela- 
boradoras e transportadoras de princípios vitais da Civilização. 
Civilização pela qual Euclides clama em "Os Sertões" - obra 
soberbamente viril e apaixonadamente brasileira. Apaixonada- 
mente brasileira como esta solenidade em que o Instituto Histó- 
rico e Geográfico se associa - descerrando esta placa que recon- 
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sagra um ambiente de culto e devoção à Pátria - às festividades 
que dignificaram as inaugurações de empreendimentos urbanís- 
ticos de proporções ciclópicas fazendo-as preceder por ato de fé 
religiosa, oficiado no araxá que Anchieta santificou como bêrço 
do burgo que se transmudaria no "Milagre dos Trópicos". Neste 
marco mural eternizamos no bronze a certeza do não esqueci- 
mento da lição que, na antiga sede da entidade, alçada em acró- 
pole cívica, Euclides Rodrigues Pimentel da Cunha, em 98, emo- 
cionando, proferiu, como arauto de um permanente apêlo que, 
nesta solenidade singela, rememoramos na reafirmaçáo dos pro- 
pósitos desta nossa Casa de - cultuando memórias, relembrando 
feitos, aplaudindo méritos e recriminando êrros - tudo fazer 
por São Paulo, pelo Brasil e pela Humanidade. 



GAGO COUTINHO 

Boaventura Barreiras 

A Casa de Portugal não podia deixar de integrar-se nas come- 
morações do centenário do nascimento de Gago Coutinho, cidadão 
ilustre a tantos títulos e que tanto honrou a sua Pátria. Aqui deixo 
consignados os agradecimentos da sua Diretoria pela gentileza 
do convite que ademais me propicia a subida honra de ser ouvido 
pela seleta assistência dêste sodalício. 

Principalmente em Portugal e Brasil se relembra com reve- 
rencia o nascimento há cem anos atrás de um homem que vinha 
fadado para uma extraordinária missão. A humanidade festeja 
sempre aqueles que por uma feliz inovação, uma idéia, pela maior 
dedicação aos seus deveres, pela inteligência e perseverança, pela 
centelha do gênio, conseguiram trazer alguma nova luz, algum 
degrau para a escada da nova e já extraordinária torre de Babe1 
que vem construindo na sua ânsia de chegar cada vez mais alto. 
A antiga torre propunha-se chegar ao Céu que a humanidade en- 
trevia relativamente perto. A torre actual, desfeito o mito, é 
imaterial, descontinua e muito mais ambiciosa. 

Contudo o critério imortalizador não é igual. Nem justo. As 
vêzes o simples êxito popular, demagógico, extravagante ou até 
somente financeiro, do mesmo modo conduzem a fama. E tam- 
bém o tratamento é desigual para os filhos das grandes e das 
pequenas nações. As primeiras conseguem para os seus filhos a 
ilusoria imortalidade mais facilmente, até usurpando-a; as segun- 
das, já habituadas a expoliação, descrêem de si próprias, nem 
sempre dão ao seu invento o valor que merece, nem sempre o 
relatam e muito menos tiram dele qualquer proveito industrial. 
Ao Brasil já têm sido contestadas ou passadas em olvido priori- 
dades como a de Bartolomeu de Gusmão, a da máquina de escre- 
ver e não sei se outras. 

Conta-se em Portugal, não sei se é lenda patriótica, que no 
entêrro de Sidônio Pais, Presidente da República, cidadão de notá- 
vel envergadura intelectual e de elevada distinção e fidalguia de 
maneira que lhe grangearam, no curto período em que, como um 
meteoro, ocupou o cenário político nacional, um êxito espetacular; 
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mas conta-se que usando da palavra o embaixador de Inglaterra 
teria dito: era homem grande demais para pais tão pequeno. Isto 
ilustra bem o pensamento que estávamos desenvolvendo. A fala 
de um grande estadista, ou um estadista só é grande, no meio 
de baionetas, canhões ou bombas atômicas. Mas voltemos ao nosso 
assunto. 

Desde Santos Dumont que o inventara, o avião vinha sendo 
continuamente melhorado e nêle já se depositavam as maiores 
esperanças que nós hoje vemos plenamente justificadas ou ultra- 
passadas. Já  prestara alguns serviços na 1." grande guerra mun- 
dial e no período que se seguiu, estímulos vários procuravam 
forçar o seu desenvolvimento. Houve prêmios e várias viagens 
foram tentadas no Atlântico Norte em etapas cada vez mais ou- 
sadas até ao vôo sem escala. Algumas travessias fizeram-se sôbre 
autêntica ponte de belonaves, tal era o risco pela imprecisão 
no vôo. 

E porque nada acontecia no Atlântico Sul? Parece que esta 
área - o mare nostrum - estava reservada para Portugal. Por- 
tugal pioneiro das descobertas, Portugal do Infante D. Henrique 
e da Escola de Sagres, Portugal que tinha trazido por novo cami- 
nho as riquezas das Índias e transformara Lisboa no grande em- 
pório comercial da época, Portugal do Brasil que ali tinha chegado 
em primeiro lugar e que através de sacrifícios sem conta ali se 
tinha mantido a despeito da sua pequena população e limitado 
poderio militar. Portugal que ainda tinha conseguido ampliar em 
época difícil da sua história, por intermédio dos Bandeirantes e 
certo, os limites do tratado de Tordesilhas e os garantiria mais 
tarde com a atuaçáo notável do insigne diplomata-luso-brasileiro 
Alexandre de Gusmão, Portugal que durante mais de três séculos 
pugnou, plasmou a unidade política, lingüística e religiosa dêste 
País que assumia características continentais e que povoou e 
regou com o seu sangue, Portugal devia também ser o primeiro a 
fazer a travessia aérea do Atlântico Sul, como o fizera séculos 
antes pelos mares. 

A ocasião não era, porém das mais propicias. O Pais que 
sempre teve de lutar duramente para manter a independência 
que tanto prezava, tinha conhecido melhores tempos de boa e 
continuada administracáo, de paz e prosperidade, por períodos 
não muito longos é certo mas que lhe tinham permitido grandes 
feitos e progressos materiais e nas ciências, letras e artes, bas- 
tante apreciáveis. Na primeira Dinastia quase sòmente se salva 
o reinado de D. Diniz mas a. Z.", a de Aviz desde a austera corte 
de D. João I e a sua inclita geração para culminar nos reinados 
de D. João I1 e de D. Manuel I, o período áureo da nossa história, 
com as extraordinárias viagens marítimas, os progressos em todos 
os ramos da atividade humana e o aparecimento do poema épico 
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os Lusíadas, que só por si conferiria a Portugal um lugar de des- 
taque entre as nações, é uma era das mais fecundas. 

E precisamente no século XIX e primeiro quartel do século 
XX que agora nos ocupa, o Pais consumira-se e consumia-se em 
lutas diversas e dissidências políticas. Houve, é certo, por vêzes, 
gestos heróicos a relatar, sinal de que a chama da Pátria não se 
apagara; mas a característica principal daqueles tempos foi a 
instabilidade", mais agúda ainda na ocasião da travessia do Atlân- 
tico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Porque é sem dúvida 
êste o fato marcante da vida de Gago Coutinho, o seu ponto mais 
elevado, o grande feito que lhe valeria a promoção por mereci- 
mento, as mais dignificantes condecorações de Portugal, Brasil 
e várias outros paises, que lhe deu foros de pioneiro e o imortalisou. 

Mas nada fazia prever que Portugal conseguisse realizar 
qualquer projeto de fôlego naquele momento em que o País estava 
pràticamente acéfalo. 

Governos que durassem escassos meses eram raros; a regra 
era durarem pouco; houve um ministério que durou minutos! 
O orçamento cronicamente deficitário, as dividas e os mutilados 
de guerra, a inflação galopante com a libra - naquele tempo era 
a libra - atingindo cotações astronômicas quando os especula- 
dores descobriam que o govêrno tinha contas a pagar, pareciam 
problemas insolúveis. 

Mas Portugal precisava fazer aquela travessia primeiro que 
ninguém. O seu passado o exigia. Gago Coutinho, se bem que 
marinheiro, vinha se interessando pelos progressos da aviação. 
Teve a idéia de introduzir modificações no sextante - versão evo- 
luida do velho astrolábio das navegaçoes - creando-lhe um hori- 
zonte artificial que o tornava utilizável em qualquer tempo e a 
qualquer hora. Uma viagem de prova a Ilha da Madeira mostrou 
aos dois homens que poderiam correr os riscos do aparelho e os 
da época, pois o sistema encontrado mostrou-se de absoluta pre- 
cisão. Se assim não fosse também nada poderiam tentar porque 
o modesto hidroavião que a custo tinham conseguido do govêrno 
não tinha raio de ação bastante para voar de Cabo Verde ao 
Recife ou Natal, nem mesmo até Fernando Noronha . E faltava- 
-lhes a ponte de belonaves! Era forçoso descer num ponto exato do 
Oceano, nos Rochedos de S. Pedro e S. Paulo, onde os aguardaria 
um barco para reabastecimento. E êles correram os riscos e não 
foram poucos. O 1." aparelho não resistiu às fortes ondas e sos- 
sobrou. Veio outro hidro e ainda um terceiro. Salvaram-se por 
milagre, mas não desistiram. Estava ali empenhada a honra dos 
navegantes e a de Portugal. Além disso, o interêsse pela heróica 
aventura tinha aumentado. Parece que a relativa lentidão das 
notícias naquela época mais tinha contribuido para isso. Mas a 
localização dos Rochedos de S. Pedro e S. Paulo foi feita com 
todo o rigor. 
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Finalmente chegaram ao Recife, depois a Salvador, uma 
romagem patriótica a Pôrto Seguro e em seguida a Vitória e Rio 
de Janeiro recebiam os novos heróis. Nesta última cidade o entu- 
siasmo foi indescritível; as praças e ruas foram pequenas para 
conter a multidão; as entidades oficiais foram de um carinho 
inexcedível. 

Consomara-se o grande ato. O velho Portugal em dificul- 
dades, há tanto tempo olhado já com desconfiança até pelos que 
mais queriam acreditar n'Ele, ainda não desiludira desta vez! 

Emprêsa dêste vulto não podia ser entregue a qualquer um. 
De fato Gago Coutinho já era Capitão de Mar e Guerra e dos mais 
distintos. Tinha feito um curso brilhante, mostrando grande 
pendor para a matemática. Bravo militar foi louvado pelo seu 
comportamento em duas campanhas em que tomou parte. Mas 
mais do que o militar aparece nêle cada vez mais e mais o cien- 
tista, o estudioso, o investigador, o cosmografo, o geógrafo, o ho- 
mem de gabinete, o trabalhador incansável. A sua atividade 
atinge todos os setores da vida nacional. Conhece todo o territó- 
rio ultramarino de Portugal, da Guiné a Timôr em grande parte 
percorrido a pé; faz levantamentos, levanta marcos geodésicos, 
fixa-lhes os limites definitivos. As suas conferências, a sua cola- 
boração em jornais e revistas e as numerosas obras que publicou 
esclareceram ou solucionaram muitas questões em debate. Nin- 
guém o via sem livros, papel e lápis. Tive a honra de estar num 
cruzeiro turístico que êle também fazia no Mediterraneo e era 
sempre assim 

Ali também se patenteava o aprêço, o carinho, o prestígio 
que o rodeava. 

-~odos  lhe queriam prestar fineza; via-se mal para viver com 
aquela independência de que não abdicava, mas não aceitava que 
alguém lhe trouxesse a cadeira de bordo e quando certa vez tro- 
peçou e caiu na visita a um museu em Nápoles, quase foi desa- 
brido com os que o levantaram Tinha 84 anos! 

Outra facêta que devemos destacar em Gago Coutinho é o 
seu profundo luso-brasileirismo. Desde aquela carinhosa e entu- 
siastica recepção seguramente, por certo antes disso, talvez antes 
da sua primeira viagem era um devotado amigo do Brasil; mas 
isso é princípio assente para nós, portuguêses, de que só pode 
ser um bom português aquéle que fór ao mesmo tempo um bom 
brasileiro. certo, porém, que a sua periódica e desejada pre- 
sença, aliada ao seu ;ncontestado prestígio e simpatia, constitÜiu 
um notável fator de identificacão entre aortumeses e brasileiros. 
Aqui voltou sempre que pôde eenquanto'póde: dividindo-se admi- 
ravelmente entre as suiis duas Pátrias até ser conduzido a sua 
eterna e modesta morada no Cemitério da Ajuda, em Lisboa, 
cidade onde também tinha nascido. 

(Discurso) 



((PAGINAS DE UMA LONGA VIDA» 

Armandino Seabra 

Páginas boas, daquelab que a gente 18, com satisfação, por 
serem agradáveis, instrutivas, com a utilidade de nos engrenar 
como se lá estivéssemos, no desenrolar dos acontecimentos. De 
estilo ameno de "conteur" elegante e historiador sério, nós que 
conhecemos a sua cidade natal e sua gente, nós que privamos 
com seus próximos, lemos êsse livro como se alguma coisa de 
nosso íntimo, alí estivesse sendo descrita. Aureliano Leite, põe-nos 
dentro de seu livro como se fóssemos acompanhantes e vemos e 
sentimos o que quer dizer. Ironia amena que nos fez sorrir en- 
cantados com a lebrança do Coronel Requinta, cujo descendente, 
oposto a Aureliano Leite, não esconde a reserva nem o despeito. 
Extraordinária a comparação do presépio tradicional com a árvo- 
re gelada de importação recente, feita em uma só frase! Não lhe 
escasseiam conhecimentos potamográficos ao descrever trajetos 
de nossos rios, nem conhecimentos de resultados negativos de nos- 
sa agronomia. A sua maneira de contar as coisas, é agradável, mes- 
mo quando alude a suas reprovaçóes na escola, êrros ou defeitos. E 
torna-se sem dúvida perfeitamente perdoável com a máxima bono- 
mia possível em tais casos, por sua modestia. Embora, conhece- 
dores de boa parte de sua obra literária, conhecedores também 
de sua atuação política e de sua vontade constante de servir àquê- 
les que dêle necessitam, desejamos apenas pôr em relêvo, facetas 
de seu caráter que através de seus múltiplos trabalhos e de rela- 
çõs que temos mantido com seus amigos e com seus desafetos, 
chegaram a nosso conhecimento. Aquêles, encantados uns, ale- 
gres outros por privar com o amigo, são pródigos em demonstrar 
sua plena satisfação. Éstes, os desafetos, que ficaram a distância 
lá pelas alterosas, embora poucos e isso mesmo por heranças 
remotas, não deixam de reconhecer o seu valor e ao final nada 
dizem que o desabone. Tenho notado que ao ser mencionado, o 
nome de Aureliano Leite, êles, com certo orgulho dizem: é de 
Ouro Fino. É bonito ser alvo ds tal unanimidade! 

Mede e pesa os políticos nacionais, desde de Pinheiro Macha- 
do, com a agudeza natural e ns~rmal dos que sabem o que dizem, 
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com o acêrto necessário, para que os que o lerem - se não tive- 
rem conhecimento - não tirem conclusões menos ponderadas. 
1932 é uma epopéia que segundo se nos afigura, historia com 
bastante clareza, porem talvez com alguma tristeza, ironizando 
fatos que todos sabemos deixaram a desejar por culpa de perso- 
nagens que estiveram aquém (da causa. Mas, retorna imediata- 
mente ao erudito repórter tão logo no exílio passa a descrever 
fatos e comparações onde se defronta a todo o instante sua ele- 
vada cultura, que de maneira agradável nos conduz novamente 
através da história. Se não fòsse advogado, escritor e historiador 
brasileiro, Aureliano Leite poderia ser o maior cicerone de Portu- 
gal. Cultura às carradas, como catadupas de conhecimentos ge- 
rais, enche o historiador, as medidas dentro do melhor possível, 
dos que o lêm. Às vezes, não distinguimos o historiador erudito 
e profundo contista ameno e gracioso, que nos obriga, quer quei- 
ramos quer não a continuar interessados na leitura de "Páginas 
de uma longa vida". 

Volta à pátria e a política. E continua a interessar-nos em 
tudo que conta, em tudo que descreve, em tudo que ensina, desde 
fatos até agora ignorados, até as "blagues" apropriadas para os 
casos que descreve. Perpassa por épocas que ao serem analisadas 
agora, com espírito despido de parcialidade, sem dúvida, apresenta 
uma característica tenebrosa do que foi nosso país, quando apeti- 
tes políticos dele se apossariam se pudessem, mesmo a custa de 
sua sobrevivência como nação livre. Jocoso às vêzes, porém sem- 
pre sereno e honesto em suas apreciações. Transcreve com essa 
honesta serenidade, integralmente, os ataques dos quais foi alvo, 
apresentando provas de outros que o defenderam, ficando assim 
ilibado; defendendo-se pouco, porém eficientemente. Ressurge 
sempre, não só neste livro como em toda sua vida, como homem 
capaz, competente e brioso que constrói em vez de destruir, que 
aglutina em vez de separar. Queremos crer, que se fôsse empre- 
gado de escritório só usaria máquinas de somar, porque não di- 
minui ninguém não divide os seus antagonistas, não multiplica 
dissenções. Soma o que é bom aos bons, para que tudo seja bom. 
O seu comportamento em política e como político seria imitado 
se, muitos outros políticos estivessem a altura e com possibilida- 
des de o fazer. Em "Páginas de uma longa vida", a parte em que 
discorre sobre política nacional, é talvez a que deveria merecer 
maior atenção dos que o lêm. O bom senso, o patriotismo e a 
clarividência do futuro, demonstra-nos hoje que já naquelas oca- 
siões o mestre Aureliano discernia com o acêrto que hoje tanta 
falta faz a muitos de nossos patrícios que ocupam cargos que 
deveriam exercer em proveito do público. Todavia, os exercem 
em proveito próprio. Discemimento não lhe falta ao concluir que 
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nosso mal é mais dos homens do que das leis. Quanta verdade 
nessa verdade: 

Na nossa critica, no que acabamos de dizer, não nos cabe o 
apoio de bajulador, porque há coisas que não faríamos como êle 
faz. Discordamos portanto de seu comportamento, que se é exem- 
plar no sentido da mais ampla retidão, põe o homem que assim 
se apresenta, como um humilde. Humildade pode ser uma grande 
virtude segundo algumas regras religiosas e até talvez algumas 
escolas filosóficas. Mas, com o seu tamanho, sua cultura e com 
a soma de serviços prestados que tem, nós seriamos capazes de 
requer a quem de direito (e no caso não sabemos quem é) um 
titulo qualquer que nos mantivesse acima dos comuns. 

No entanto, nesse livro de memórias políticas e até mesmo 
sociais, não aparecem os seus traços de homem sentimental que 
arrecada dentro de seu intimo, talvez uma saudade, tema, imen- 
sa, que há 50 anos o arrasta pela vida, sentindo a falta irreparável 
da insubstituível companheira que no além aguarda sua chegada 
para o reecontro final de suas almas. 

(Discurso) 









O CENTENÁRIO DE WASHINGTON LUÍS 

Nuno Simões 

O Brasil celebrou em outubro último, o centenário do presi- 
dente Washington Luís, nascido em outubro de 1969, conforme 
foi, há pouco, esclarecido por seu filho Caio Luís Pereira de Sousa, 
em carta ao ilustre escritor e professor universitário dr. Américo 
Jacobina Lacombe. Foi o fato de haver sido batizado em 1870, 
que induziu em êrro os seus biógrafos. 

Tive a honra de ser amigo desse grande, digníssimo e respei- 
tadíssimo brasileiro que alguns supunham paulista porque, em 
São Paulo, fêz toda a sua vida pública mas que era, conforme 
o humor oposicionista o chamava, "paulista de Macaé" no Estado 
do Rio, onde realmente nasceu. Conheci o presidente Washing- 
ton Luís nas vésperas da revolução de 30, em que me encontrava 
no Brasil e tive de apresentar-lhe as minhas homenagens como 
chefe do Estado. 

Mais tarde, quando vindo do exilio na Suíça e já viúvo, se 
fixou por algum tempo em Portugal, fizemos relações muito afe- 
tuosas, tendo tido o gosto de o acompanhar muitas vêzes ao 
Arquivo Histórico Ultramarino onde êle ia fazer investigações 
sôbre a sua ascendência açoreana, já depois de feitas, com êxito, 
sôbre o outro ramo dela que era continental e trasmontana. 

Não foi possível, apesar de todos os aturados esforços reali- 
zados, com a ajuda da distinta funcionária do Arquivo Ultrama- 
rino Sr.' D. Luísa da Fonseca, adiantar nada sôbre tal ascendência. 

Mas o demorado convívio que tive com o ilustre homem de 
Estado, pela cooperação que quis dar-lhe neles, estreitou entre 
nós uma amizade que o levou a passar até conosco, umas festas 
de Natal, o que muito nos penhorou. 

Durante a sua demora em Lisboa, tive a ocasião de avaliar os 
primores do seu caráter, a sua generosa indulgência para com os 
outros e a sua perfeita dignidade de homem público que os seus 
adversários consideravam teimosia mas que era apenas consciên- 
cia de que a vida pública e a vida particular têm de ser para os 
homens de govêrno, só uma e sempre impecável. 
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Muito culto, sobretudo duma cultura histórica vastissima e 
quanto ao Brasil e a São Paulo especialmente, com um conheci- 
mento exato e minucioso da sua evolução histórica: não fosse 
êle o autor de alguns volumes notáveis sobre temas primaciais: 
- acontecimentos e figuras da história de São Paulo -, uns e 
outros tratados com superior objetividade como êsse grande D. 
Rodrigo César de Meneses, obra magnífica cujo volume guardo, 
com uma longa e generosissima dedicatória, que me honra 
muitíssimo. 

E apesar de tudo, Washington Luís não se esqueceu nunca 
das suas obrigações civicas para com o Estado em que fêz a maior 
parte dos seus estudos - começara-os num colégio da Barra de 
São João, continuara-os no Colégio Pedro 11, mas concluira-os em 
São Paulo, onde se formou em Direito e foi, como promotor públi- 
co para Barra Mansa, de onde transitou para Batatais, em São 
Paulo, onde iniciaria a sua carreira politica. Veredor, intendente, 
presidente da Câmara Municipal foi, depois, também Prefeito 
até 1902. 

Municipalista convicto já, em 1898, combatia o centralismo, 
matador da iniciativa dos municipios, pela tutela odiosa e ilegal 
que exercia sobre êles. Escrevia êle então: "A incompetência dos 
municípios é a incompetência da nação". 

Altino Arantes escreveria, na ocasião, em face da sua ação, 
que "começou com êle a administração municipal no interior". 
E tal a sua integridade e tal o seu espírito público que já, então, 
houve quem profèticamente lhe chamasse "futuro presidente da 
República", que veio a ser. Da politica municipal ascendeu 
Washington Luís a estadual. Foi deputado de 1904 a 1906 e secre- 
tário da Justiça de 1906 a 1912. Uma revolta na fôrça pública 
contra os oficiais da Missão Francesa que viera para dar instru- 
ção a milícia, foi dominada por êle que, para tal, recusou escolta 
e, sòzinho, foi ao local e restabeleceu a ordem. Em 1914 foi eleito 
Prefeito da capital bandeirante. Lá se manteve até 1919, sendo 
a seguir, eleito, presidente do Estado, cargo em que se manteve 
até 1924 e que, com a maior dignidade serviu, e quebrou a tradi- 
ção, não nomeando nenhum parente para cargos públicos e che- 
gou a proibir a seus filhos que frequentassem o palácio do govêr- 
no, para onde ia sempre a pé e pontualmente, pelo que a sua 
passagem chegou a ser horária para a população que o via passar 
e que dizia "vai bater o meio dia. . . " 

A sua ação na presidência do Estado foi distinta e aprecia- 
díssima. Subvencionou e desenvolveu a navegação do Rio Para- 
ná, reformou a organização judiciária, elevou o nível técnico da 
fôrça pública e criou as reformas e pensões para o pessoal 
ferroviário. 
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Tendenciosamente atribuiu-se-lhe uma frase que a sua ação 
contrariou, a de que "a questão social no Brasil era "um caso de 
polícia". Já em São Paulo êle foi um partidário convicto e um 
apologista entusiástico da abertura de vias de comunicação. Como 
Prefeito iniciara a prova da importância dessa politica de viação. 
Como presidente do Estado, fêz construir uns 300 quilômetros de 
estradas municipais. Fora de sua autoria, como deputado estadual, 
em 1912, um projeto de lei mandando aproveitar nas obras públi- 
cas e principalmente na abertura e conservação de estradas, os 
presos. Em 1924, quando deixou o govêrno do Estado, êste possuia 
1.300 quilômetros de vias estaduais das quais 823 de sua iniciativa. 

Essa paixão pelo fomento da viação, motivo que se exprimia 
por êste "slogan": "governar é abrir estradas", explanava-o êle 
assim: "O Brasil só andará em estradas". 

Depois de governar São Paulo Washington Luís foi eleito 
senador e, em seguida, em sucessão de Artur Bernardes, eleito 
Presidente da República como queria o profeta de Batatais que 
lho vaticinara. 

Assumida a presidência, iniciou o seu exercício por medidas 
de liberalização e de clemência: libertação de presos políticos e 
moderação de censura a imprensa. 

Ao mesmo tempo instituiu uma ampla reforma financeira, 
com a criação da Caixa de Estabilização e a reforma do Banco do 
Brasil, infelizmente não efetivada pela crise internacional de 1929 
que trouxe a crise da cafeicultura, para a debelar recusando-se, 
porém, a emitir papel-moeda. 

Tal crise foi a aliada de Getúlio Vargas na revolução de 1930. 
Washington Luís não transigiu com ela e para lhe fazer frente 
teve de deixar o Govêrno o que fêz com a mais alta dignidade 
contra o seu colaborador mais beneficiítdo na politica. 

Nem ante a ameaça do bombardeio do Palácio do Govêrno, 
Washington hesitou. Resistiu, enquanto teve meios para isso. 
Cêrco ao Govêrno, canhões e aviões, nada o intimidava, deven- 
do-lhe o exército, como devia, o tê-lo colocado ao nível em que 
se encontrava, o Presidente acreditou que êle não atraiçoaria o 
promotor do seu enaltecimento. Foi precisa a mediação do arce- 
bispo-cardeal D. Leme para o convencer a deixar o Palácio do 
Govêrno. Octávio Mangabeira escreveu com razão: "Nunca se terá 
sentido a mais digna queda do Govêrno. Washington caiu de pé". 

No exílío o presidente continuava digníssimo e intransigente. 
Nem quando Vargas se fêz ditador, êle alterou o silêncio a que se 
submetera sóbre a política do Brasil. Os acontecimentos não eram 
de molde a alterar a atitude que assumiu. Fôra como se tivesse 
morrido em 1930. 

Afirmou que não voltaria ao Brasil, enquanto Vargas estives 
se no poder. E cumpriu, sempre silencioso e digno, alheio às lutas 



362 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGFSFICO DE S. PAULO 

da política nacional e assim, se manteve até que a queda de Var- 
gas o fez regressar ao Brasil, onde recebeu extraordinárias mani- 
festações, verdadeiramente apoteóticas pelo número dos manifes- 
tantes, pela sua qualidade e pelo seu entusiasmo. Recolhido a 
São Paulo, voltou-se, outra vez, para os seus preferidos e queridos 
estudos históricos que lhe haviam dado alguns excelentes volu- 
mes: "Capitania de São Paulo" e outros, além de ter promovido 
a publicação dos atas da Câmara Municipal da capital, desde 
1562, alguns testamentos de bandeirantes e outros documentos 
de interêsse para a história de São Paulo. 

Até agôsto de 1957 Washington Luis viveu com o respeito e 
a veneração dos seus concidadãos e em especial dos paulistas que 
ainda hoje contiuam a curvar-se ante a excelsa memória do 
grande, inesquecível e benemérito "paulista de Macaé". 

Quando em 1956 estive, pela última vez, no Brasil fui visi- 
tá-lo: a mesma figura erecta, digníssima, irradiando simpatia e 
respeito, fêz-me lembrar os tempos do exíiio. Perguntou-me se 
tinha levado comigo minha mulher. Pediu-me que a levasse, outra 
vez que lá fosse. ale pediria a uma das suas filhas para ir fazer- 
-nos companhia, pois queria-nos seus hóspedes. 

E durante duas horas evocamos pessoas e coisas de Portugal, 
com verdadeiro enternecimento e saudade. Antes de sair de São 
Paulo, fui despedir-me dele. Nova e terna evocação. 

Realmente ele era um grande varão na simplicidade e modés- 
tia em que sempre viveu e em que continuava. 

E quando sai, vim a meditar na vida daquele grande homem 
de Estado que fêz uma carreira política, sempre subordinada ao 
sentido de interesse público que não se serviu do Poder e que o 
serviu com humildade, com abnegação, com desinterêsse e sem- 
pre com dignidade. Sempre. No Govêrno e fora dele. Quando 
mandava para os Museus e instituições públicas os presentes que 
lhe levavam e quando os recusava com a distinção que punha em 
toda a ação pública que era a mesma da vida privada. E quando, 
como historiador responsável, só nos documentos se fiava e só 
neles fundava os seus juizos, como respondia sempre aos que lhos 
requeriam se lhe faltavam os arquivos, para se guiar por êles. 

(Transcrito do <Jornal do  comércio^, de Portugal) 



WASHINGTON LUÍS - UM GRANDE 
BRASILEIRO 

Honório de Sylos 

Recuado o tempo, é mais fácil julgar, com serenidade, o 
homem público e traçar seu perfil sem qualquer influência, espe- 
cialmente a da sempre árida e fatigante paixão politica. Re- 
cuado o tempo, adquire a figura do estadista relêvo próprio, 
tornando-se mais simples o balanço entre seus defeitos e quali- 
dades e seu retrato pode, então, ser esboçado sem o mirífico vidro 
de aumento da adulação, de um lado, ou das tintas negras da 
detração, de outro. 

Após 39 anos de sua queda, em virtude de um golpe militar, 
amplia-se a nossa vista o vulto de Washington Luís, com seu 
olhar penetrante, o cavanhaque indefectível, o passo firme, a voz 
grave de belo diapasão. 

Ao ensejo da comemoração, a 2 6-X-1969, do centenário 
de seu nascimento, evocamos o passado e, ainda uma vez, verifi- 
mos que sua vida foi toda dedicada à. causa pública, de promotor 
pgblico em Barra Mansa a presidente da República - uma car- 
reira feita degrau por degrau. Da pequena cidade fluminense 
vai, em 1893, para Batatais, onde o esperava um colega e amigo, 
Joaquim Celidônio dos Reis Júnior. Dá os primeiros passos como 
advogado e é logo envolvido pela politica. Vereador, presidente 
da Câmara e, depois, Intendente, quando madruga sua vocação 
de administrador. 

Logo ao alvorecer do século, fixa residência na Capital, onde 
se casou com D.' Sofia Oliveira de Barros, filha dos barões de 
Piracicaba. A política não o deixa. É eleito para a Câmara Esta- 
dual, de onde sai em 1906, para, a convite de Jorge Tibiriçá, 
ocupar a Secretaria da Justiça e Segurança Pública, na qual é 
conservado pelo govêrno que se seguiu, o de Albuquerque Lins, 
tais os serviços que ali vinha prestando, entre outros, a organiza- 
çilo da polícia militar (Missão Francêsa) e da polícia civil (de 
carreira). Depois, novamente, deputado. Em seguida, prefeito 
da Capital, de 1914 a 1919, posto que troca pelo de presidente do 
Estado, sucedendo a Altino Arantes. Sua gestão é das mais fecun- 
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das. Instituiu a magistratura por concurso, traçou e executou 
audacioso plano rodoviário, popularizou o ensino primário. Al- 
guns jornais da oposição apelidaram-no, irónica e maldosamente, 
de "Dr. Estradeiro". Respondeu as catilinárias com novos cami- 
nhos, lançando o slogan "governar é abrir estradas". Mais do que 
uma simples frase, foi um brado que o Brasil inteiro ouviu. Após 
os Campos Elisios, a senatoria estadual e federal e, finalmente, 
o Catete, a estabilização da moeda. 

Em-38 anos de vida pública, revelou Washington Luis, sem- 
pre, uma personalidade forte. Administrador de vontade firme, 
jamais deixou de ser coerente consigo mesmo. Enérgico, marcou 
sua vigorosa ação política por uma linha de honestidade que pode 
ser recomendada como padrão aos que se dedicam a difícil arte 
e ciência de governar. Jamais, ao longo de sua carreira, foi le- 
vantada a mais leve suspeita em relação a sua honra pessoal. 
Não furtava. Não deixava furtar. A referência não teria cabi- 
mento se não vivessemos em um país, onde cinicamente, se alega 
que certos administradores "furtam, mas fazem". como se algu- 
mas realizações possam justificar o assalto aos cofres públicos. 
Uma circunstância, ainda, merece ser assinalada - a de que, da 
bela cidade paulista da Mogiana até a Guanabara, Washington 
Luís apenas exerceu a profissão de advogado e ocupou cargos pú- 
blicos, sem fazer parte de grupos financeiros. Não foi fazendeiro 
ou industrial. Não pertenceu ao ramo comercial ou bancário. 
Tendo horror ao nepotismo, ao compadrio, ao patronado, seus 
filhos e parentes, próximos ou distantes, não foram aquinhoados 
com cartórios (ah! a delícia de um tabelionato) ou empregos 
remuneradas pelo Tesouro, sequer ocuparam cargos de confiança, 
como os de oficiais de gabinete. 

No seu penodo presidencial (sem estado de sítio e sem au- 
mento de impostos) não se emitiu papel moeda. Só se contraiu 
um empréstimo externo, destinado, exclusivamente, ao pagamen- 
to da dívida interna flutuante, anterior ao seu quatriênio, e cujo 
produto foi, em espécie ouro, trazido para o país, a fim de cons- 
tituir o fundo conversível da Caixa de Estabilização, fundo êsse 
que, em breve tempo, atingiu a mais de 35% de tôda circulação, 
inclusive a fiduciária. O câmbio esteve estabilizado, o que quer 
dizer que o dinheiro teve sempre o mesmo valor, proporcionando 
assim tranquilidade a iniciativa particular e confiança a coletivi- 
dade em geral. 

PRIMFJROS PASSOS NA POLÍTICA ESTADUAL 
Washington Luís fêz sua estréia na política estadual em 1904, 

elegendc+se deputado. Entre seus pares, estavam, entre outros, 
Carlos de Campos, Fontes Júnior, Frederico Brotero, Costa Car- 
valho, Veiga Filho, Herculano de Freitas, Mário Tavares, Plínio 
de Godoy, Aureliano de Gusmáo, Victor Ayrosa, Ataliba Leonel, 
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Antonio Lobo. O orçamento do Estado, para o exercício de 1905, 
foi fixado em 35.099:652$. O subsidio do presidente do Estado era 
de 42:000$ anuais. O comandante da Força Pública recebia soldo 
mensal de 990$. 

Subiu à tribuna, pela primeira vez, o antigo Intendente de 
Batatais para discutir um assunto que sempre o apaixonou - 
a autonomia municipal. Oportuna, também, foi sua intervenção 
no debate em torno de um projeto do deputado Nogueira Jagua- 
ribe, que propunha a aprovação de verba de 100:000$, para explo- 
ração dos rios e caminhos em área tida como desconhecida, situa- 
da nos vales dos rios Paraná, Paranapanema, Aguapeí, Tietê 
abaixo, Grande, Rio Pardo e outros. Discutiu, igualmente com 
brilho, a reforma do Código Sanitário. No ano seguinte, a pri- 
meira preocupação do jovem representante foi a falta de recen- 
seamento da população do Estado e a disparidade de dados exis- 
tentes em relação a Capital. O Serviço Sanitário atribuía a me- 
tropole o total de 286.000 almas, a Repartição de Estatística 
276.000 e, por fim, a Secretaria da Agricultura apenas 200.000 
habitantes. Citou o orador dados interessantes relativos a popu- 
lação paulistana, em 1872 (64.934) e em 1893 (130.775). Propôs 
uma verba de 350:000$ para as despesas com o recenseamento - 
"despesa que o Estado não deve - disse - recear de fazer, como 
nunca receou efetuar despesas que, dentro de suas possibilidades, 
considerou úteis e oportunas". E esta - acrescentou - além 
de útil, é inadiável. 

Afora os discursos, nos quais, com lucidez, estudou a reforma 
da Lei Orgânica dos municípios, a criação de escolas e o problema 
das desapropriações, Washington debateu, em 28-8-1905, a ques- 
tão da Refonna Eleitoral, que se transformou, depois, na Lei 
"Jorge Tibiriçá". Com sua palavra simples e argumentação vigo- 
rosa, salientou as vantagens da inovação, segundo princípios de- 
fendidos por Assis Brasil, instituindo o sistema de dois turnos. 
O projeto - declarou da tribuna - em alguns despertou admi- 
ração e, talvez, pasmo ao ver um partido que, podendo açambar- 
car todas as posições políticas, se faz autor de uma lei que asse- 
gura a representação das minorias. Ésse diploma eIeitoral, que 
vigorou até 1930, foi, creio, o melhor que teve vigência no 
Brasil. A fórmula feliz encontrada pelo político sul-riograndense 
e adotada por São Paulo permitiu a eleição de diversos candida- 
tos independentes e assegurou ao aguerrido partido da oposição a 
eleição, em 1926, de seis representantes estaduais, à frente dos 
quais deve ser destacada a figura serena do Prof. Gama Cerquei- 
ra, a personalidade singular de Luís Aranha e a inteligência e 
ardor de Vicente Dias Pinheiro, - além de três deputados federais, 
Morato, Marrey e Moraes Barros. A presunção é de que a lei 
provou bem e êsse pleito foi correto. 
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DUAS REFORMAS E SUA REPERCUSSÃO 

Secretário da Justiça e Segurança Pública de 1906 a 1912, 
representou Washington Luís papel de relévo em duas reformas 
que, sem dúvida, concorreram, decisiva e profundamente, para o 
progresso do Estado de São Paulo, de modo especial nos setores 
econômicos e social: a polícia de carreira e a instrução militar- 
-policial da Força Pública, a cargo de uma Missão do glorioso 
Exército ~rancês .  

Antes dessa éooca. os delelrados de oolicia eram leiaos a 
serviço, quase semire, dos chefes políticos.*No interior, os desta- 
camentos, formados por soldados mal preparados, não pas- 
savam, muitas vezes, de grupos de guarda-costas de autoridades 
atrabiliárias. 

O momento exigia a remodelação. Perduravam, ainda, os efei- 
tos da substituição do braço escravo pelo do trabalhador livre. 
Inúmeros foram, como ninguém ignora, os atritos, inevitáveis, 
entre lavradores e colonos, que traziam de suas pátrias costumes 
diferentes. Daí o grave incidente chamado "Protocolo" e outros 
que provocaram, além de graves agitações de caráter social, 
um sem número de reclamações diplomáticas. Tal estado de coi- 
sas não poderia continuar. Uma polícia militar bem aparelhada 
e disciplinada e uma policia civil de carreira dera a Capital e, 
sobretudo, ao interior paulista, o clima que precisavam para se- 
guir a rota certa do progresso. O Partido Republicano Paulista, 
além dessas providências que objetivavam garantir a ordem pú- 
blica, criou o Patronato Agrícola. para assegurar o cumprimento 
dos contratos. 

A QUESTAO SOCIAL 

Partiu de Washington Luis a idéia (prá frente, como se diz 
hoje) da criação, sob seu govêrno em São Paulo, dos Tribunais 
Rurais, a primeira iniciativa no gênero que se conheceu no Bra- 
sil e, pode-se dizer, no Continente. Manifestou seu pensamento na 
mensagem que, em 1922, enviou, como de praxe, ao Congresso 
do Estado. Notou o presidente: 

"Um dos grandes estorvos, um dos obstáculos mais sérios a 
organização definitiva da nossa vida agrícola com o trabalhador 
estrangeiro tem sido a dificuldade de solução rápida e barata das 
controvérsias entre fazendeiros e colonos, na execução dos con- 
tratos rurais". 

Foi sob a inspiração dêsses conceitos que as Comissões reuni- 
das de Agricultura, Justiça e Fazenda, elaboraram o Projeto n." 14, 
defendido, na Câmara Estadual, em plenário, pelo líder da maio- 
ria, Júlio Prestes de Albuquerque (dois eram os deputados da opo- 
sição, Marrey Júnior e Gama Rodrigues). Júlio Prestes (ao lado 
de quem tive a honra de trabalhar) pronunciou magnífico dis- 
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curso, justificando o projeto, que foi assinado, além do orador, 
pelos deputados Procópio de Carvalho, Bias Bueno, Jacinto de 
Souza, André Martins, Marrey, Azevedo Júnior, Rafael Sam- 
páio e Armando Prado. Um Único deputado assomou a tribuna 
(30-8-1922) para comentar o projeto, sugerindo algumas emen- 
das, Meireles Reis, que foi aparteado por Rodrigues Alves, vivo 
ainda hoje, felizmente, que perguntava, não sem razão, por que 
não estender as vantagens dêsse novo Juízo aos trabalhadores 
industriais. 

O projeto n." 14 foi aprovado, sendo a Lei n." 1896, de 
19-10-1922, sancionada pelo presidente Washington. 

Segundo êsse diploma legislativo, os tribunais rurais seriam 
assistidos pelo juiz de direito da comarca, que o presidia, com- 
pondo o colegiado um árbitro designado pelo fazendeiro e outro 
pelo colono, para decidir, de plano, as questões até o valor de 
500$, decorrentes do contrato de locação de serviços agrícolas. 
Processo rápido, sem custas. Feita exposição oral, pelas partes 
e ouvidas as testemunhas, não havendo acordo, desempatava o 
magistrado. 

Em sua plataforma de candidato a presidência da República, 
lida. no Rio de Janeiro, a 28-12-1925, Washington Luís abordou, 
com clareza, vários problemas de interêsse do trabalhador, reafir- 
mando, ali&s, seu pensamento quando candidato aos Campos Eli- 
Sios em 1920. Referiu-se a jornada de oito horas de trabalho, 
mencionou a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, 
contida no Código Sanitário de São Paulo, medidas essas que 
recomendou fossem adotadas em lei federal, não só para propor- 
cionar êsses direitos a trabalhadores de todo o Pais, como tam- 
bém, para não colocar em inferioridade econômica certos Estados 
em relação a outros. Preconizou o então candidato a assistência 
obrigatória ao proletário. Aconselhou uma melhor regulamenta- 
ção da lei dos acidentes do trabalho, como lembrou a regula- 
mentação das greves, estudando-se suas causas e efeitos. Em seu 
programa de govêrno, não se esqueceu Washington Luis da orga- 
nização de Juntas de Conciliação e Arbitragem, achando preferí- 
vel que as funções delas fossem entregues a magistrados, cuja 
independência e cuja imparcialidade inerentes e essenciais ao 
cargo seriam garantia da severidade das decisóes. Essas decisóes 
- acrescentou o grande brasileiro - devem ser pronunciadas 
em poucas horas; a justiça deve ser igual para todos e é indis- 
pensável escoimá-Ia das formas arcaicas, anacrónicas, embaraça- 
doras, criadas, segundo parece (observou) mais para protelar do 
que para proclamar o direito, mais para prolongar do que para 
dirimir contendas. 

Evaristo de Moraes Filho, em seu livro "O Problema do 
Sindicato único no Brasil" (edição de 1952, pág. 211), assinala 
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que essas palavras de Washington Luís sobre Tribunais Especiais 
do Trabalho não perderam em nada com a passagem do tempo. 
Ao contrário. Era a primeira vez - escreveu o jurista - que 
um homem público com a responsabilidade do alto cargo que 
iria exercer se referia a necessidade da Justiça do Trabalho expe- 
dita, rápida, barata, igual para todos. 

Um estadista com tais idéias não poderia ter afirmado que 
a "questão social no Brasil é uma questão de polícia" - frase 
tão grosseira e largamente explorada por seus desafetos políticos. 
O assunto mereceu expressivo estudo de Luis Tenório de Brito, 
1." Secretário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
e meu amigo querido. 

Náo é possível passar sem uma referência a iniciativa de dois 
ilustres representantes paulistas na Câmara Federal, que cederam 
seus nomes, um a lei de acidentes do trabalho, Adolfo Gordo, e 
outro a lei de aposentadoria e pensão dos ferroviários, Eloy de 
Miranda Chaves. Ambos, elementos de destaque no Partido Re- 
publicano Paulista, de que Washington Luís era o chefe, foram, 
possivelmente, inspirados por êle ou, pelo menos, por êle apoiados 
nas suas iniciativas, porque bem sabemos como era rigorosa a 
disciplina partidária então seguida. 

Recentemente, recebendo Fernando de Azevedo na Academia 
Paulista de Letras, Paulo Nogueira Filho fêz alusão a "frase que 
correra mundo", declarando, com a isenção de quem fora adver- 
sário combativo da situação dominante nos últimos anos da cha- 
mada Primeira República: "que o então chefe do Poder Executivo 
jamais proferiu semelhante despautério é ponto pacífico". "Nem 
qualquer pensamento - prossegue o ilustre acadêmico - que 
sequer se aproxime de menoscabo da questão social, pode ser, 
razoavelmente, atribuído a um Supremo Magistrado, que deu mão 
forte a uma iniciativa social avançada (de Fernando Azevedo, 
como Diretor do Ensino no Distrito Federal) como essa de 1928". 

Digna de respeito, de admiração a atitude (tão rara entre 
políticos) de Paulo Nogueira Filho, o qual disse ser, com satisfa- 
ção que, reafirmando a verdade histórica nesse episódio, reveren- 
ciava a memória do presidente Washington Luís Pereira de Souza 
e a do prefeito Antonio Prado Júnior. (*)  

O LEDOR DE EÇA 
Passando em Portugal parte de seu exílio, Washington Luís, 

não só realizou pesquisas históricas, atividade que tanto aprecia- 
va, como cumpriu um de seus sonhos, acalentado desde as suas 
primeiras leituras dos livros de Eça de Queiróz. Pensou, assim, 

( * I  Quarenta e oito horas ap5s a publica$áo dêste trabalho no «Diário Po- 
pular», tombava, repentinamente, Paulo Nogueira Filho, de quem ainda tanto 
se esperava. 
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numa visita ao Ramalhete, ao paço dos Maias, em Lisboa, e a Tor- 
mes, a quinta de Jacinto, no Douro. Foi êle ver êsses sítios. 
Estando no Pôrto, conheceu, em 23-3-1941, a Quinta Vila Nova, 
na freguezia de Santa Cruz do Douro, do Conselho de Baião - 
propriedade que Eça descreve sob o nome de Tormes, em "A Cida- 
de e as Serras". A visita, a pedido do editor Lello, é autorizada 
pela filha do escritor, D." Maria Eça de Queiroz. 

"Como o Jacinto, como Zé Femandes e como Eça, sem dúvida 
e, por muitas vêzes, ajoelhamo-nos também (escreve o ex-presi- 
dente) nos poiais de uma das janelas e, como êles, embevecidos, 
só pudemos exclamar: - "É uma beleza. . . e que paz!" 

Esteve o exilado, igualmente, no Paço de Santo Amaro, em 
Lisboa, propriedade (em 1941) dos Condes de Sabugosa - man- 
são, segundo é corrente nos meios literários portuguêses, designa- 
da por Eça como o "Ramalhete". 

A respeito dessas duas visitas, escreveu um verdadeiro ensaio. 
São 40 páginas, com aquela sua letra clara, firme, bonita. Nesse 
valioso trabalho, revela seus profundos conhecimentos da obra 
de Eça. 

DESTaRRO E SOLIDÃO 

Washington Luis suportou o longo exílio com uma serenidade 
só comparável a daqueles romanos que nenhuma adversidade lo- 
grava interromper a luta e que não conseguia vencer a resigna- 
ção. Rsse desterro foi marcado àsperamente pela longa doença 
(Carta n." 1) e morte de D.= Sofia, derrotada pela saudade da 
pátria e dos filhos. Viveu meses e meses com o doloroso dilema 
de deixar só o marido e correr aos braços dos filhos e netos que 
tanto estremecia. Entendeu que o seu dever era permanecer ao 
lado do espôso. Sucumbiu a nobre mulher paulista especialmente 
pelos sofrimentos morais. Em carta de 23-7-1934, Washington 
Luís fala na dor imensa que sentiu "pela desgraça irreparável que 
a nós feriu tão brutal e tão cruelmente a 28 de junho". (Carta 
n." 2). Nessa missiva, comunica a seu filho ca~ula,  Dr. Victor Luis 
Pereira de Souza, que nada resolveu sobre sua vida, "agora com- 
pletamente despedaçada". E acrescentou: "Voltei para aqui (Lau- 
sanne) como lugar de silêncio e de isolamento". 

Em 1940, fugindo de uma Europa ensangüentada transfere-se 
Washington Luís para os Estados Unidos. É a mudança determi- 
nada pela Segunda Grande Guerra, cujas funestas consequências 
não poderiam ser previstas. Era provável que até a Suiça fosse 
envolvida nos acontecimentos. Deixa Lausanne e vai instalar-se 
em Nova Iorque. Ao que penso, foi essa sua primeira visita aos 
Estados Unidos. (Carta n.O 3) .  Vai morar, a princípio, no Hotel 
Weylin, Madison Ave. Em fevereiro de 1942, muda de hospeda- 
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ria. Vai para o Hotel Wentrronth, 59 - W. 46 st. Começa a conhe- 
cer os Estados Unidos e a admirar seu fabuloso progresso. 
(Carta n." 4).  

Em dezembro de 1941, respondendo a uma mensagem de 54 
de seus amigos e admiradores, faz referência "a volta a terra, para 
convívio de minha gente, de que estou separado há mais de 11 
anos em amargurado exílio". Longe da pátria, sonhava com uma 
vida, calma e simples, em São Paulo, junto dos seus, numa casa 
própria, gostosa, com um bom jardim, com muitas flores, a casa 
que sempre desejou construir, sonho que, infelizmente, não reali- 
zou. (Carta n." 5). 

Em carta de 12-2-1942, a sua filha Maria Washington Luís 
P. de Sousa, que, na ocasião, se encontrava na fazenda "Santa 
Elisa", recorda, com saudade, os bons pratos da mesa brasileira. 
Faz referência a uma "leitoa gorda", a um "gostoso feijão" e a um 
"arroz delicioso". Saudade total, da terra, dos filhos, dos amigos, 
da comida brasileira. 

Em sua correspondência particular, fugia aos temas políticos, 
não se referindo nunca ao passado. Contudo, abriu uma excecão 
em 1945, quando numa carta comentou os resultados do pleito, 
no qual saiu derrotado Eduardo Gomes. Mostrou-se surprêso, mas 
não desesperançado. Mostra que, após 15 anos de ditadura, ainda 
há opinião no Brasil, pois que Eduardo obteve mais de 2.000.000 
de votos. Aponta, com otimismo, as conquistas alcançadas duran- 
te o ano, como a liberdade de imprensa, a surpressáo dos sinistros 
tribunais de segurança, a volta do "habeas corpus" e a exigência 
maior que foi a realização das eleicões. Acentua que essas con- 
quistas foram pacíficas e manifesta sua confiança na Consti- 
tuinte, no sentido de dar ao país uma Carta verdadeiramente 
democrática. (Carta n." 6). 

*: g: * 
Washington Luís dignificou o poder. No exílio, reafirmou a 

rijeza de seu caráter, enobrecendo sua pátria com a serenidade 
de suas atitudes. Engrandeceu-se a si mesmo com seu silêncio. 
Longe de sua terra, não protestou, não clamou, não bradou, não 
reclamou, não se queixou, não revidou, não se rebelou, não se re- 
voltou. Durante 17 anos, no seu degrêdo, permaneceu altiva e 
caladamente. Foi uma pena dura, mas êle a cumpriu com aquela 
sua teima, pertinácia, obstinação, tenacidade de sempre. Não 
mudou, não trocou de rumo, não se desviou de seu caminho. 
Firme, seguro, severo, resoluto, não deslustrou sua marca, sua 
divisa, seu timbre. Ficou longe. Ficou só. Todavia, quando, em . 
1947, regressou ao seu chão, com a cabeça branca mas erguida, 
reconheceu a nação que voltava ao seu seio um grande brasileiro. 
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CARTA N." 1 

"Sofia tem sofrido bastante, com aquela resignação e bon- 
dade que vocês conhecem. Mas a sua dor maior é a de estar 
longe de vocês, de não os poder ver, não os sentir ao seu lado. 
Isso a faz chorar sempre e muito e ela tem sempre a seu lado 
um lenço, que ela chama o lenço de suas lágrimas. Religiosa e 
boa, como ela sempre foi, não compreende, embora se resigne, 
que possa, nesses momentos de dor, estar longe de vocês, a quem 
tanto quer. 

Os médicos não perderam a esperança e isso me afirmam 
como verdade. Eu é que ando tão an~ustiado que já não acredito - - .  
no que êles dizem". 

(Carta de Paris, a sua filha Maria, em 30-3-1934). 
* D." Sofia, segundo depoimento valioso, não resistiu, no 

longo exílio, a ausência da pátria e ao convívio de sua família. 

CARTA N." 2 

"Já lhe escrevi, contando como sua Santa Mãe passou sere- 
namente, como sempre viveu, não obstante os seus grandes sofri- 
mentos morais durante quatro anos e seus sofrimentos físicos 
nestes últimos meses. Foi ela um anjo de bondade para mim 
e de amor para os filhos. A tortura moral foi imensa e ainda 
maior porque era ela reconcentrada e reservada, por se ver sepa- 
rada dos filhos, aos quais só se poderia juntar separando-se do 
marido. Daí o seu tormento. Ficou a meu lado por julgar, na 
sua abnegação, que eu precisava mais de sua presença e do seu 
carinho e que vocês, moços e fortes, suportariam melhor a dura 
separacão. Ela esperava, com razão, poder ser muito Útil a vocês. 
E seria com a sua ternura, com a sua bondade, com o seu amor 
a mostrar-lhes como tomar o caminho da felicidade, pois que 
também possuía sólido bom senso e seguro julgamento sobre as 
pessoas e as coisas. Raramente eu a vi se enganar a êsse respeito. 
Em tudo, nos menores detalhes, que me rodeia, vejo sempre sua 
mão carinhosa, uma palavra gentil a lembrar-me a solicitude, o 
cuidado, a atenção que ela tinha para comigo e para com vocês. 
Temos que chorá-la, cultuando a sua santa memória para obter 
o que desejava, ardentemente, para vocês. 

(Carta de 23-7-1934, de Lausanne, a seu filho Victor Luís). 

CARTA N." 3 

Desde 1930 os acontecimentos me retêm longe do Brasil, sem 
poder ajudar os filhos nem mesmo com conselhos que, quando 
nada valham, levam a meditar àqueles que devem refletir. 

(Carta à sua filha Maria, de 7-8-1942, de Nova Iorque). 
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CARTA N." 4 
"Aqui o tempo vai melhorando sensivelmente com a prima- 

vera. Seria bela ocasião para bem conhecer todos os Estados 
Unidos, se as circunstâncias o permitissem. Há aqui tanta coisa 
que ver e aprender. Só conhecer a vida aqui tira muita névoa 
dos olhos". 

(Carta de Nova Iorque, de 15-4-1942, a sua filha Maria). 
CARTA N." 5 

"Junto vai a planta de uma casa que se reconstrói em Nova 
Iorque, destinada a moradia do prefeito. Trata-se de uma antiga 
casa, que é agora modernizada com todo confôrto. Estudei, ai, 
sempre, plantas de casa que pretendi construir e essa que aí vai 
responde aos meus desejos, se acaso pudesse realizar". 

(Carta de Nova Iorque de 7-4-1942, A sua filha Maria). 

CARTA N.' 6 
"O resultado das eleições (de 1945) causou surpresas a todos. 

Mas, depois de 15 anos, durante os quais todos os direitos foram 
suprimidos, êsse resultado mostra que, no Brasil, ainda há opinião 
pois o candidato democrático obteve mais de dois milhões de 
votos. As fôrças democráticas não conseguiram a maioria de su- 
frágios mas, durante o ano, obtiveram a liberdade de Imprensa, 
o restabelecimento do direito do "habeas-corpus" político, a su- 
pressão dos tribunais de segurança e impuseram as eleições. São 
todas conquistas da democracia contra a ditadura e conquistas 
pacíficas. 

esse movimento vai, decerto, continuar para dotar o país, 
na próxima Assembléia Constituinte, de uma Carta democrática". 

(Carta de Nova Iorque, à sua filha Maria, em 27-12-1945). 
* ::< 18 

* Diversas enciclopédias, entre elas a Barsa, Lello e a de 
Raimundo de Menezes, registram, erradamente, o nascimento de 
Washington Luís em 26-10-1870, quando êle nasceu, de fato, a 
26-10-1869. Tive em mãos o livro "Oliveiras" (Notas Genealó- 
gicas) de Frederico de Barros Brotero, meu saudoso amigo, com 
dedicatória ao ex-presidente. Brotero incidiu no mesmo enga- 
no. À pág. 101, Washington Luís faz uma emenda a tinta, subs- 
tiuindo "1870" por "1869". E não é só. Em excelente trabalho 
genealógico, estudando o tronco dos Sousas do Rio de Janeiro, 
redigido no exílio, Washington confirma a data de seu nasci- 
mento em 26-10-1869, em Macaé, filho do coronel Joaquim 
Pereira de Souza e de D." Florinda Ludgera de Sá Pinto Maga- 
iháes. Foi batizado em fevereiro do ano seguinte, em Cabo Frio. 

(Transcrito do <Diário Popularw, 
de 27-X-1969) 



UM PAULISTA DE OURO FINO 

Alcântara Silveira 

De uns tempos para cá resolveu o brasileiro escrever auto- 
biografias ou memórias, num gesto evidente de que passou a 
reconhecer valor a êsse gênero de literatura tão pouco cultivado 
entre nós. O pudor de narrar sua existência ou a desculpa de que 
sua vida nada tem de interessante tem levado os homens de letras 
e os políticos, por exemplo, a silenciar sobre fatos que, a final, 
constituem elementos para a criação da história literária ou polí- 
tica do País. E tal omissão é imperdoável principalmente por 
parte de politicos que não contribuem para a fixação da verda- 
deira História Pátria, deixando-a entregue a historiadores nem 
sempre afeitos a verdade e a sinceridade. 

Talvez diferente fosse a História da Proclamação da Repú- 
blica, por exemplo, se pessoas como Benjamin Constant, Deodoro, 
Floriano etc., houvessem escrito suas autobiografias ou memó- 
rias, narrando fatos de que foram testemunhas ou dizendo o que 
realmente Ihes ia no íntimo quando resolveram lutar contra o 
Império. Como nenhum depoimento deixaram, somas obrigados 
a aceitar os fatos tais como narram os históriadores que vieram 
após os acontecimentos. 

Creio não ser por outras razões que os políticos e os homens 
de govêrno da Europa e dos Estados Unidos escrevem - todos 
êles - suas memórias, visando a cortar as asas da imaginação 
de futuros historiadores. Há mesmo uma preocupação em come- 
çar a redigir autobiografias no próprio instante em que assumem 
seus cargos ou posições, a fim de evitar possíveis enganos ou dis- 
torções. Porque deve ser terrível a uma criatura que tomou, por 
exemplo, parte ativa num govêrno, numa guerra, ou num movi- 
mento revolucionário, ver-se atribuir gestos e atitudes que jamais 
esboçou. Daí as inumeráveis memórias que existem - algumas 
delas em várias volumes - destinadas a fixar a verdade enquanto 
ainda palpitante. De Gaulle, Truman, Churchill, Forrestal, Rey- 
naud, Stettinius, Byrnes, Bidault, Cordel1 Hull, Gafenko, Anthony 
Eden, Roosevelt e tantas figuras que influiram, desta ou daquela 
maneira, nos destinos do mundo, tiveram o cuidado de deixar es- 
crito o que fizeram e o que pensaram. 
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Pode-se, naturalmente duvidar de algumas de suas afirma- 
ções e informações, mas para conferi-las ai estão livros paralelos 
que também esclarecem fatos, como, por exemplo, "Les Falsifica- 
teurs de 1'Histoire3' (publicado em Moscou), os documen?os edita- 
dos pelo British Foreign Policy, os vários livros amarelo, branco, 
vermelho, os "Koesing's contemporary Archives", obras como "His- 
toire de Ia Diplomatie", de Potemkine, "The Diplomacy of the 
Winter War", de Jakobson, "Alliance against Hitler", de W. Scott, 
"Le Quai d'Orsay sous trois Republiques", G. Bonnet, "De Moscou 
a Berlin", de R. Coulondre, "Who helped Hitler", de I. Nausky, 
"Documentos on International affairs" etc., (e neste "etc." cabem 
milhares de títulos de livros não sobre a história da civilização, 
mas apenas a respeito da última guerra mundial, tanto a fria 
como a quente.. .) . 

Aliás, a propósito da leitura paralela de memórias e de do- 
cumentários sobre fatos políticos, é preciso ressaltar que nem 
sempre ela provoca o interêsse despertado pela leitura semelhante 
de obras literarias. Dizia alguém, com razão, não se deve ler o 
"Itineraire de Paris B Jerusalém" (de Chateaubriand) sem con- 
frontá-lo com a rápida narração que o autor faz dessa viagem 
em seu "Jornal de Jerusalém", muito mais rico de imagens artis- 
ticas do que o primeiro. E que dizer dos romances que são pro- 
longamentos dos diários intimos, como "Moira", de Julien Green, 
que está todo no quinto volume de seu "Journal" ou como o 
"Journal Intime" de Benjamin Constant que quase reproduz o 
seu "Adolphe"? 

Mas, falemos sôbre memórias de políticos. Não há dúvida 
que elas constituem documentos históricos bastante reveladores 
de uma época ou de determinado período da História Universal 
ou de qualquer Pais. Quem não leu êsse magnifico "Nuremberg 
diary", de G. M. Gilbert, que lança uma luz nova sôbre as reações 
de cada réu do famoso processo, não pode ter uma visão com- 
pleta do que foi êsse julgamento e dos acusados. No entanto, o 
volume é apenas o diário de alguém que tomou parte nesse pro- 
cesso. 

E que falar das memórias de antigamente? O seu maior 
encanto reside, em grande parte, nas reações causadas, nos me- 
morialistas, por acontecimentos que atualmente são banais. Assim 
como, no futuro, os homens do outro Século, vão se espantar com 
o nosso entusiasmo pelo feito de Gordon, Conrad e Bean, nós sor- 
rimos quando lemos, por exemplo, no diário de Got, a data de 
1." de maio de 1845, expressões como estas, provocadas pelo apa- 
recimento do telégrafo: "Revolution dans les choses, dans les 
moeurs, dans les idées, partout!" 

Voltando, todavia, ao comêço destas linhas, repitamos que 
o brasileiro de hoje está tendo a boa idéia de contar sua vida. 
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Tenho, por exemplo, sobre a mesa vários livros de memórias, como 
"Planalto", de Afonso Arinos de Me10 Franco, "Memórias", de 
Brito Broca, "Por onde andou meu coração", de Maria Helena 
Cardoso, "Poeira do Tempo", de Herman Lima, "A Idade do ser- 
rote", de Murílo Mendes e "Páginas de uma longa vida", de Aure- 
liano Leite. São todos livros mais ou menos recentes, o que indica 
a diferença entre o presente e o passado, quando então rarea- 
vam obras dêsse gênero. Talvez os precursores, entre nós, tenham 
sido Medeiros Alhuquerque e Humberto de Campos. De lá para 
cá outros escritores também se aventuraram a revelar fatos de 
sua existência, mas os políticos ainda continuam arredios, talvez 
porque sejam os que mais têm segiedos para guardar.. . 

Aureliano Leite, apesar de advogado, historiador e roman- 
cista, escreveu memórias de político. Logo a página 30 e pouco 
(de um volume de 500 páginas) começa a contar suas aventuras 
pela política e isto talvez porque muito cedo tomou contato com 
ela e com os políticos seus parentes de Minas Gerais. A advocacia 
só lhe trouxe desencantos: "Alguns desagradáveis incidentes com 
partes e autoridades, por fim a política, que me absorveria quase 
por completo, foram os responsáveis pelo meu semi-abandono da 
carreira, levando-a a insularme dentro de uma firma comercial". 
Mas, que teria levado Aureliano Leite a engolfar-se na politica? 
Nem êle próprio o sabe. A certa altura do livro, atribui (embora 
não seja supesticioso) c desgosto de "entrar na política até ao 
pescoço" a circunstância de haver sido depositário de um diamante 
valiosíssimo (que, aliás, causaria males a muitos outros); mais 
adiante, porem, escreve que a morte da esposa "explica a minha 
maior devoção à. politica, a razão de ser dos meus esforços con- 
tinuos, sem poupar sacrifícios de dinheiro e de saúde, nas ativi- 
dades partidárias". 

De qualquer forma a verdade é que Aureliano Leite, come- 
çando como presidente de Diretório do Partido Democrático, as- 
cendeu a altos postos e posições políticos, a partir do dia em que 
foi escolhido para delegado do Trânsito de S. Paulo, depois da 
Revolução de 1930. Naturalmente ao cargo de delegado de Trân- 
sito não competia apenas a função de dirigir os bondes e auto- 
móveis, mas outras mais altas, como a de velar, por exemplo, 
pela segurança de Getúlio Vargas, entao vencedor da Revolucão 
de 30, e a quem mais tarde Aureliano combateria de armas na 
mão. 

Pode-se dizer que a partir de 1924 Aureliano Leite sempre 
se mostrou senão a testa de todos os movimentos revolucionários 
havidos em São Paulo pelo menos como seu combativo colaborador. 
Quem leu seus livros "Martirio e Glória de São Paulo" e "Memó- 
rias de um Revolucionário" está a par das atividades dêsse luta- 
dor que amargou as prisões, comeu o pão do exílio e conheceu o 
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desconforto das trincheiras. Aliás, as páginas de "Martírio e 
Glória de São Paulo" estão bastante reproduzidas em "Páginas de 
uma longa vida", principalmente no capitulo dedicado ã Revo- 
lução Constitucionalista, como também estão, no capítulo "O Exí- 
lio", páginas inteiras de "Episódios do Exílio". Apresso-me a es- 
clarecer que éste fato - salientado pelo próprio autor - não 
constitui nenhum desdouro para êste, já que êle apenas incor- 
porou ao seu livro de memórias outros livros que são também 
autobiográficos. 

Aureliano Leite não foi apenas revolucionário, mas também 
parlamentar que procurou honrar o mandato popular e desem- 
penhar com capacidade e tirocínio as missões de que foi incum- 
bido. Mostrou-se, na Câmara Federal, político combativo e de 
primeira plana, chegando a forçar a situação quando se sentia 
colocado na sombra pelos outros parlamentares. "No Parlamento 
- conta éle - durante toda a legislatura ( .  . .) quase nada pude 
fazer ( .  . .) Consegui sair dessa posição contemplativa com os 
meus próprios recursos pessoais, engajando-me logo em duas cam- 
panhas vivas e de larga repercussão - a da Língua Brasileira e 
da Reforma Ortográfica, alcançando a criação de comissóes espe- 
ciais das quais não se pôde excluir-me. Os debates dessas maté- 
rias, que saíam fora dos assuntos políticos e legislativos de rotina, 
deram-me certo realce na Câmara". 

Aqui está a confissão de uma personalidade enérgica, que 
não se dispunha a frequentar as sessões do Legislativo Federal 
apenas para fazer jus ao jeton ou dizer "apoiado". Temperamento 
forte e lutador, talvez mesmo de dominador, Aureliano Leite não 
se sentia bem ao ver-se deputado como outro qualquer. Tinha 
necessidade de permanecer em evidência, mostrar suas qualida- 
des, pôr a prova sua capacidade e experiéncia de homem público 
e de cidadão prestante. Afinal. sua cadeira parlamentar não lhe 
fora dada de mão beijada, como acontece a muitos deputados, 
mas conquistada com sacrifício de iaúde e de dinheiro. 

Não se vislumbre nessa atitude o desejo gratuito de exibicio- 
nismo ou a vontade de, através dos debates, pór-se em evidência, 
com o Ôlho em algum posto mais alto, mesmo porque a experiência 
mostra não ser os parlamentares mais ativos e salientes os des- 
tinados as posições mais elevadas na Administração pública. Haja 
vista o caso de um Café Filho e de um Juscelino Kubitschek que 
de deputados medíocres chegaram a Presidência da República e 
dos quais o memorialista traça êstes rapidissimos perfis: "Come- 
çava a surgir então Café Filho, com certa tradição nas lutas polí- 
ticas do Rio Grande do Norte, onde sofrera até banimento, nos 
últimos tempos de 1930. Jornalista de água doce, orador sem 
qualquer brilho, nem substância, mas verboso e corajoso, figu- 
rava, as vêzes, nos debates políticos de fundo meio suspeito ao 
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govêrno.. . (.  . .) Quem poderia ver na sua pessoa tão simples, 
chã e brincalhona, um presidente da República, vinte anos depois? 
O mesmo se poderia dizer do mineiro Juscelino Kubitschek, mo- 
cinho risonho e amável, deputado sem personalidade, sempre 
ausente e de quem não tive a ventura de ouvir um único disciirso". 

Historiador e dono de memória prodigiosa, Aureliano Leite 
escreveu um livro substancioso e compacto, difícil de ser anali- 
sado num simples artigo de jornal. Se fossemos citar tudo quanto 
de interessante existe em "Páginas de uma longa vida" seriamos 
obrigados a escrever vários artigos. O mais certo será recomen- 
dar sua leitura a todos quantos se interessam não apenas pela 
figura do seu autor como pelos acontecimentos em que êle tomou 
parte, como a Revolução de 1930, a Revolução de 1932, o Estado 
Novo, a 4." República, etc. 

Embora, conforme observei, haja escrito memórias de político, 
Aureliano Leite vez ou outra refere-se a sua vida de escritor e 
de acadêmico. Era fatal que, abandonando os entreveros políticos, 
o combativo memorialistá se engolfasse de corpo e alma nas lutas 
da Academia Paulista de Letras, procurando um substituto às 
lutas de outrora. Dai sua presença sempre marcante nas eleições 
para a Academia do Largo do Arouche, nas quais tem-se mostrado 
como um de seus líderes. 

Aliás, ao candidatar-se, em 1944, para a vaga de Presciliana 
Duarte de Almeida, foi Aureliano Leite duramente combatido por 
José Carlos Macedo Soares, que lhe chegou a escrever "uma carta 
pouco doce". Defensor da candidatura de Eurico Sodré, em cujas 
credenciais figurava a de já ter sido derrotado ( .  . .), o embaixa- 
dor Macedo Soares perdeu sua costumeira lhaneza de trato e 
desancou o antigo companheiro de tantas lutas pela democracia. . . 

As lutas em torno de candidaturas continuam, entre os imor- 
tais paulistas, semelhantes as de 1944, nelas tomando parte ativa 
o ilustre memorialista que dá, destarte, prova de que o entrever0 
político está mesmo no seu sangue. Como na canção amorosa 
francesa êle poderia dizer a política, em qualquer de suas formas 
e imagens: "Vous êtes dans ma peau!" Não quero terminar estas 
observa~ões sôbre o Aureliano Leite - acadêmico sem transcrever 
êste trecho da oração com que Soares de Mello lhe deu as boas- 
vindas em nome da Academia: 

"Historiador escrupuloso, fostes, como todos os verdadeiros 
historiadores, patriota exaltado. Dedicastes a existência à terra 
paulista. Narrando-lhe o passado; escrevendo crônicas de atuali- 
dade; ou interessando-vos pelos seus destinos políticos. Revolven- 
do documentos nos arquivos, ressuscitando fatos gloriosos, fixan- 
do situações do presente; ou vivendo, doutrinando, nas competi- 
ções partidárias. Travando polêmicas, discursando, urdindo revo- 
luções. Debruçado enamoradamente sôbre os pergaminhos, deci- 
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frando-os; anotando pequeninos fatos contemporâneos, que vão 
explicar graves e complexos acontecimentos; ou traçando prog- 
nósticos sôbre situações políticas. Nos comícios e bibliotecas; nos 
arquivos e salões; nos institutos científicos e no Parlamento; nos 
colégios eleitorais, ou nas capitais da Europa; nas tristes prisões 
indígenas ou no exílio amargo, morou em vosso peito o pensa- 
mento da terra paulista". 

Julgo que após estas frases de Soares de Melo nada mais 
deve ser dito, já que elas constituem a síntese da vida do memo- 
rialista. As memórias terminaram em 1966. Teria Aureliano Leite 
continuado a escrevê-las? Creio que sim. Me pertence a êsse 
pequeno grupo de homens que está meditando profundamente 
sôbre o que tem passado sob as pontes nestes últimos três anos. 
E de tudo tem a obrigação de nos deixar sua palavra de demo- 
crata, de democrata até a raíz de seus cabelos brancos. 

(Transcrito de "O Estado de S. Paulo") 



O FAMOSO PADRE DE ARAÇARIGUAMA 

Aureliano Leite 

Sem qualquer dúvida, o Padre Dr. Guilherme Pompeu de 
Almeida foi uma das figuras mais originais da velha Capitania 
de S. Paulo. Avantajou-se a seu próprio progenitor, o Capitão 
do mesmo nome, na fortuna imensa que logrou acumular, tendo 
por tal recebido a alcunha de "O Crem Colonial". 

Creso, como é sabido, foi um rei da Lidia, país da antiga 
Asia Menor. Dêle Herôdoto narra a riqueza descomunal. 

Por vêzes, confundem-se os dois Guilhermes, o que acontece, 
frequentemente no passado de São Paulo, com êles e com outros. 
O caso, por exemplo, de Amador Bueno, O Aclamado, com o seu 
bisneto que comandou os Paulistas na última expedição contra os 
Emboabas, embora êste se chamasse Amador Bueno da Veiga. 

Mas do Padre Guilherme falam muito pouco os cronistas. 
Que eu saiba, apenas cuidam de sua pessoa Azevedo Marques, em 
Apontamentos, Afonso Taunay, em "Na Era das Bandeirm",Basilio 
de Magalhães, na Revista do Instituto Histó~ico e Geográfico de 
São Paulo, dom Duarte Silva, em "Paróquia de Araçariguama", e 
Serafim Leite, em "Historia da Companhia de Jesus". Por sinal 
que todos os citados se alicerçam no velho Pedro Taques. 

Merece, pois, que se procure revivê-lo. É o que pretendo fazer 
nestas poucas laudas, com certas considerações e algumas novida- 
des que escapam aos outros. 

A família do Pe. Guilherme pertencia as mais conhecidas e 
nobres do velho São Paulo. Vinha dos Taques Pompeus, nasci- 
dos em Brabante, dos Estados de Flandres. Seu avô foi o primeiro 
Pedro Taques da Capitania, pai do segundo, seu tio, assassinado 
a traição, a porta da antiga Matriz, da Vila, pelo seu inimigo 
político, o famigerado Fernando de Camargo, crismado O Tigre. 

Mas o jovem Guilherme, com vocação para eclesiástico, fugiu 
das lutas fratricidas em que se engalfinharam Pires (Garcias) 
e Camargos, e rumou para a Bahia, a estudos entre os francis- 
canos, onde se aprofundou em Latim, Filosofia e Teologia, douto- 
randuse nessas matérias. 
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Obedecendo a vontade paterna, abandonou a confraria fran- 
ciscana, ordenando-se padre secular. 

Voltando a São Paulo, fixou-se nas terras do município de 
Parnaíba. Dedicou-se ao sacerdócio, pois, fêz erigir em sua 
vasta propriedade rural uma igreja em louvor de Nossa Senhora 
da Conceição, tomando-se seu pároco. Ao mesmo tempo cultivou 
o solo, criou gado, explorou o minério de prata e ouro, emprestou 
dinheiro a juros, comerciou com producos de sua fazenda, orga- 
nizou expedições que iam aos remotos sertões buscar-lhe os pre- 
ciosos metais. Possuindo mais de cem escravos africanos e muitos 
mais dos da terra, aparelhou-se como ninguém para decuplicar 
a fortuna herdada de seu pai, o que se pode verificar de seu testa- 
mento reproduzido em Azevedo Marques e transcrito na Reuista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

Nesse interessante documento, além dos escravos referidos, 
figuram a fazenda de Araçariguama, com culturas e gado, outras 
terras, bem como uma copia de objetos e alfaias de prata e ouro, 
entre éstes, algumas tamboladeiras. Que eram tamboladeiras? 
Nem Taunay, nem Alcântara Machado, nem ninguém antes 
decifrou. 

Deveu-se o esclarecimento ao saudoso Belrnonte. Está no seu 
belo volume "No tempo dos Bandeirantes". Tamboladeira era um 
copo de vários formatos, mas sem pé. Veio da Idade Média o 
costume dos brindes em que se era obrigado a beber o vinho até 
a derradeira gota. A nobreza paulista herdara o hábito. 

Penso que o maior rival do Padre Guilherme, na imensa 
fortuna, foi o seu contemporâneo, o aludido Amador Bueno da 
Veiga, o Cabc-Maior. 

Quanto ao merecimento pessoal, não se pode comparar um 
com outro. Guilherme, embora se lhe atribuam várias obras pie- 
dosas, não passou, em verdade, de um sibarita e um nababo que 
gozou a vida como ninguém, na Capitania. Só por sua colossal 
fortuna mereceu tudo de seus contemporâneos, chegando a alcan- 
çar as honras de bispo. Dos jesuitas recebeu altas distinções, 
enterrando-se o seu corpo sob o altar mór da Igreja do Colégio, 
que tudo indica vai ser reconstruída no próprio local da velha. 

O bisneto do Aclamado, ao contrário, entregou-se ao serta- 
nismo, conquistando pela sua bravura pessoal e serviços a Capi- 
tania tal consideração que, quando se quis intentar a derradeira 
expediçáo contra os Emboabas, recebeu, na praça pública, do povo 
da ainda Vila, a patente de Cabo-Maior dos Paulistas. 

O Padre Guilherme afeiçoara-se aos Jesuítas de corpo e alma. 
Ao aproximar-se do fim, mandou lavrar o testamento já referido, 
doando a sua capela toda a sua fortuna. Nem um ceitil a sua filha 
natural, declarando que assim o fazia a vista da "Ordenaçáo de 
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Sua Majestade, que priva dêsse direito os filhos naturais dos 
nobres". 

Confiou a administração do acervo a Companhia de Jesus. 
Faleceu em 1713. Ora, os denodados soldados de Santo Inácio 
acabaram expulsos do Brasil, por alvará de 21 de julho de 1759, 
sendo rei de Portugal Dom José. Só aos 24 de janeiro de 1760, 
dia de luto em São Paulo, os da Capitania foram efetivamente 
levados a Santos e daí para a Europa, com escala pelo Rio de 
Janeiro. Mas o confisco de seus bens executou-se mais tarde, em 
1779. Incluiu-se entre os bens confiscados a fazenda de Araçari- 
guama. Por sinal que medida inteiramente ilegal, pois não cons- 
tituia propriedade da Companhia que dela tinha apenas a admi- 
nistração. 

Não havendo quem reclamasse contra o ato indébito das 
autoridades coloniais, consumou-se a apropriação ilegal. Despeja- 
dos os padres, que mantinham ali colégio, além do cultivo do solo, 
desde a morte do Creso, chegando a reformar a capela, em 1735, 
aquilo caiu em abandono, passando a velha fazenda a chamar-se 
Bairro do Colégio. 

Quando no ano de 1829, veio da Côrte Imperial uma provisão 
ordenando a Justiça de São Paulo obtivesse, em nome da Junta 
da Fazenda Nacional, uma relação dos bens nacionais existentes 
na Província, bem como a sua descrição e avaliação (Rev. do 
Ateneu Paulista de História), já quase todas as benfeitorias da 
lendária fazenda haviam caído em ruínas, restando de todo aquêle 
pequeno mundo uma casa e a capela ou igreja de Nossa Senhora 
da Conceição, bastante danificadas. 

Com mais algum tempo, tudo desapareceria da face da terra, 
sobejando pequenos lanços de taipa de pilão, aqui, acolá. 

O historiador Joaquim Silveira Santos, em ensaio sôbre São 
Roque, na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de S. PaUl0, 
lembra haver visto a capela, de 1883 a 1884, no chamado Bairro 
do Colégio, mas já bastante estragada. 

Paulo Buarte foi, em 1936, talvez o primeiro, neste século, 
entre nós, que deu com essas ruínas, entre Parnaíba e São Roque, 
ou melhor, na freguesia de Araçariguama. 

Quando assumi a direção do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, senti de minha obrigação procurar fixar em defi- 
nitivo a localização da sede da velha propriedade rural, verda- 
deiro pequeno feudo dentro da Capitania, até a morte do Padre 
Guilherme, em 1713. 

Lá estive duas vêzes em companhia de vários ilustres con- 
frades, entre êles, o saudoso Menezes Drummond e o Dr. Luiz 
Saia, do Património Nacional. 
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Com o que pudemos observar em derredor dos sobejos de 
taipa, colhidos no local restos internos da igreja (pedaço de cor- 
nija em madeira dc :ei, dois quartos de uma pia de pedra, etc.), 
e após exame meticuloso de uma capela ali construída há cêrca 
de sessenta anos, na qual se aproveitou um velho retábulo em 
madeira entalhada revestida de ouro, não hesitamos na conclusão 
- ali se erguera o templo edificado pelo Padre Dr. Guilherme Pom- 
peu de Almeida. E se prova faltasse, a reforçariam as duas antiga; 
imagens recolhidas a capela atual - uma de Santo Inácio, outra 
de Nossa Senhora da Conceição, a madrinha do original sacerdote. 

Fixado como ficou o local daquela benfeitoria lendária, as 
casas principais da vasta fazenda só poderiam situar-se a cêrca 
de cem metros acima, no topo de uma graciosa e ligeira colina, 
com vista panorâmica de rara beleza, onde até há pouco remanes- 
ciam as ruínas hoje extintas. 

Numa terceira visita ao local, realizada na companhia do Pre- 
feito de São Roque, Dr. Henrique Luiz Arnóbio, de Dona Lúcia 
Falkenberg, e Vinício Stein Campos, representantes do Conselho 
Estadual de Defesa do Patrimônio, do Professor Carlos Lemos e 
do jornalista Paulo Silveira, assinalamos a área e lavrando de 
tudo ata pormenorizada, nela se consignou o compromisso do 
aludido Prefeito de São Roque de mandar marca-la com um mo- 
nolito monumental, que lembre imperecivelmente haver sido alí 
o cenário de belas lendas e de alguns fatos interessantes de nossa 
história. 

(Transcrito de "O Estado de S .  Paulo") 
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(Rio de Janeiro) 
(CearA) 
(Ouro Fino) 
(Paraná) 
(Paraiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Guanabsra) 
(Campinas) 
(Campinas) 
(Recife) 
(Capitail 
(Campinas) 
(Moji Mirim) 
(Petrópoiis) 
( ~ i o  de  Janeiro) 
( ~ i o  de Janeiro) 
(Pôrto Alegre) 
(Sorocaha) 
(Campinas) . 
(Rio de Janeiro) 
(Ria de Janeiro) 
(Bahia) 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hlons. Manuel Aquino Barbosa 
Prof.8 Maria C. T. Mendes Torres .................................... 

..................................................... Dr. Mário Torres 
...................................... Dr. Miiton Menezes Vilias Boas 

Dr. Muiilo Miranda 
Pe. hlurilo Moutinho 
Prof. Nelson Abei d 
Cân. Olaro Dantas ..................................................... 
Dr. Orlando M. de A. Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Paulo E. 6 i ~ a l . e ~  da  Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prnf. Paulo Sílvio Azevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Proi. Piinio Gomrs Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Pedro Alres Cam8lo . . . . . . . .  Frei Joaquim do Amar Divino 

Caneca ..................... 
Si.. Raimundo Magalhães ............................................. 
Pl'of. Rpnato Srneea de Sá Blcury ................................... 
Dr. Roberto da Mota  Maeedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Roland de Cai'iiiennte dp Albuquernue Corbisicr ................ 
Sr. SebastiZo Aimoida Oiiveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ST. Tancrrdo de Barror Pniva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Com. Theodom de S. Campos Jr. B ~ r n a r d a  de Souza C a m ~ o s  ... 
Dr. Ncwton Carneiro ............ Muysés Marcondes ............. 

.................................. Dr. Rubens Borba ALres dc Morais 
Saeer3. Vitor nu60 ................................................... 

CORRESPONDENTES ESTRANGEIROS CIDADES 

(Bahia) 
(Campinas) 
(Bahia) 
(Bahia) 
(Rio de  Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de  Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Pernambuco) 

(Pernambueo) 
(Rio de  Janeiro) 
1Sarocaba) 
(Rio de  Janeiro) 
(Capital) 
ITanabi) 
(Rio de  Janeiro) 
(Camninas) 
(Curitiba) 
(Rio de  Janeiro) 
(Amazonas) 

dos 

são  

EE.UU 

Paulo 



REVISTA DO IPÍSTITDTO I I lST6RICO E GEOGRbFICO DE S. PAULO 393 

................ 
ner Júnior  . . .  

........ Soares 

COMISSõES ORGÂNICAS 

Finanças 

1 - Min. José Romeu Ferraz 
2 - Prof. Celestino Euzebio Fazzio 
3 - Cei. Luiz Tenário de Brito 

Suplentes: 

1 - Manuel Ubaldino de Azevedo 
2 -- Cel. Benito Serpa 
3 - Prof. Jacob Penteado 

Sindicância e Admissão 
de Sócios 

1 - Dr. Aureo de Almeida Camargo 
2 - Di. Eurico Branca Ribeiro 
3 - Dr. Pedro António de Oliveira 

Ribeiro Neto 

Suplentes: 

1 - Dr. Alvaro do Amaral 
2 - Antònio Barreto do Amaral 
3 - Dr. Célio Salomão Debes 

COMISSÕES PERMANENTES 

Geografia do Brasil 

1 - Prof. Aroldo de Azevedo 
2 - Prof. Jacob Penteado 
3 - Gabriel Marques 
4 - Engu Mário Savelli 
5 - prof. Fausto Ribeiro de Barros 

Geografia Física 

1 - prof. João Dias da  Silveira 
2 - Pmf. Joaquhn Alfredo da 

Fonseca 
3 - Cel. Heliadoro T. da Rocha 

Marques 
4 - Engo Mario Savelli 

Uruguai  
Alemanha 
conncçticut 
Coirnbra 
I tá l ia  
Por tuga l  

Geografia Humana 

1 - Prof. Alfredo Ellis Júnior 
2 - Prof Ari Franca 
3 - Prof. Fausto Ribeiro de Barros 
4 Dr. José Gomes de Morais Filho 
5 - Prof. José Anthero Pereira 

Júnior 

História da América 

1 - Dr. Antônio Sylvio Cunha 
Bueno 

2 - Pmf. Astropildo Rodrizues de 
Melo 

3 - Dr. Alvaro do Amaral 
4 - Dr. Arlindo Veiga dos Santos 
5 - Cel. Henrique Oscar 

Wiederspahn 
6 - - Dr. Luiz Wanderley Torres 

História Geral 

1 - Fernando Ferreira de Góes 
2 - Prof. Euripedes S. de Paula 
3 - ProP Olga Pantaleâo 
4 - Prof. Sebastiáo Pagano 
5 - Prof. Nicolau Duarte Silva 

História Militar 

1 - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Cel. José Hipólito Rigueirinho 
3 - Cel. Henrique Oscar 

Wiederspahn 
4 - Dr. Geraldo Goulari 
5 - Prof. Alfredo Gomes 
6 - Dr. Antônio Roberto de Paula 

Leite 

História de São Paulo 

1 - Prof* Myrian Ellis 
2 - Prof. Vicente de Paulo Vicente 

de Azevedo 
3 - Prof" Maria. da Conceição 

Martins Ribeiro 
4 - PTO~. Antenor Romano Barreto 
5 - Arquit. Wilson Maia Fina 
6 - Dr. Isaac Grinberg 
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História dos Movimentos 
Cívicos de São Paulo 
Dr. Ibrahim Nobre 
Cel. Luiz Tenório de Brito 
Dr. Áureo de Aimeida Camargo 
Dr. Hnnririn rle Svins 
Dr. 
E101 
Dr. 

.-...-..- -- .." -.. 
Antônio Benedito Machado 
rence 
Paulo Nogueira Filho 

História do Brasil 
1 - Pmf. Tito Livio Ferreira 
2 - Pmf. José Pedro Leite Cordeiro 
3 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
4 - Dr. José Augusto César Salgado 
5 - Dr. Lycurgo de Castro Santos 

Filho 
6 - Hernani Donato 

História da Medicina 
1 - Prof. Arnaldo Amado Ferreira 
2 - Prof. Carlos Hennque 

Robertsan Liberalli ~ - -  

3 - Gof .  Cantidio de Moura 
CamMs - -  . 

4 - Dr. Lorena Guaraciaba 
5 - Dr- Carlota P. de Queiroz 
6 - Dr. Alexandre de Mello 

História do Direito 
1 - m n .  Pedro Radovalho Chaves 
2 - Desemb. Manuel Auguçto Vieira 

Neto 
3 - Pmf. Emesto de Morais Leme 
4 - Dr. Pedra Brasil Bandecchi 
5 - Dr. Joáo Gualherto de Oliveira 
6 - Dr. Rui Rebello Pinho 

História da Engenharia 

1 - Prof. AntUnio Carlos Cardoso 
2 - Engv Mário k i t e  
3 - Eng" Mário Saveili 
4 - Eng" Alexandre D Aiessandro 
5 - E n p  Manuel Rodrigues 

Ferreira 

História da Igreja no Brasil 
1 - Padre Hélio Abranches Viotti 
2 - Mons. Paulo Florêncio da 

Silveira Camargo 
3 - Mans. Deusdedit de Araújo 
4 - Mons. José de Castro Nery 
5 - Madre Mana Angela (Leda 

Maria Pereira Rodrigues) 

História da Educação 

1 - Prof. Tito Livio Ferreira 
2 - Prof. Antenor Romano Barreto 
3 - Prof. Milton Camargo da Silva 

Rodrigues 
4 - Prof. Cantidio de Moura Campos 
5 - Neise Gomes 
6 - Prof. Carlos Henrique 

Robertson Liberalli 

Redação da Revista 
1 - Prof. Jacob Penteado 
2 - Padre Hélio Abranches Viotti 
3 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
4 - Prof. Vinicio Stein Campas 
5 - Prof. Alfredo Gomes 
6 Dr. Célio Salomão Dehes 

Relações Públicas 

Estatística 

1 - Dr. Honório de Sylos 
2 - Praf. José de Oliveira Orlandi 
3 - América Eologna 
4 - Prof. Milton Camargo da Silva 

Rodrigues 
5 - Celso Maria de Mello Pupo 

Genealogia 
Comend 
Campos 
Dr. Jos, 

Bibliografia e Ciências 
dos Incunábulos 

1 - Dr. Piancisco Pires Martins 
2 - EngP Alexandre D'Alessandm 
3 - Lúcia Piza Figueira de Melo 

Falkemberg 
4 - Pmf. Antonio D'Ávila 
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Publicações 

1 - Dr. Francisco Ferrari Marins 
2 - Engo Alberto Prado Guimarães 
3 - Adelino Ricciardi 

Sede Social 

1 - Chefe: 
Prof. Celeçtino Ewebio Fazzio 

2 -- Prof. Jacob Penteado 
1 - Dr. Geraldo Goulart 

CONSELHO DA MEDALHA 

Presidente: 

1 - Dr. Aureliano Leite 

Membros: 

2 - Cel. Luiz Tenório de Brito 
3 - Min. José Romeu Ferraz 
4 - Dr. Alvaro da  Veiga Coimbra 
5 - Arquiteto Wilson Maia Fina 
6 - Prof. Carlos Henrique Robertsan 

Liberalli 

7 - Cel. Henrique Oscar 
Wiederspahn 

8 - Dr. Eldino da  Fonseca 
Brancante 

9 - Prof. José Anthero Pereira J r .  
10 - Prof. Rui Martins Ferreira 
11 L i g i a  Ferreira Lapes 

CONSELHO DA MEDALHA 
"ALEXANDRE DE GUSMÃO 

Presidente: 

1 - Dr. Aureliano Leite 

Membros: 

2 - Cel. Luiz Tenório de B r i b  
3 - Prof. Tito Livio Ferreira 
4 - Dr. Antônio Sylvio Cunha 

Riienn - .. . . . . 
5 - Dr. ÃIvaro da Veiga Coimbra 
6 - Dr. ÃIvaro do Amara1 
7 - Dr. Eldino da  Fonseca 

Brancante 
8 - Lúcia De Tomasi 
9 - Prof. Jacob Penteado 
10 A n t ô n i o  Barreto do Amara1 
11 - Engo Mário Savelli 
12 -Arquiteta Wilson Maia Fina 



RELAT6RIO DA DIRETORIA DE 1969 

A Diretoria do Instituto Histórica e Geográfico de Sáo Paulo. obedecendo à 
disposição de sua lei orgãnica, vem oferecer a exame dos Senhores Consócios, 
nesta primeira sessão de 1970, o seu relatório anual. 

25 DE JANEIRO 

Como nos anos anteriores, essa grande data da Fundação de São Paulo foi 
condignamente comemorada em sessão magna, na qud  oraram os consócios 
Professor Alfredo Gomes, pela data, e o Dr. Mário Savelli, evocando a leitura, 
pela primeira vez, no sodalilicio, por Euclideç da Cunha. de seu livro <OS SertõeSL. 
O consócio Dr. Júlio de Mesquita Filho foi convidado a descerrar o pavilhão 
nacional que recobria a placa de bronze alusiva ao fato, de autoria do escultor 
Luiz Mormne e que se encontra no auditório. Honrou essa solenidade, com sua 
presença, o inesquecivel Prefeito Brigadeiro José Vicente de Faria Uma. 

Na mesma sessão de 25 de Janeiro foi entregue ao Instituto a cabeça em 
artístico bmnze do Presidente Aureliano Leite, autoria do escultor Luiz Morrone. 

Quanto à outra cabeça. também em bronze, do Presidente, trabalho do escultor 
Ilie Gilbert, foi colocada no Museu d o s é  Bonifácio~, por iniciativa do Dr. Álvam 
da Veiga Coimbra. 

HEMEROTECA <L~ULIO MESQUITA>> 

Ainda na  sessáo magna de 25 de Janeiro inaugurou-se no 80 andar a 
Hemeroteca «Júlio Mesquitau, assim denominada por iniciativa do consácio iNicolau 
Duarte Silva, a qual j B  conta com preciosissima coleção de jornais antigos do 
Brasil. Agradecendo a homenagem a seu pai, falou o Dr. Júlio de Mesquita Filho. 
que discorreu s0bre a vida da grande jornalista brasileiro. Foram ainda colocados 
na Hememteca os retratos de seu pai Júlio Mesquita e de José Mana Lisboa. 
o Velho. 

Felizmente encontra-se pràticamente pronta para receber estudiosos. Continua 
& cargo da Professôra Ana Maria de Almeida Camargo, filha de nosso conçócio 
Dr. Aurea de Almeida Camargo, a q u d  vem trabalhando a titulo gracioso e a 
inteiro contento. 

SESMES PLENARIAS 

O Sodalicio realizou, durante o ano de 1969, 23 sessões plenárias, sendo 17 
ordinárias, 3 extraordinárias, uma dedicada aos sócios falecidos e duas magnas 
- a de 25 de Janeiro e a de 1Qde novembro, esta como homenagem ao próprio 
Sodalicio pela passagem de seu 7 5  aniversário. 

HOMENAGENS 

AOS 22 de fevereiro, a José Torres de Oliveira. ex-Presidente Perpétuo do 
Sodalicio, pelo centenária de seu nascimenta. 

AOS 27 de fevereiro. comemoração do centenário de nascimento do aviador 
portugu6s Gago Coutinho. 

AOS 19 de março, homenagem ao Desembargador Joaquim Celiddnio Gomes 
dos Reis, pelo transcurso de seu primeiro centenjrio de nascimento. 
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Aos 20 de agasto, homenagem ao Masquês de São Vicente, Professor Pimenta 
Bueno. O consócio paraguaio Professor Júlio Cesar Chaves, Presidente da 
Academia de História de Assunção. leu conferência a respeito. 

Aos 30 de outubro, homenagem ao Dr. Washington Luiz Pereira de Souza, 
pelo primeiro centenário de seu nascimento. 

MEDALHA <ALEXANDRE DE GUSMAOu 

Durante o ano findo foi concedida essa venera aos Senhores José Leandro 
de Bazros Pimentel, Armandino Seabra, Gabriel Marques, Antonio Augusto 
Pousada, Antonio dos Santos Oliveira Júnior, Alfio Savastano: Drs. Amaldo 
Amado Ferreira, Sérgio Marques da Cruz, Pedro Brasil Bandecchi. Professbres 
Elbano Provenaali Heredia (Embaixador da Veneeuelal, Ana Maria de Almeida 
Camargo, Alfredo João Rabaçal. Branca do Amara1 Mello Jacob Penteado, Octávia 
Corrèa dos Santos Oliveira, Vinicio Stein Campos: Ewel Pereira, Sargento da 
Guarda Civil (Ci- Distinta), Mipistro Marcelo Caetano, Monsenhor Paulo Fio- 
rência da Silveira Camargo e o pianista Ezequiel Moreira Júnior. 

MEDALHA <IMPERATRIZ LEOPOLDINAu 

Foi outorgada durante o ano à s  seguintes pessoas: consócio Gabriel Marques, 
Dr. Maximiliano Ferber, Professóra Maria Rosa Moreira Lima e Professor Júlio 
Cesar Chaves. 

DISCURSOS, PALESTRAS E CONFERENCIAS 

Durante o exercicio findo, os seguintes sócios proferiram palestras e confe- 
rências: 
Prof. Alfredo Gomes - «Homenagem a Torres de Oliveiras: Batalha de Itoro- 

r Ó » ;  «Batalha de Avais; <Lornas Valentinas~, e outras orações. 
Prof. Antonio Antunes Alves - aDr. Joaquim José Vieira - Bispo do Cearáu 

- seu patrono. 
Di. Antonio Delorenzo Neto - <Estadista Bemardo Pereira de Vasconcelosu 
- seu patmno. 

Pmf. Antonio Romano Barreto - aDr. J0S.o Marcondes de Moura Romeiros. 
Prof. Arohimedes Pereira Guimarães - <Vida e Obra de Teodoro Sampaios. 
Dr. Augusto Benedito Galvào Bueno Mgueirtnho - <Frei Antonio de Santana 

Galvãos - seu patrono. 
Sr. Bemardo Pedmso - nGustavo Teixeira* - seu patrono. 
Prof. Carlos Henrique Robertson Liberalli - <Os estudos cientifiws de José 
Bonifáciou na Alemanha e na França; fatos e lendas. 
Prof' Coneeicão Borges Ribeiro de Camargo - «Passagem da Princesa Isabei 

por Guaratinguetá e Aparecidav. 
Dr. Demóerito de Castm e Silva - «Epitácio Pessoa* - seu patmno. 
Prof. José Luiz Pasin - «Francisco de Assis Oliveira Borgesn - seu patrono. 
General Langleberto Pinheiro Soares - «A memória do Cel. Antonio Paiva de 

Sampaiow. 
Sr. Manuel Ubaldino de Azevedo - nl" Centenário de nascimento de Joaquim 

Celidãnio Gomes dos Re i s~ .  
D o l a r i a  Amélia A m d a  Botelho de Souza Aranha - «Imperatriz Leopoldina 
- notas de viagem?,. 

Dr. Mario Leite - <Livros de Viagens» - iConfer6ncia). 
Prof. Osmar Muniz P i e n t e l  - «Gama Rodriguesu - seu patrono. 
Sr. Oswaldo Barbosa Guisard - aTimãteo Corréa de Toiedo, - seu patrono. 
Dr. Raul Votta - «O Hospital da Santa Casa de São Paulo». 
Prof. Repaldo  Ramos de Sùdanha da Gama - <Armando de Salleç Oliveira). 
Prof. Antônio Roberto de Paula U i t e  - <Tentativa de rever Nilo Peçanhas; 

<Guimarães Rosa». 
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Dr. Rudolf Robert Hinner - aHenrique Boiteaux, - seu patrono. 
Dr. Tácita Remi de Macedo Van Langendonck - «Visconde de Serro Formoso 
- Coronel Francisco Pereira de Macedon - seu patrono. 

Dr. \Villiam Roberio DlaRnho Lutz - nAdolfo Luta* - seu patrono. 
Arquiteto Wilson DIaia Fina - *Real, Real, Real»; «São Paulo em 1869s. 
Dr. Ibiapaba de Oliveira Martins - «Afonso Schmith» - seu patmno. 
Dr. Ubaldo Franco Caiuby - «Cacique Caiubya - seu patmno. 

MUDANÇA DE CATEGORIA 

Passaram para outras categorias os seguintes sócios. 
* Dr. Alvaro da Veiga Coimbra - de Ernérito para Benemérito. 
* Dr. Reynaldo Kuntz Busch - de HonorBrio para Titular. 

S6CIOS NOVOS 

Honorárias: Prof. Antonio Antunes Alves, Dr. Antonio Delorenzo Neto. 
Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. Sr. Bernardo Pedroso. Dr. 
Demócrito de Castm e Silva, Pmf. Eduardo de Jesus Moraes do Nascimento, 
Dr. Hilário Veiga de Carvalho, Dr. Ibiapaba de Oliveira Martins, Dr. Jeçuino 
Felicissimo Junior. Prof. José Luiz Pasin, Sr. José Maria da Silva Neves. D r  
Manuel Valadào, D F  Nilva Rogick de Mello, Prof. Reynaldo Ramos de Saldanha 
da Gama, Dr. Rudolf Robert Hinner, Dr. Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, 
Dr. Ubaldo Franco Caiuby, Dr. William Roberto Marinho Lutz. 

Benfeitor: Brigadeim José Vicente de Faria Lima. 
Titulares: Dr. Antonio Joaquim Alves Motta Sobrinho, Pmf. Osmar Muniz 

Pimentel. 
Correspondentes nacionais: Dr. Augusto das Chagas Viegas, Prof. Newton 

Carneiro. 
Correspondente estrangeiro: Prof. Percy Ernest Schramm. 

ATIVIDADES EXTERNAS DOS SÕCIOS 

Prof. Tito Livio Ferreira - publicou em dezembro de 1968 «História de Sào 
Paulo», em dois volumes. Ministrou curso no Centro de Estudos Históricos da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva. sobre História de Portugal. 

Prof. Carlos Henrique Robertson Liberalli - representou o Instituto na 
inauguração da exposição aÃtomos em Ação». no Parque Ibirapuera: e na 
recepsão ao Prof. Lynn Smith na União Cultural Brasil-Estados Unidas. 

Pronunciou várias aulas inaugurais e conferencias em cursos de diferentes 
Faculdades de Ensino Superior: pronunciou igualmente conferencias em várias 
Academias e Associações de História no Brasil e Portugal. 

Viajou em missáo cultural pelo exterior (Espanha, França, Inglaterra e 
Portugal). 

Prof. Alfredo Gomes - Conferèncias na Academia Paulista de Letras. no 
Ateneu Paulista de História, na Associação dos Cavaleiros de Sáo Paulo e 
noutras entidades. Colaborou na organização do Projeto Rondon-5 de São Paulo. 
Recepcionou a Imprensa de São Paulo. saudando-a no Circulo Militar a convite 
e em nome do I1 Exército, na Semana da Pátria. Redigiu, wmo parte das 
comemorações da Semana Cívica, trabalho alusivo a Bandeira Nacional. 
amplamente divulgado. mimeagrafado e impressa. Assessorou a V Assembléia 
Geral da A.L.A.F. - Associación Latino-Americana de Ferrocarriles, realizada 
no Brasil. 

Pmf. Eurico Branco Ribeiro - publicou dois volumes sobre São Lucas. 
Acadêmico M&rio Graciotti - fundador e diretor do Clube do Livro, entrou 

em julho último nos 27 anos de atividade editorial. Marcou a data com o 
lançamento do livro «O Sacrificio» de Franklin Távora. Com essa edição o 
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Clube do Livro já publicou 320 títulos de obras, com uma tirada de 6.555.423 
exemplares. 

Dr. Reynaldo Kuntz Busch - Colaborou na Poliantéia «Washington Luizn. 
Publicou alguns artigos n a  imprensa de Limeira sõbre a história da  cidade. 
Pmferiu palestra no Rotary Clube de Limeira-Leste a b r e  a inauguração da 
Companhia Paulista e da Matriz de Limeira em 1876. Representou o Instituto 
na abertura da  I11 F.A.C.I.L. de Limeira, apresentando Moção de Congratulações 
do mesmo na  ocasião. 

Acadêmico Ragmundo de Menezes - Publicou *Dicionário de Literatura 
Brasileiras, em 5 volumes. 

Sr. Henrique Losinskas Alves - representou o Sodalício na Academia 
Brasileira de Letras. Proferiu saudação a Menotti de1 Picchia na  sessão inaugural 
da  V Semana Brito Bmca em Guaratinguetá. No ciclo de ConfeMncias da  União 
Brasileira de Escritores, falou em «Jorge de Lima». Representou o Instituto na 
inauguração da  Biblioteca «Euclides da Cunhaw, do Instituto Nacional do Livro. 

Magistrado Luiz Fernando whitaker da  Cunha - representou o Instituto 
na homenagem a Guilherme de Almeida, em Campinas. 

Prof. José Gonçalves Salvador - publicou o livro «Cristãos iNovos, Jesuitas 
e Inquisição». 

Pmf. Alexandre Nelson de Mello - proferiu aula no Curso de História do 
Ateneu Paulista de História sobre «Domingos Jorge Velho e Palmares~.  Artigo 
na  revista no 6 do Ateneu: *.As quatro idades da Terran. Trabalho para s. 
polianthia Manoel da Nóbrega. 

Dra. Nilva Rogick de Mello - Artigo na  revista n" 6 do Ateneu: «Assim 
moravam os homens que f i z e m  uma Pátria (1554-1700). Aula no Curso de 
História do Ateneu: 80 Paulista na Vila de Pirat ininga~ (1554-1700). Trabalho 
para a poliantéia Manoel da  Nóbrega. 

Pmf. Hélio Vianna - Livro histórico çObre São Paulo. 
Pmf. Vinicio Stein Campos - Proferiu inúmeras conferências em várias 

cidades de São Paulo. do Paraná, e de Minas Gerais. tais como: Piracicaba, 
Marília. Lavras (Minas Gerais). Cruzeiro. Tupã. Baum, Botucatu, Pôrto Feliz, 
Piraju. Lins, Embu, Franca. Pirassununga, Araçatuba, Londrina (Paraná),  
Itapetininga, Ponta Grossa (Paraná), etc. 

Instalou vários museus históricos em diversas cidades do Estado como 
Plracicaba. Montemor, etc. 

Di. Ãlvaro do Amara1 - Representou o Instituto no XX Curso dos Estagiários 
da Escola Superior de Guerra - ADESG . sendo pelo mesmo diplomado. 

Curonel Benito Serlia - Tainb6iu rcprc:.,r!nlou ci ta  entidade no mrncionndo 
curso - AVES<: . sendo ip,ualmcnrc rlil:li>m.ido 

Dr. João Gualberto de Oliveira - Publicou os seguintes trabalhos: «O Rio 
São Francisco,, «O Sessentenário da Montepio Municipal de São Paulo, e «A 
Formação Profissional do Advogadou (tese do concurso anual proposta pelo 
Instituto dos Advogados de São Paulo). 

Sr. Hernani Donato - Publicou o livro «Os Grandes Discursos da Históriao. 

DISTINÇÓES A SÓCIOS 

Presidente Aureliano Leite - Escolhido para o Conseiho Estadual do Mérito, 
para o Conselho Estadual de Defesa do Património, e para a Comiçsão Estadual 
de Literatura. Escolhido Presidente da Comissão Executiva das homenagens pr6 
Manoel da Nóbrega. Eleito Presidente Honorário do Instituto Histhrico e 
GeogrAfico do Vaie do Paraiba. Eleito Presidente do P.E.N. Clube de São Paulo. 
Homenageada na  cidade de Ouro Fino. sua cidade natal, em Minas Gerais, pela 
Cãmara Municipal, pelo Povo e pelo Lions Club. 

Prof. Emesto de Moraes Leme - Cidadão Campinense. Presidente da 
Fundmão Moinho Santista ~~~~~ -~ ----. 

P&f. Tito Livio Ferreira - Eleito Presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico do Vale do Paraiba. Homenageada pelo Centro de Estudos *Francisco 
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Adolpho de Varnhagenu, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jahu. 
tendo recebido duas placas alusivas. Substituiu ao Dr. Aureliano Leite na  
Comissão de Literatura do Estado. 

Prof. Carlos Hennque Robertson Liberalli - Designado para Membro do 
Departamento de Cultura da Municipalidade. Reeleito Vice-presidente da 
Sociedade Paulista de História da Medicina. Relator Oficial de tema na  I1 Bienal 
de Ciencias e Humanismo. Eleito Professor Emérito da Faculdade de Farmácia 
e Bioquimica d a  U.S.P. e da Faculdade de Odontologia de Piracicaba e da 
Universidade Estadual de Campinas. 

Prof. Alfredo Gomes - Reeleito orador oficial na nova Diretoria do Circulo 
Militar de São Paulo. 

Dr. Pedm Antonio de Oliveira Ribeiro Neto - Nomeado membro do Conselho 
Estadual do Merito. Designado para Diretor do Museu de Arte Sacra, instalado 
no Convento da Luz. 

Dr. MBrio Ssvelli - Eleito Presidente da Sociedade Amigos da Cidade. 
Presidente do Conselho Superior do Instituto de Altos Estudos Nacionais e 
Internacionais. Reeleito Diretor de Cultura do Instituto de Engenharia de São 
Paulo. 

Dr. Arnaldo Amado Ferreira - Reeleito Presidente da Sociedade Paulista 
de Medicina. 

Academico Mano Graciotti - Distinguido pelo <Jornal de Letras> do Rio. 
Agraciado w m  o tmféu <AOS 10 mais da Cultura Brasileiras. Recebeu a venera 
«Machado de Assis>. 

Prof. Eunco Branco Ribeiro - Eleito vice-presidente do P.E.N. Clube. 
Dr. Reynaldo Kutz Busch - Ingressou na  Associação Brasileira de Escritores 

e no Pen Club de São Paulo. Recebeu o prêmio aFumagallin de Limeira, pelo 
livro aHistoria da Cidade de Limeiras. Nomeado, em Limeira. Delegado do 
Conselho de Defesa do Patrimõnio Histórico. Artístico e Turiçtico do Estado 
de São Pauio. 

D' Lucia De Tomasi, Dr. Alvaro da Veiga Coimbra, Cel. Arrison de Souza 
Ferraz e Dr. Célio Salomão Debes - Receberam Diploma e Medalha comemorativa 
do Centenário da Guerra com o Paraguai. 

Sr. Antonio Barreto do Amara1 - Prbmio <Afonso Sardinhas, pelo trabalho 
«Afonso Sardinha - Um Vereador do Século XVIa. Prêmio aPedro de Toledow 
com o trabalho «Vida e Obra do Governador Pedro de Toledo,. 

Magistrado Luiz Fernando Whitaker da Cunha - Premiado na  Academia 
Brasileira de Letras, pelo livro %Democracia e Cultura». Eleito para a Academia 
Carioca de ietraç, ocupando a cadeira n'> 38. 

Prof. Jacob Penteado - Prêmio aJabuti», com o livra aMartins Fontes - 
Uma Alma Livres. Segundo lugar no concurso do Pen Clube São Paulo sobre 
obras de 1968. 

Dr. João Gualberto de Oliveira - Segundo lugar, com menção honrosa no 
concurso do IASP, por seu trabalha sobre obras jurídicas. 

Dr. José Eugênio de Paula Assis - Publicou «Bartolomeu Iaurenço de 
G U S ~ ~ O R ,  8" livro da coleção Saraiva. 

Dr. Ibiapaba de Oliveira Martins - Prêmio eJabutia, com o livro &oites 
de Reiâmpagou. 

Sr. Henrique Lasinsltaç Alves - Prêmio aJabutia, com o livro Sua Excelbncia 
- o Sambas. Eleito membro cor~spondente de São Paulo na  Academia 
Catarinense de Letras. Laureado com um prêmio do C e n t r o  Itapirense de 
cultura e Arte». Menção Honrosa no concurso do Pen Clube de São Pauio. 

DI. Péricle~ Eugenia da Silva Ramos - Prémio aJabuti» com o livm <Do 
Barroco ao Modernismo>. 

Sr. Leonardo Arroyo - Prêmio dabutin com o livro aLiteratura i i~fmti l  
Brasileirax. 

Si. Hernani Donato - Eleito Patrono da <Academia Juvenil de Letras 
<Monteir0 Lobato,. 
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Prof. Osmar Muniz Pimentel - Nomeado para cargo na Casa Civil do 
Governador do Estado. 

Dr. Hilário Veiga de Carvalho - Designado para Presidente do Conselho 
Estadual de Mérito e Honrarias. 

Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho - Eleito membro do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. 

Dr. Mário Leite - Eleito Presidente do Ateneu Paulista de História. 
Acadêmico Raymundo de Menezeç - Eleito para a Academia Paulista de 

Letras e nomeado Diretor do Departamento de Cultura da Municipalidade. 
Dr. Ubaldo Franco Caiuhy - Eleito Presidente da Associação dos Cavaleiros 

de São Paulo. 
Da Lucia Piza F. M. Falkemberg - Eleita Presidente do Conselho Estadual 

de Defesa do Patrimònio Arqueológico, Histórico, Artistico e FolclÓrico de São 
Paulo. 

Prof. Vinicio Stein Campos - iYomeado membro do Patrimonio Arqueológico, 
Histórico. Artístico e Folclóriw de Sáo Paulo. 

Dr. Menotti de1 Picchia - Recebeu a láurea «Intelectual do Anoa com o 
troféu «Juca Patoa. 

Prof. José Roberto do Amaral Lapa - Premiado em 1Qlugar no concurso 
do Pen Clube de São Paulo relativo a obras de 1968. 

Dr. Alvaro da Amaral - Recebeu a Medalha «Martim Afonso de Souzau 
do Instituto Histórico Guarujá-Eertioga. 

FUNDAÇAO CALOUSTE GULBENKIAN 

A aparelhagem da microfilmagem oferecida pela FundaçZlo, para a Hemeroteca, 
encontra-se, há cêrca de seis meses, na  Alfándega de Santos. Cuida de seu 
desembaraço. obsequiosamente. o Sr. Comendador Joaquim Fernandes Moreira. 

DOAÇOES AO INSTITUTO 

Dr. Aureliano Leite, livms sobre Filatelia, Arquivo da Liga Nacionalista 
e do Partido Democrático, que recebera do Deputado Federal Joaquim A. Sampaio 
Vidal. 

* Senhora Constança Valadáo, livros de autores diferentes. 
*Sr.  Tavares de Miranda, livros de autores diferentes. 
" Prof. Osmar Muniz Pimentel, «Jornal do ComBrcio», Rio, 1922, ed. 

comemorativa. encadernado. 
*Secretaria da Fazenda do Estado - diversos jornais. 
* Dr. Alfredo Mesquita, inúmeras relíquias da Revoluçáo de 1932. 
* Dr. Ãureo de Aimeida Camargo, toga do Sr. Ministro Laudo Camargo, 

seu pai; coleçáo de jornais de 1930, 1924, e 1932; jornais de Amparo (Est. 
Sâo Paulo). 

*Sr. Hernani Donato - livro de sua autoria aos  Grandes Discursos da 
História. 

*Sr. Tsuneso Sato - Medalha Comemorativa dos festejos realizados na 
cidade de Sapporo, Japão, sua terra natal, e Escultura representando um urso. 
que lhe fòra oferecida pelo governador de Hokaido, Japão. 

*Sr.  José Leandro de B a m s  Pimentel - coleção de sèlos de 1965 e 1966. 
Piof Tito Lido Ferreira - os dois volumes de sua obra <História de São 

Paulo». 
*Da Maria Helena Brancante - coleção de botões de D. João VI e de 

D. Pedm. 

PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ 

Foi oferecido ao Instituto, pela ilustre família do ex-Presidente, o seu busto 
em bronze, de autoria do renomado escultor português Pinto do Couto. além de 
belo retrato, em ponto grande, e da faixa presidencial usada pelo venerando 
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estadista. O Instituto dedicou ã grande figura uma Poliantéia em grosso tomo, 
que estêve a cargo, na sua fatura, da Grdfica Municipal, na direção de nosso 
consóclo Adelino Ricciardi, por determinação do insigne e inesquecível prefeito 
Brigadeiro José Vicente de Faria Lima. Contém a publicação aludida cêrca de 
40 trabalhos de eminentes escritores e jornalistas brasileiros. 

QUARTO CENTENÁRIO DA MORTE W 
PADRE MANOEL IIA NÕBREGA 

Para comemoração dêsse Centenário, asçembléia reunida neste Instituto criou 
grande comissSo para a qual elegeu presidentes e vice-presidente de Honra os 
senhores: Governador de São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, Cardeal 
D. Agnelo Rossi e o Prefeito Paulo Salim Maluf. Da parte executiva foram 
incumbidos como presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiros, respectiva- 
mente. Aureliano Wite. Lúcia Falkenberg. Bueno Trigueirinho. Mario Savelli c 
Comendador Afonso Alberto Salgado. 

Do programa de comemoraçóes. coadjuvado pela Secretaria de Turismo, de 
que é titular o ilustre Sr. Orlando Zancaner, constam, além de confer&ncias, 
publicação de cartazes, folhetos, medalha comemorativa, um medalhão de bronze 
e uma expressiva poliantéia que será, como a do Presidente Washington Luie, 
confiada ã Gráfica hlunicipal por determinação do atual ilustre Prefeito Paulo 
Salim Maluf. 

A COmiSSãO Executiva vem recebendo para a publicação planejada inúmeras 
colaborações de conhecidos escritares e jornalistas de todo o país. 

VIA PADRE MANOEL DA NÓBREGA 

Por interferência dêste Instituto e da Comissão de Comemoraçóeç da Morte 
do instgne Sacerdote junto ao Departamento de Estradas de Rodagem. foi dado ao 
longo do trecho de estrada que parte da Via Anchieta, antes de Cubatão e 
termina na  BR-2 (Pedro de Barros), o nome de «Via Padre Manoel da Nóbregau. 

Para assinalar eomêço e término da rodovia vai ser erguido em cada um 
dêsses locais um monolito de granito com a devida inscrição. 

CONCURSO PARA TRABALHOS SOBRE 
nA VIDA E OBRA DE PEDRO DE TOLEDOn 

Coube o Primeiro Prêmio ao Sr. Antonio Barreto do Amarai, constando de 
diploma, a importância de NCr$ 3.000.00 ( tr& mil cruzeiros novos) e a publica~ão 
da obra, que já está prestes a ser lançada. cuja fatura foi confiada à Gráfica 
Sangirardi. Não foi concedido o segundo prêmio, tendo o concorrente, Sr. 
Hermano Roberto Santamaria, obtido Menção Honrosa. 

I CENTENÃRIO DE NASCIMENTO DE RICARDO SEVERO 

Promovido por diversas entidades de classes representativa no meio social 
paulistano, foram organizadas comemoraçóes do I Centenário de Ricardo Severo 
- «chefe de familia exemplar. engenheiro ativissimo. artista consumado. 
arqueólogo respeitado e mais ainda, exaltado patriota das duas terras irmãs - 
Portugal e Brasil», tendo como consta da apresentação de Paliantéia, organizada 
por uma comissão composta do engenheiro Alberta Prado Guimarães, jornalista 
João Alves das Neves e engenheiro João Soares do Amaral Neto. 

A referida pubiicação, pela sua bela apresentação e dado os nomes e 
autoridade dos seus colaboradores tem sido muita bem recebida em nosso meio 
e em Portugal, onde o nome de Ricardo Severo é até hoje muito estimado. 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que se fêz representar em 
tOdas as comemoraçóeç e que viu entre os colaboradores consócios ilustres do 
sodalicio, congratula-se com essas homenagens a um dhs seus antigos e assiduw 
membros que foi Ricardo Severo. 
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VI1 CURSO SOBRE HISTÕRIA DE SAO PAULO 
i 

O Ateneu Paulista realizou Curso de História liderado por nosso consócio 
Dr. Aharo do Amaral, o qual teve franco sucesso. Ministraram o Curso o Cardeal 
D. Agnelo Roçsi. Prof. Tito Livio Ferreira, Dr. Mario Leite. Dr. Alexandre Nelson 
de Mello. DP NiIva Rogick de h.fello, Prof. Vinicio Stein Campos, o Presidente 
do Instituto e outros intelectuais pertencentes ao sodalicio. 

ARAÇARIGUAMA 

O Presidente do Instituto, na companhia de D+ Lucia Piza Figueira de Melo 
Falkemberg, Presidente do Conselho Estadual do Património Histórico, e dos 
eonçócioç Prof. Paulo da Silveira Santos e Prof. Vinicio Stein Campos, visitou 
pela 3" vez a região dos famosos Solar e Fazenda que pertenceram ao Padre 
Guilherme Pompeu de Almeida, fixando-lhes em definitivo a sua localização. 

Acompanhou a nossa caravana o Prefeito atual de São Roque, Dr. Henrique 
L. Arnobio, que se comprometeu a mandar erguer ali um monolito marcando 
aquêle ponto que vai sofrer, sem dúvida, a atração do turismo. 

REVISTA DO INSTITUTO 

Durante o ano foram publicadas as de nos 65 e 66 e já se está providenciando 
o lançamento da de nu 67. Infelizmente não tem sido possível evitarem-se os 
cochilos freqüentes que apresentam as nossas últimas revistas. 

Sejam nossos propósitos procurar aperfeiçoar as publicações futuras. 

REPRESENTAÇOES DO INSTITUTO NO ESTRANGEIRO 

Nosso consócio Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho obteve uma bôlsa de 
estudos relativos a assuntos luso-brasileiros, tendo nêsse caráter representado o 
Brasil em Portugal. 

O Sodalicio. convidado pelo Instituto de Promoción de Ias Ciências, Las 
Artes. y Ias Realizacioneç (I.P.C.L.A.R.) sob o Patrocinio do Govêrno da 
Provincia de Santa Fé, Argentina, a participar de importante concurso cultural 
internacional, americano, concorreu com OS seguintes très nomes de nossos 
associados: 

Dr. Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto, Presidente da Academia Paulista 
de Letras - na secção de Poesia. 

Dr. João Fernando de Almeida Prado, na sec$ão de Ensáio Histórico, e 
Prof. Aziz Nacib Ab Saber, na  secção de Geografia. 

EVOCAÇÃO DA INDEPENDnNCIA 

Na manhã de 7 de Setembro, por ocasião das festejos da Independência, 
como em todos os anos, rezou-se missa solene na Ci~pela Imperial do Ipiranga, 
em intenção da Imperatriz Dana Maria Leopoldina, cujaç cinzas ali jazem. 
Celebrou o ato religioso Monsenhor Paulo Fiorêncio da Silveira Camargo, orando 
na  ocasião o Presidente do Instituto. 

HOMENAGEM AOS SÕCIOS FALECIDOS 

O Instituto dedicou sua última sessão do exercício findo à inesquecivel 
memória de seus sócios falecidos durante o ano. tendo-se incumbido da elogio 
o orador Professor Alfredo Gomes. Sua oracão será publicada na próxima 
revista Eis a relacão dos que desfalcaram tão latismãvelmente o nosso quadro 
social: Estevam Pinto, Feliz Di Carli, Apolõnia Carneiro da Cunha Nóbrega. 
Martinbo da Silva Prado Junior, René de Souza e Castro Thiollier, Luis 
Washington Vita, Theodomrio Dias, Guelfo Oscar Campigiia, Coriolano Roberta 
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Alves, José Ribeira de Sá  Carvalho, José Duarte Gonsalves da Rocha, Lino de 
Moraes Leme. Honorio Fernandes Monteiro, Luiz Corrêa de Meiio, Jorge 
Americano, Manuel de MeUo Pimenta, hfonsenhor João Nepomuceno Manfredo 
Leite, Francisco Peixoto Magalhães Neto, Rodrigo Mello Franco de Andrade, 
Vera de Athayde Pereira, Domingos L.aurito, Guilherme de Almeida, Julio de 
Mesquita Filho, Antonio Pauiino de Almeida, Carlos Xavier Pais Barreto. José 
Vicente de Faria Lima, Francisco Petinatti, Luiz Câmara h p e s  dos Anjos, Padre 
Vicente Melillo, William Brooks Grenlee, Francisco de Assis Iglesias. 

BIBLIOTECA «AFONSO DE FREITAS, 

Em virtude de infeliz acidente sofrido por nosso consócio Antònio Barreto 
do Amaral, em outubro, tendo ficado hospitalizado por longo tempo, assumiu a 
direção da Biblioteca Dona Maria Helena Brancante, segundo diretor. 

Continua como auxiliar dessa secçàa D. Maria de Lourdes Mello Bntto. A 
Biblioteca recebeu durante o ano várias doaçòes de livros preciosos, entre éles 
cérca de 80 volumes sòbre Filatelia, do Presidente Aureliano Leite. Foraci 
adquiridas muitas obras entre elas: a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário dP 
Literatura Brasileira. A Biblioteca teve o movimento normal, tendo sido fre- 
qüentada não só por consócios como por inúmeros estudantes, jornalistas, e 
demais estranhos ao Sodaiício. 

A R Q U I V O  

Instalado na  galeria do 29 andar e anexado ao Museu #José BonifácioB, 
está sendo devidamente aparelhado e em condições de atender ao.; estudioros. 
Adquiriram-se estantes apropriadas no valor de NCr$ 1.800,OC (Ií;lm niil e 
oitocentos cruzeiros novos) onde se encontram as preciosas coleçòc.~ do Partido 
Democrático e Liga Nacionalista doadas pelo Presidente do Swlalicio, o hrqulvo 
histórico de Theodom Braga e inúmeros outros documentos. Encontra-se a 
frente do mistér de arquivista D. Maria Conceiião Leáo e Cr.nipos. superuisio- 
nada pelo diretor do Museu, Dr. Alvaro da Veiga Coimbra. Do relatório apre- 
sentado pelo diretor dêsse setor consta o acervo que o integra. 

t 
MUSEU <JOSE BONIFÁCIO» 

Seu Diretor, Dr. Alvaro da Veiga Coimbra, apresentou detalhado relatóric 
onde constam os doadores, cujos objetos aumentaram de muito o acervo já exis- 
tente; 543 visitantes recebeu durante o ano findo tanto de particulares como 
alunos e professores. Presta-se aqui a homenagem ao Sr. Prefeito da Capital. 
Pauio Salim Maluf, por ter autori~ado a fundição em bronze eterno da mag- 
nifica doação em gêsso feita pelo escultor Prof. Francisco Oleani, represen- 
tando a Princesa Isabel, quando Regente do Império. 

RESTOS MORTAIS DE D. PEDRO I 

Enviou-se uma mensagem de boas festas ao Embaixador de Portugal no 
Brasil, sr. José Manuel de Magalhães Pessoa e Fragoso, redigida pelo Embai- 
xador Ernesto de Moraes Leme. Ao mesmo tempo reiterou-se aquele diplomata 
nos conceda o seu grande pais a trasladação para o Brasil dos despojos do Fun- 
dador do Império Brasileiro, vindo a repousar na cripta Imperial do Monu- 
mento do Ipiranga, ao lado de sua Consorte a Imperatriz Leopoldina. 

SEGUROS 

Como nos anos anteriores, pagou-se o seguro contra fogo e, com taxas bem 
mais elevadas, o correspondente a acidentes de elevadores e de empregados. 
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EDIFíCIO SOCIAL 

Resta-nos Para o pagamento total da construção de nosso prédio sociai, a 
qual, aliás, nos foi conseguida, pelo Ex-Presidente Ernesto de Souza Campos. 
a quantia de NCr$ 142,75, que serão resgatados nos primeiros meses dêste ano. 

SUBVENÇAO FEDERAL 

Até o momento não recebemos nenhum aviso do Banco do Brasil para o 
recebimento de subvençáo fecieral que nos foi concedida para êste ano. O escri- 
tório que trata do caso, no Rio de Janeiro, avisou-nos por circular que o Go- 
vêrno Federal &mente pagará mais ou menos 50r;6 da subvenção. 

ELEVADORES 

Os dois elevadores do edifício estão sempre revistos e conservados rigorosa- 
mente pelas Indústrias Villares S.A.. Para conservação dos mesmos foi feito 
novo contrato, válido de 19 de dezembro de 1969 a 30 de novembro de 1970, 
pelo valor mensal de NCr$ 182,00 (cento e oitenta e dois cruzeiros novos). 

TESOURARIA 

Dirigida pelo 10 tesoureiro Dr. Wilson Maia E'ina, encontra-se êste setor 
perfeitamente equilibrado entre a Receita e a Despesa, chegando-se a aumentar 
as suas disponibilidades. 

Em separado, é .apresentado o balancete financeiro do exercicio de 1969, 
assim como a relação de suas disponibilidades, cujos documentos comprovantes 
já receberam o devido parecer da Comissáo de Contas, composta dos consócios 
Coronel Luiz Tenório de Brito, Prof. Celestino Euzébio Fazzio e Ministro Romeu 
Ferraz. 

Deverão OS documentos referidos ser examinados pela secção plenária con- 
vocada para 10 de janeiro. 

Continua como auxiliar da Tesouraria a Professôra D. Maria Luz Navarro 
que a vem mantendo na  devida ordem. 

Esta secçáo vem recebendo, como nos anos anteriores, as luzes do Pro- 
fessor Contabilista, nosso consócio, Sr. Celestino Euzebio Fazzio. 

DEPARTAMENTO SOCIAL 

Como Chefe dêste Departamento continua nosso consócio Prof. Celestino 
Euzebia Faaeio, sempre atento a todas as necessidades e questões dos funcio- 
nários, sanando todas elas na medida do possivel. 

SECRETARIA 

Em face da doença que infelizmente acometeu o nosso Primeiro e querido 
Secretário Cel. Luiz Tenário de Nrito, desde fins de agosto, tenda ficado hos- 
pitalizado por longo tempo e sofrido uma operação, vem substituindo-o nosso 
Segundo Secretário Prof. Vinício Stein Campos. Os demais componentes dêsic 
órgão - Dr. Alvaro do Amara1 e Dona Maria Amélia Arruda Botelho de Souza 
Aranha, desempenharam-se cabalmente de seus encargos eçtatutários. 

CONCLUSAO 

Concluindo, vamos repetir o que dissemos no ano anterior: 
Terminando este extensivo e minucioso relatório, não estamos seguros de 

que se ofereça perfeito. Alguma coisa há  de, por certo, n6le faltar. Rogando 
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desculpas pelas possiveis omissões, aqui deixamos, endereçados aos nossos eon- 
sócios, os melhores agradecimentos pela valiosa colaboração que nos deram. E 
com êsses agradecimentos, os votos de perfeita felicidade no ano de 1970. 

São Paulo, 31 de dezembro de 1969. 

ACKELIANO LEITE 
Presidente 

CEL. LUIZ TENORIO DE BRITO 
1 9  Secretário 

PARECER DA COMISSdO DE FINANÇAS 

O exame muito cuidadoso e satisfatório que sempre fazemos do movimento 
financeiro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. facilita-nos. sobre- 
maneira, a tarefa de emitir nosso parecer sõbre o seu balancete anual, do exer- 
cicio de 1969. há pouco encerrado. 

Tudo exato, tudo claro, e feito com o máximo carinho por nossa dedicadís- 
sima e culta auxiliar da Tesouraria D. Maria Luz Navarro. obriga-nos a pedir 
um vota de louvor à sua atuação, e a necessária e justa aprovação do plenário 
para as contas a que b t e s  documentos aludem, esclarecem e dáo autenticidade. 

São Paulo, 9 de janeiro de 1970 

CEL. LUIZ TENORIO DE BRITO 
MINISTRO JOSE R04IEU FERRAZ 

CELESTINO EUZERIO FAZZIO 



I N S T I T U T O  H I S T 6 R I C O  E  G E O G R A F I C O  D E  S A O  P A U L O  
BALANCETE DO MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXERCíCIO D E  1969, ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 

D E B I T O  C R S D I T O  

Bònus Rotativos Patrimdnio disponivel ...................... 101.244.52 
Escritório Levy ............. 61.200,OO 
Escritório Fintec ........... 39.200,00 100.400,OO I w 

Banco do : 
Ranrn Ttamarat 

............. Estado de São Paulo 
..................... i S.A. 

tu10 S. A. ......... 
........... 

Banco Auxiliar de São P; 
Caixa Econômica Federal de São Paulo . . . .  
Caixa Econômica Estadual de São Paulo . . .  
Dbrieacõen Rlet--'~~<- - ~ -. .>... 

Saldo em Caixa ...................... 

D E S P E S A S  R E C E I T A S  

Despesas Gerais ........................... 
Ama e Esgdto (3" e 40 trirn. de 1968 e 

14 29 e 3 0  de 1969 ...................... 
Edificio Social ............................. 
Gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Salarios + 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.................................. Telefone 
LUZ 
Elevadores ............................... 
INPS .................................... 
Aquisição de Bônus e Letras de Cambio ...... 
Prêmio «Pedra de Toledos .................. 
Prefeitura - Taxa conservação e limpeza 

de 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
......................... Segura Elevadores 68.97 

Impôsto Sindical ........................... 5424 
..................... Seguro contra incêndio 731,C5 

Superavit do exercício de 1969 . . . . . . . . . . . . . . .  2.094,20 
.. -- . 

189.186,75 
-- - 

-- - - - -. 

Revistas e jornais . . . . . . . . . . . . . . .  3.297.20 
Aluguéis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.243.81 
Conservação do prédio . . . . . . . . . . .  10.070,Ol 
Medalhas, diplomas e distintivos . . 1.017,00 
Banco Auxiliar de São Paulo, So- 

............ ciedade Anónima 8.458,11 
Eventual ....................... 3134 
B.N.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.824,16 87.942,23 

S&o Paulo, 31 de dezembro de 1969 
O Presidente 

Aureliano Leite 
O Contador O Tesoureiro 

Zepherino Ohiaramonte Wilson Maia Fina 



ATAS DAS SES,SóES PLENÁRIAS DE 1969 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE JANEIRO DE 1969 

Aos onze dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove, às 
catorze horas e trinta minutos. em a sede social do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de Sãc Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, Capital, por convoeaçáo 
da  Presidência reuniu-se em sessão extraordinária o sodalicio para atendimento 
da Pauta adiante registrada e a cuja sessão compareceram os seguintes con- 
sôcios: Aureliano Leite. Luiz Tsenório de Brito, Vinício Stein Campos, José 
Leandro de Barms Pimentel, Jacob Penteado, Alvaro da Veiga Coimbra, Lúcia 
De Tomasi, Mario Leite, Wilson Maia Fina. Padre Hélio Abranches Viotti, Tito 
Livio Fereira, Maria Amélia A m d a  Botelho de Sousa Aranha, Henrique L. 
Alves, Antônio Barreto do Arnaral, Heliodoro da Rocha Marques. Mario Savelli, 
Gabriel Marques, Reynaldo Kuntz Busch, Arrisson de Souza Ferraz, Sebastião 
Pagano, João Gualberto de Oliveira. A mesa, na fonna regimental, esteve wns- 
tituida pelo Presidente Aurellano k i t e ,  10 Secretário Luiz Tenório de Brito, 
29 Secretário Vinício Stein Campos. Lida e aprovada a a ta  da  sessáo anterior. 
e apresentadas pelo Sr. Presidente as Efeméndes Brasileiras e Paulistas, o Sr. 
19 secretário deu conta do seguinte Expediente: Cartões de boas festas do 
Governador Abreu Sodré, Consulados de  Portugal, da República Argentina, do 
Embaixador de Venezuela, Ministro José Romeu Ferraz. Deputado Leite Car- 
valhais, Alarico Santos, Deputada Dulce Sales Cunha Braga, Presidente do Tri- 
bunal de Recursos, Secretário de Cultura. Esportes e Turismo Orlando Gabriel 
Zancaner, Museu de Arte e Arqueologia, Otho CiDlo Nernann, Demócrito de 
Castro e Silva, Adriauo do Couto, Instituto Nacional do Cinema, Celso Com& 
Dias, Áureo de Almeida Camargo, Alfredo Gomes, Manoel E'igueiredo Ferraz, 
Dorival Varela Costa, D. Virginia Von Bulow, Instituto Hans Standen, Mario 
Savelli, Joáo Aires de Camargo. Raul Votta, Otavio Uchôa Veiga, Deputado 
Cunha Bueno, Liga das Senhoras Católicas, Deputado Valério Giuli, Antonio 
Carvalhal Filho, Instituto Roberto Simonsen e União Cultural Brasil Estados 
Unidos, Convite do Consulado de Portugal para o banquete ao Ministro de 
portugal, agradecimento do escritor Luiz da  CSmara Cascudo Pelos cumpri- 
mentos em seu 50" de trabalhos publicados para solenidade, agradecimento e 
convite do Presidente da Tribunal de Contas Américo Portugal Gouvêa: agra- 
decimento da famiha de Aristides Lobo pelas homenagens prestadas à sua me- 
mória; agradecimento de d. Lucia F'alkenberg pela colabora~áo do Sodalicio 
nas festas ca,bralinas. A seguir pela 20 Secretário foi lido o Relatório das ativi- 
dades do sodalicio em 1968. O Sr. Wilsan Maia Fina apresentou o relatório 
da vida financeira do sodalicio no exercício de 1968, e constante dos seguintes 
dados contabilizados pela Tesouraria: Débito - Obrigações Eletrobrás nV 373255 
a 59 ( 5  a 5.00) 25,OO. Bonus rotativos - 69.200.00. Depósito BNH - 1.416,12. 
Caixa Econõmica Estadual de São Paulo - 7430.  Caixa Econômica Federal 
de Sáo Paulo -- 13,17. Banco Auxiliar de São Paulo S. A. - 10.864,58. Banco 
Itamarati S. A. - 5.032.32, Saido da Caixa em 31-12-1968 - 141,65 - 
86.767,34. Despesas: Despesas gerais - 25.118.40 - Luz - 24223. Telefone 
- 434.65. Elevadores - 1.902,30. Gás - 242,23. Impõsto Sindical - 52.37. 
Edificlo Social (Prest. Cx. Econ. Fed. S.P.) - 580,20. Salários deduzidos os 
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87; do INPS - 21.032,39. INPS - dos funcionários - 1.147.36. Prefeitura - 
Conservação e limpeza - 3.14634. Aguas e Esgoto - 791.62. Seguro contra 
fogo - 716,35. Seguro Elevadores - 52.95, Seguro dos funcionários - 42.84 - 
Superavit do exercicio - 10.092,RE. Total 154,001.05 (154.@01,85). Crédito Pa-  
trimònio disponível em 31-12-68 - 86.767.34. - Receitas - Aluguéis - 
51.108.60. Conservação do predio -- 5.323,69 - Medalhas, diplomas e distin- 
tivos - 577.00 - Revistas e jornais - 455.00. Eventual - 55,45. Auxílios e 
subvenções - 9.706.32. Obrigações Eletrobrás (juros) 7,65. Total 67.233,71 - 
154.001,45. Foi lido O parecer da Comissão de Finanças, favorável à aprovação 
o que foi feito sob palmas, nada mais houve. Para constar lavrou-se a presente 
ata. que aprovada, foi por todos assinada, presidente e secretários. Eu, Vinicio 
Stein Campw, secretário, escrevi: aa)  Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vi- 
nicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 25 DE JANEIRO 

Aos vinte e cinco dias do m&s de janeiro de mil novecentos e sessenta e 
nove, nesta cidade de São Pauio, séde social do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Pauio, à rua Benjamin Constant. 158, às c a t o m  horas e trinta minutos, 
realizou o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a sessão magna come- 
morativa da fundação de São Paulo e de abertura de suas atividades no Cor- 
rente ano. Compareceram os seguintes consócios Aureliano Leite, Luiz Senório 
De Tomasi, Tsunezo Sato, Padre Eliseu de Morais, além de numerosa e seleta. 
Ferreira, Alfredo Gomes, Arrison de Souza Ferraz, Helicdoro Tenório da  Rocha 
Marques, Salvador de Moya, Eurico Branco Ribeiro. Pe. Hélio Abranches Viotti. 
Sebastião Pagano, Carlota Pereira de Queiróz, Gabnel Marques, Paul Donovan 
Kigar, Thecdoro de Souza Campos Júnior, Maria Amélia Arruda Eotelho de  
Souza Aranha, Raul Votta, Mario Savelli, Geraldo Gouiart, Olga Pantaleáo, 
~ l v a r o  do Amaral, Ãivam da  Veiga Coimbra, Mario Graciotti, Mario Leite, Lucin 
de  Tomasi, T s u n a o  Sato, Padre Eliseu de Morais, além de numerosa e seleta 
assistencia, destacando-se o Sr. Prefeito Municipal de São Paulo Brigadeiro José 
Vicente de Faria Lima, jornalista Júlio de Mesquita E'ilho, representantes do 
Govêrno do Estado, do Tribunal de Contas, de entidades culturais da cidade. 
A mesa, na  forma estatutária, esteve constituida peio Presidente Aureliano Leite, 
10 secret&rio Luiz Tenório de Brito, 2* secretário Vinicio Stein Campos. orador 
oficial Aifredo Gomes. Ocuparam também lugar à mesa, a convite do Presi- 
dente. o Sr. Prefeito Faria Lima, o representante do Governador do Estado, e 
demais personalidades de destaque no mundo social, intelectual e político do 
Estado. Abertos os trabalhos, foi dada a paiavra ao  Prof. Alfredo Gomes, que 
discorreu sobre a data da fundação de São Paulo, acentuando, na  intrcdu@o 
de sua palestra, o notável trabalho de remodelação da metrópole paulistana em- 
preendida pelo Prefeito Faria Lima no discurso de sua brilhante administração. 
Segue-se a cerimônia da  entrega, ao sodalicio, peio escultor Morrone, da  cabeça 
do Presidente Aureliano Leite, artistico bronze colocado sobre uma peanha no 
auditório do Instituto. O Presidente Aureliano Leite agradeceu a homenagem. 
O dr. Mário Savelii falou, em rápido discurso, evocando a leitura, pela primeira 
vez, no sodalicio. por Euclides da Cunha, de capitulas então inéditos de seu 
livro «OS Sertõess, sendo o sr. Júlio de Mesquita Filho convidado a descerrar 
a placa de bronze. aposta numa das paredes do auditório, e alusiva aa fato. Esta 
Placa é trabalho do Sr. Luiz Morrone. A cabefa do Sr. Presidente. trabalho do 
escultor Gilbert, por iniciativa do DF. Ãharo  da  Veiga Coimbra foi colocada no 
Museu José Bonifácio como homenagem ao dr. Aureliano Leite pela instalação 
dêsse Museu. Retirou-se ao fim desta primeira parte o Prefeito Faria Lima 
que tinha outros compromissos a atender nas festas da  cidade. O sr. Presidente, 
acompanhado de todo o auditório, transportou-se para o 8~ pavimento do edi- 
ficio e iá  se procedeu a inauguração da  Hemeroteca Júlio de Mesquita, assim 
denominada por proposta do consbcio Nicoiau Duarte Silva. Falou no ato o 
Presidente Aureliano Leite, que disse do valor desta preciosissima coleção de 
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pendencia, época bastante propícia para essa trasladação e que vai ser bri- 
lhantemente comemorada, conforme providências em andamento na Prefeitura 
e no Conselho de Defesa do Patrimônia Histórico, Artistico e Turístico do 
Estado. Ao sr. Presidente foi sugerido formação de comissão para tratar da  
participação do Instituto nessas solenidades. Nada mais. Para constar lavrou- 
se a presente que lida e achada conforme será devidamente assinada. a )  Emesto 
de Souza Campos, Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA DE 22 DE FEVEREIRO 

Aos vinte e dois dias do mes de fevereiro de mil novecentos e sessenta e 
nove, nesta cidade de S. Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo. à 
rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão 
ordinária o sodalicio, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Luiz 
Tenório de Brito. Vinicio Stein Campos, Ernesto de Souza Campos, Eurico 
Branco Ribeiro, Alfredo Gomes. Tito L~vio Ferreira, Carlos Henrique Robertson 
Liberalli, Pedro Camêlo, Raui Votta, Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira 
Camargo, Domingos Laurito, Romano Barreta, Ãlvaro da Veiga Coimbra. Nicolau 
Duarte Silva, Eliseu Murari, Rosalvo Plorentino de Souza, Paulo Romano, José 
Eugenio de Pauia Assis, Mario Savelii. Mario Leite, Padre Hélio Abranches 
Viotti, Henrique L. Alves. Alberto Prado Guimarães, Langieberto Pinheiro Soa- 
res, Fernando Góes. A mesa esteve constituida pelo Persidente Aureliano Leite, 
I? Secretário Luia Tenório de Brito, 2" secretário Vinício Stein Campos. Esta- 
vam também presentes à sessão numerosos visitantes, inclusive filhos do sau- 
doso José Torres de Oliveira, que em vida exerceu as funções de Presidente 
Perpétuo da Sodálicio. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente declarou que a pri- 
meira parte da presente sessão seria dedicada à memória do Presidente José 
Torres de Oliveira cujo centenário de nascimento transcorre a 27 do corrente. 
Foi de inicio, pmedida a leitura da ata, das Efemérides Brasileiras e Paulistas 
e seguiu-se a apresentação do Expediente pelo 1" Secretário. Dada a palavra 
ao orador oficial, prof. Alfredo Gomes, proferiu o distinto consócio brilhante 
oração, na Qual evocou os antigos tempos do Instituto, ao tempo do velho 
edifieio, os funcionários também já desaparecidos - como o secretário adm-  
nistrativo Aristides Lobo, o tesoureiro Dácio Pires Corrêa, o servidor Francisco 
Laudelino de Jesus, o popular «seu Chicoa, e o ambiente do casarão antigo 
com seus velhos móveis, as estatuetas, os quadros, e o grupo de eminentes sócios 
que se reuniam habitualmente no sodalício pela tarde, sob a presidência amiga 
e austera de José Torres de Oliveira. Passou a descrever a figura do ilustre 
Presidente perpstuo, sua dedicaçso ao Instituto. as maneiras afáveis com que 
a todos acolhia, os inestimáveis servi~oç que prestou a esta casa e através dela 
à vida cívica e cultural de São Paulo e do Brasil. O orador reproduziu expres- 
sivffi trechos das orações dos consócios Leite Cordeiro e Emesto de Souza Cam- 
pos a respeito de José Torres de Oliveira e sob palmas encerrou seu belo dis- 
CU~SO. Falou ainda, sóbre a personalidade do homenageado, o Sr. Pedro CamBlo, 
do Instituto Histórico e Arqueológico de Pemambuca, hipotecando apoio da- 
quele d a l i c i o  às homenagens a Torres de Oliveira. O çr. Presidente agradeceu 
a todos as palavras de solidariedade às homenagens prestadas ao benemérito 
consócio, e recordou o notável episódio de 1932, revelador da bravura cívica de 
Torres de Oliveira, quando o valoroso pauiista, após o encerramento da luta 
armada e São Paulo estava ocupado pelos homens da ditadura, realizou nests 
casa uma corajosa sessão civica de exalta$ão dos heróis constitucionalistas. O 
Sr. ,NicoI&u m a r t e  Silva, em parte, recorda outro gesto de José Torres de Oli- 
veira, oferecendo seu anél de grau para a Campanha do Ouro para a Vitória. 
Em nome da familia do homenageado, em vigorosa oração. como ihe é peculiar, 
falou o Vice-presidente Tito Lívio Ferreira. Na 2s parte da  sessão o Sr. Pre- 
sidenrc inicialmt.rirc ( rop i ,~  votos de Fcsar. uniinimemcnte aprovados, pelo in- 
fausto 1~~jarne11to ( 1 ~  do15 illlatreb conii<ic~o, e eiliiiientes f lg~ras  dc S b  Paulo 
PtofeSsor Jorge Americano e Honório Monteiw. . Foram a seguir votados e 
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aprovados os seguintes candidatos a sócios do Instituto: Em 20 escmtinio para 
sócio honorário - José Luiz Pasln e Bemardo Pedroso; para sócio corres- 
pondente estrangeiro, na  Alemanha, Percy Ernest Schrann. Em li votaçáo, 
para sócios honorários, Willian Robert Marinho Lutz, D. Nilva de Mello, Rey- 
naldo Saldanha da  Gama, e Jesuino Feiicissimo Júnior e para sócio carres- 
pondente nacional Newtan Carneiro. O Sr. Presidente comunicou haver ofere- 
cido ao  Instituto o Arquivo da Liga Nacionalista e do Partido Democrátjco. 
que recebera de Joaquim Sampaio Vidal. por doação testamentária, valioso do- 
cumentáno da história polltica do Brasil de 1926 a 1934. As palavras do Sr. Pre- 
sidente foram acolhidas wm calorosa salva de palmas. O sr. Carlos Henrique 
Liberalli propõe um voto de conpatulacóes com o Governo do Estado pela 
Criacão do Museu Histórico e Pedagógico Zéquinha de Abreu, de  Santa Rita 
do Passa Quatro. o que foi aprovado. O Sr. Alfredo Gomes sugeriu repre- 
sentação do sodalicio ã Prefeitura Municipal de São Paulo no sentido de ser 
atnhulda a uma das vias públicas da  Capital o nome do General João Pe- 
reira de Oliveira O Sr. Presidente lembra o passamento, recentemente 
ocorrido, do General Bertoldo Klinger, que foi o Comandante do Exército Cons- 
titucionalista de São Paulo, em 1932. e propõe a inserção, na  a t a  dos trabalhos, 
de um voto de pesar. O Sr. Vinicio Stein Campos solicita a inscrição em ata 
de um voto de congratulacões com a sr. José Zanei, ilustre Prefeito Municipal 
de Cananéia, que num gesto digpo dos mais entusiásticos aplausos, solicitou ao 
Conselho de Defesa do PatrimOnio Histórico, Artístico e Turist io do Estado. 
O tombamento da zona central daquela cidade, a parte mais caracteristica da  
velha cidade, para resguardo dos tesouros históricos que encerra. Nada mais ha- 
vendo a tratar o sr. Presidente agradeceu o comparecimento de todos e declaroii 
encerrada a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata. assinada depois de 
lida e achada conforme. (aai Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinido 
Stein Campos. 

ATA DE 27 DE FEVEREIRO 

AOS 27 de fevereiro de 1969. às  20 horas, no auditório do Instituto His- 
tórico e Geográfica de São Paulo, à rua Benjamin Constante, 158. em sessão 
solene extraordinária reuniu-se o sodalicio para comemorar o transcurso do 
centenário de nascimento do aviador português Gago Coutinho. Na  sessão. que 
foi presidida pelo presidente Aureliano Leite e cantou com a presença de nume- 
rosas representantes da  colõnia portuguèsa em São Paulo, falou o sr. Nicolau 
Duarte Silva, que proferiu substanciosa palestra sôbre a vida e os feitos do 
homenageado. 

ATA DA SESSAO DE 1-E hfARÇO 

A Primeiro de março de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 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 Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, 
Tito Livio Ferreira, Ernesto de Souza Cainpos, José Carlos de Ataliba No- 
gueira. Wilson hfaia Fina, Tsuneza Sato, Alvaro da  Veiga Coimhra, Paul Do- 
novan Kigar, Gabriel Marques, Pe. Hélio Abranches Viotti, Alexandre Nelson 
de Mello, Pedm Camèlo, Reynalda Kuntz Busch. Mário Leite, Pedro Brasil Ban- 
decehi, Sebastião Pagano, Carlos Henrique Robertson Liberalli, Romano Bar- 
reto, Henrique L. Alvrs, Jmé Furtado Cavalcailti, Rosalvo Florentino de Souza, 
José Buena de Azevedo Filho, Raul Votta, Ungleberto Pinheiro Soares, José 
Lendro de Barros Pimentel, Heliodoro Tenório da  Rocha Marques. A sessão 
foi presidida por Aureliano Leite, tendo como 1" Secretário Luiz Tenório de 
Brito e 2 g  Secretário Vinicio Stein Campos. Lida e aprovada a a ta  da  sessão 
anterior. as Efemérideç Brasiieiras e Paulistas e apresentado o Expediente pelo 
l qec re t á r i o ,  o çr. Presidente comunicou o comparecimento à sessão. para com- 
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pelo Presidente Aureliano Leite, lv Secretário Luiz Tenório de Brito, 2-e- 
cretário - Vinicio Stein Campos. Lidas as  Efemérides Brasileiras do Barão 
do Rio Branco e as Efemérides Paulistas, do Instituto, o SI. 1Q Secretário deu 
conta do seguinte Expediente: Carta do consócio Dr. Jesus Vasques Gayoso. 
do México, informando haver representado o sodalicio no Congresso de História 
realizado naquele país; boletim mensal do Serviço do Vale do Ribeira; carta 
de D. Maria de Araújo Ottoni, agradecendo homenagem a seu espôso Ottoni 
Homero Benedito; carta  de José Luiz Pasin. agradecendo sua eleição para  o 
quadro social; telegrama do Marechal Lyra Tavares, Ministro da Guerra, agra- 
decendo a homenagem È memória do General Bertaldo Klinger; carta do pmf. 
Romano Barreto. oferece,ndo ao Instituto os Anais do lo Congresso Nacional 
de Saúde Escolar e a Medalha então distribuida aos congressistas, em 1941: 
carta da. Academia Cristã de Letras. congratulando-se com o sodalicio pela 
posse de Bemardo Pedmso no quadro social dêste Instituto; carta do Mon- 
senhor Deuçdedith de Araújo pela homenagem que lhe tributou a Instituto. 
Procedeu-se em seguida à eieiçáo de novos consócios. na seguinte ordem: Em 
2-votação - sócio honofirio - Jesuino Feiicíssimo Júnior, aprovado; professor 
Newtan Carneiro, do Instituto Histórico do Paraná. eleito sócio correspondente 
nacional; Dra. Nilva Rogick de Mello, eleita sócia honorária: Dr. William Ro- 
berto Marinho Lutz. eleito sócio honorkrio: Major Reynaldo Ramos de Sal- 
danha da Gama, eleito sócio honorário: Em I'+ votação - Dr. Alvaro da Veiga 
Coimbra. sócio Benemérito; Demócrito Castro Silva. sócio honorário; Orna r  
Muniz Pimentel, sócio titular: Eduardo de Jesus Morais do Nascimento. sócio 
honorário; Antbnio Joaquim Aives Mota Sobrinho, sócio titular. Moções: foram 
Pmpostas e aprovadas. em seguida. as  seguintes moções: O Sr. Presidente Aure- 
liano Leite propôs um voto de pesar pelo falecimento do Embaixador Pedm 
de Moraes Barms, observando a casa um minuto de silêncio em memória do 
ilustre extinto; o sr. Alfredo Gomes justificou, em eloqüente oraçâo, um voto 
de pesar pelo faleeiniento. em Paris, do en-governador do Estado m u t o r  Adhe- 
mar Pereira de Earros; o Sr. Mário Savelli propòs um voto de congratulações 
com Menotti dei Picchia pela sua merecida escolha para a láurea «Intelectual 
do Ano» e convidando ao mesmo tempo a todos para comparecer ao  auditório 
das Folhas. dia 20, quando o escritor receberá das mãos de Srico Verissimo 
o troféu Juca Pato; o Sr. Alfredo Gomes propõe que se solicite ao Prefeito 
Faria Lima, para a biblioteca do sodalicio. a sua obra «Metró e Piano Urba- 
nistico de Baseu; o Dr. Célio S .  Debes propõe oficio ao Govêrno do Estado de 
apoio ao tombamento da casa do Barão de Jundiai. Nada mais. Pa ra  constar 
lavrei a presente ata, lida e aprovada. (aa)  Aureliano Leite, Luz Tenório de 
&"to, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 12 DE ABRIL 

AOS doze dias do mes de abril de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta 
minutos realizou o Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, a primeira 
çesçáo ordinária do més, presentes os seguintes conçóciaç: Aureliano Leite. Luiz 
Tenória de Brito, Vinicio Etein Campos, Carlos Henrique Liberalli, Paulo Ro- 
mano, Antônio Barreto do Amaral, Arrison de Souza Ferraz, Reynaldo Ramos 
de Saldanha da  Gama, Paul Donovan Kiggar, Alexandre de Mello, Tsunezo Sato, 
Hernani Donato, Olga Pantaleão. Reynddo Kuntz Busch. Mário Savelli. e Hen- 
rique L. Alves. A mesa diretora dos trabalhos esteve constituida pelo Presl- 
dente Aureliano Leite, 1QSecretário Luiz Tenório de Brito, 2 9  Secretário Vinício 
Stein Campos. Lidas as Efemérideç Brasileiras do Barão do Rio Branco e as 
Efemérideç Paulistas do Instituto, o Sr. Presidente comunicou estar presente 
para a posse o novo consócio Reynaldo Ramos de Sddanha da  Gama Introdu- 
zido no recinto com as formalidades de estilo, leu o termo de posse e o assinou, 
tomando seu lugar na assembléia. O orador oficial, sr. Alfredo Gomes, proferiu 
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a saudaqão de praxe, destacando o papel do nove1 consócio na luta civica de 
1932. O dr. Saldanha da  Gama agradeceu as  palavras de boas vindas, do Sr. 
Presidente e do Orador Oficial, comynicando haver escolhido para seu patrono 
a Armando Salles Oliveira. O Prof. Tlto Livio Ferreira ofereceu a biblioteca do 
sodalicio os dois volumes de sua História de São Paulo, recentemente editada. 
Expediente: Pelo sr. 1. Secretário foi lido o seguinte expediente: Carta do 
acadêmico Menotti de1 Picchia, agradecendo sua eleição para o quadro social 
do Instituto; carta do sr. Percy Ernest Schramm peio mesmo motivo: carta do 
Prefeito Municipal de Cananéia agradecendo as  homenagens que lhe foram tri- 
butadas por proposta do prof. Vinicio Stein Campos; comunicação do Sr. Aluisio 
Armda, de haver assumido a direção do Instituto de Criminoiogia: carta do 
Acadêmica Vicente de Paulo Vicente de Azevedo a prapósito d a  homenagem 
ao saudoso Jorge Americano: convite do Colégio São Luiz para a solenidade 
de inauguração de suas novas dependencias; recebimento da  doação da  me- 
dalha da Imperatriz Leopoldina legada ao sodalicio pela saudosa extinta, dna. 
Adelfa Rodrigues de Figueiredo. falecida no ano findo: convite do Prefeito 
Faria Lima para a solenidade da  inauguração da  Avenida Embaixador Ma- 
cedo Soares; agradecimento da  familia de José Ferraz de a m a r g o ;  convite do 
Prefeito Faria  Lima para a inauguração do Museu Assis Chateaubnand: carta 
de D. Antonieta Ferraz Diniz, convidando para a inauguração da  Casa do Vovô, 
da Companhia Antártica Paulista; convite do Governador Abreu Sodré para 
a solenidade de posse do Prefeito de São Paulo, Sr. Salim Maluf. Na  parte 
destinada ã.s conferências usaram da palavra os consócios Roberto de Paula 
Leite e Carlos Henrique Liberalli, o primeiro estudando com muita propriedade 
e agudeza a obra literária de Guimarães Rosa. e o segundo prosseguindo no 
estudo da personalidade de José Bonifácio, o Patriarca, através de seus estu- 
d o ~  cientiiicos na Franca. O distinto conçócio. que versa com grande autori- 
dade e competência a t e s  temas andradinos. procurou espungir a obra e a figura 
do Patriarca das lendas que as  envolvem. situando a origem destas fantasias 
biográficas no belo trabalho de Latino Coelho, de 1865. Seguiu-se a homena- 
gem do Instituto à memória de Otávio Mendes, pelo transcurso do centenário 
de seu nascimento. tendo o sr. Alfredo Gomes proferido a oracão oficial. Pela 
familia do homenageado falou agradecendo o Sr. Otávio Mendes Filho. O 
si. Leandro de Barros Pimentel ofereceu ao Museu José Bonifácio diversos sêlos 
COmemOrativos - O 150v anos do Visconde do Rio Branco. do Arcanjo Ga- 
briel, fundação de Cuiabá. etc. O Cel. Heliodora da Rocha Marques requereu 
a inscrição em a t a  um voto de congratuia~ões com a Secretaria de Cultura. 
Esportes e Turismo e o Prof. Vinicio Stein Campos peio folheto, em cores, pre- 
parado Por êste consócio, a respeito da F ò r ~ a  Pública. O Sr. Hernani Donato 
comunicou o lançamento em enorme tiragem e artística confecção gráfica da  
publicação - Grandes Personagens da nossa História - Tiradentes. e propõe 
u m  voto de congratulações com a empresa editdra. Nada mais havendo a tratar  
foi encerrada a sessáo. E u  Vinicio Stein Campos. 2" secretário, lavrei a pre- 
sente ata que lida e achada conforme será devidamente assinada. (aa)  Aure- 
liano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 1 9  DE ABRIL 

Aos dezenove dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158. à s  catarze horas 
e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito. Vini- 
cio Çtein Campos, Tito Livio Ferreira, Salvador de Mol'a, Geraldo Goulart, 
Paulo Romano, Agostinho Ramos, Raul Vatta, Alexandre D'Aiessandro, Ber- 
nardo Pedroso, Alfredo Gomes, Alvaro da Veiga Coimbra, Reynaldo Ramos de Sai- 
danha da  Gama, José Leandro de Barros Fimentei, Josué Calander dos Reis. 
Raul Tucunduvq Manuel Ubaldino Azevedo. Maria Améiia de Armda Botelho 
de Souza Aranha, Arrison de Souza Ferraz, Mário Leite, Alberto Prado Gui- 
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marães, Mário Savelli, Lhcia De Tomasi, Pedro Brasil Bandecchi. Gabriei Mar- 
ques, Mário Graciotti, Roberto Paula Leite, Alceu Toledo Pontes, Alexandre de 
Mello, Célio S. Debes, José de Mello Pimenta, Carlos Henrique Liberalli. Lida 
e assinada a a ta  da sessão anterior, o sr. Presidente leu a s  Efemérides Bra- 
sileiras e Paulistas e o çr. 1" Secretário apresentou o Expediente que constou 
do seguinte: agradecimento da familia do Comendador Manoel de Mel0 Pimenta, 
pelas homenagens tributadas ao saudoso consócio quando de seu falecimento: 
carta da Fundição n i p i  S.A. oferecendo um exemplar da História de  Joinville; 
convite para a solenidade da inauguração, pelo çr. Presidente da República, da  
Petraquimica União, em Capuava; agradecimento da  familia do Embaixador Pe- 
dro de Moraes Barros: carta do dr. Otávio Mendes Biiho agradecendo as  home- 
nagens prestadas à memória de seu pai. A meça da  sessão. formada na forma 
regimental pelo Presidente Aureliano Leite, l9 Secretário Luiz Tenório de Brito 
e 2" Secretário Vinicio Stein Campos, na abertura dos trabalhos, após o Expe- 
diente, prestou homenagens a Joaquim Celidonio Gomes dos Reis, pelo transcurso 
de seu centenario de nascimento, falando o Sr. Presidente e o sr. Ubaldino de 
Azevedo. O Sr. Joaquim Celidonio Comes dos Reis Filho agradeceu em nome da 
família. Votação: Foram votadas a seguir as seguintes propostas para sócios 
do Instituto: E m  2' votação. para sócio benemérito, a v a r o  da Veiga Coimbra, 
aprovado. Para sócios honorárias, em 2" votação aprovados - Demócrito de 
Castro e Silva e Eduardo Jesus Moraeç do Nascimento; Para sócios titulares, 
em 2 vohção, aprovados - Antonio Joaquim Motta Sobrinho e Osmar hfuniz 
Pimentel. Em 1" votaçSo - Para  sócios honorários foram aprovados - Ibiapaba 
Oliveira Martins, Rudolf Robert Hinner. Moções: A seguir foram votadas e 
acolhidas as  moções: voto de congratulações com a cidade de Capivari, pela 
passagem de mais um aniversário de sua elevação à categoria de cidade, fato 
ocorrido em 22 de abril de 1864 por lei da Assembléia Provincial; e de aplauso 
ao Bispo de Piracicaba, D. Aniger Melila, que autorizou a entrega ao Museu His- 
tórico e Pedagógico Dr. Cesário Motta Junior, do retrato do Padre Fabiano. 
deputado. autor daquela lei acima citada. e que se encontrava no Consistório da 
Igreja Matriz de Capivari, trabalho do pintor Miguelzinho Dutra. O dr. Mario 
Savelli solicita o apoio do Instituto à iniciativa do levantamento fotográfico de 
São Paulo na  área atingida pelas obras de remodelação empreendidas pela Pre- 
feitura. Da Dinorá Eneas oferece ao Instituto o Arquivo do Coronel Alfredo 
Simas Eneas Junior. D" Maria Helena Brancante oferece ao Museu do sodalicio 
uma coleção de botões de D. João VI, D. Pedra, etc. O dr. Mário Leite propõe 
voto de congratulações com o sr. Helio Viana pelo seu livro histórico sobre São 
Paulo, e com o dr. Aureo de Almeida Camargo pelas Efemérides Amparenses. 
D' Maria Amèlia de Souza Aranha convida a todos Para a Exposição de Aqua- 
relas de D. Pedro Henrique, dia 7 de maio, no Museu da  Fundação Ahares 
Penteado. Alberto Prado Guimarães voto de pesar pela morte de Antonio Alves 
de Lima. Aifredo Gomes, oferece o livro de Freitas Nobre, Lei da Informação 
e fala sobre a data de 21 de abril. Tiradentes. Nada mais. Para constar, eu, 
Vinicio Stein Campos, 2" Secretária lavrei a presente, que lida e aprovada será 
devidamente assinada. 

(aa)  Aureliano Leite, Luiz Tenório de Bri'w, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÃRIA DE 3 DE MAIO 

AOS tr& dias de mala de mil novecentos e sessenta e nove, nesta cidade de 
s ã o  Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta minutos 
reuniram-se na forma do costume o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureiiano Leite, Luiz Tenório de Brito, 
Vinicio Stein Campos, Tito Livio Ferreira, Agostinho Ramos, Bernardo Pedroso, 
José Cesar Salgada, Leão Machado, Wilson Maia Fina, José Luiz Pasin, JosB 
Uandro  de Barros Pimentel, Paulo Romano, Henrique L. Alves, Arrisson de 
Souza Ferraz, Alexandre de Mello, Alvaro da  Veiga Coimbra, Antonio Barreto 
do Amaml, Maria Amelia Armda Eotelho de Souza Aranha, Heliodoro da Rocha 
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Marques, Salvador de Moya, Tsunezo Sato, Alberto Prado Guimarães, Erasmo 
de Almeida Magalhães, Mano Graciotti, Lycurgo de Castro Santos Filho e D* 
Conceição Camargo Borges. A mesa estêve constituída pelos consócios Presidente 
Aureliano Leite, 1 0  Secretário Luiz Tenório de Brito, 2q Secretario Vinicio Stein 
Campos. Abertos os trabalhos o Sr. Presidente designou aos consócios Leão Ma- 
chado. Henrique L. Alves, Agostinho Ramos e Tito L'lvio Ferreira para intmdu- 
zirem no recinto o nove1 consócio José Luiz Pasin, que foi recebido com uma 
salva de palmas e prestou o compromisso de praxe. Na ausência do Orador 
Oficial Alfredo Gomes. saudou o nâvo consóeio o 2" Secretário Vinicio Stein 
Campos. O sr. JosB Luiz Paçin discorreu, a seguir, sâbre o sodalicio, a História e 
os historiadores, declarando haver escolhido para seu patrono Francisco de Assis 
Oiiveira Borgeç, Visconde de Guaratinguetá. O coral do Colégio Estadual de 
Cachoeira Paulista, regido pela profi Célia de Almeida Marcondes, executou 
diversos números em homenagem ao prof. José Luiz Pasin. Lidas as Efemérides 
Brasileiras do Barão do Rio Branco e a ~ ,  Efemérides Paulistas do Instituto, o 
Sr. le Secretario Luiz Tenório de Brito apresentou a relação de ofícios e comu- 
uicaçóes do Expediente a seu cargo. Foi então dada a palavra a I)" Mana Améiia 
de Arruda Botelho de Souza Aranha, que relatou a sua viagem ã Ãustria. onde 
teveoportunidade de pesquisar os desenhos da Imperatriz Leopoldina, nos Arqui- 
vos e Museus de Viena. aA procura dos desenhos de Da Leopoldina~ foi o nome 
dado w r  D- Maria Amélia a sua palestra, que foi ilustrada com fotografias e 
reproduções dos trabalhos citados. A oradora discorreu sâbre as dificuldades que 
teve de enfrentar nessa busca e destacou nos trabalhos da Imperatriz uma Cabeçrr 
de Cristo e as pinturas das plantas, estudos de predileção da filha de Franciscc. 
I. Ao exibir os desenhos pintados por DL Leopoldina entre 8 e 15 anos, D' Mana 
Amélia analisou nos mesmos a influencia dos mestres da princezinha austríaca. 
Seguiu-se com a palavra D* Conceição Borges Ribeiro, que leu interessante comu- 
nicação intitulada «Passagem da Princesa Isabel por Aparecida e Guaratinguetá~ 
- viagem que a ilustre Regente do Império realizou em 1868 em companhia de 
seu esp6s0, o Conde d'Eu. Incidentemente D* Conceição tratou de fatos da histó- 
ria de Aparecida do Norte e de figuras ligadas à Capela da Santa. como Leão 
XIII. O sr. Presidente cumprimenta a ambas as oradoras e a propósito de D> 
Isabel evoca a incidente que ouvira narrado pelo seu Pai, quando Rebouças, 
recusado pelas damas de Guaratinguetá no baile da Princesa, ia se retirando 
aborrecido, foi convidado por Da Isabel a dançar com ela, e desfrutou dessa 
forma a maior honra da noite. Propõe ainda o Sr. Presidente um vota de pesar 
pelo falecimento do progenitor do eminente consócio do Instituto. o Cardeal D. 
Agnello Rossi. O Sr. José Leandro de Barrus Pimentel propóe um voto de con- 
gratulações com a Sociedade Filatélica Paulista pelo transcurso de seu 5 0 ~  ani- 
versário de fundação e ofereceu documentos de 1932 para o Museu do Instituto. 
O Cel. Arrisçon de Souza Ferraz propõe um voto de pesar pelo falecimento, a 
29 de abril último, do Coronel Castro, ilustre servidor da milícia cujo elogio 
proferiu em rápido improviso. Todos os votas foram aprovados. O çr. Presidente 
deverá Proferir na Academia Paulista de k t r a s  uma conferência sdbre a heroina 
mineira cujo 150. anos está sendo comemorado no pais - Bárbara Eliodora. 
Nada mais. Para constar lavrei a presente que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, 2" Secntáfio escrevi. 

íaa)  Aureliano Leite, Luiz Tenóno de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÁO DE 17 DE MAIO 

Aos dezessete dias do m8s de maio de mil novecentos e sessenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo. à N a  Benjamin Constant, 158, à s  catorze horas i 

trinta minutos, reuniu-se o Instituto HisMrico e Geográfico de São Paulo em 
Sessão ordinária presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite. Luiz Tenório 
de Brito, Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
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Marcondes Ferraz, Leão Machado. Alceu Toledo Pontes, Reynaldo Kuntz Buseh. 
José Leandro de Barros Pimentel. Wilson Maia Fina, Lucia De Tomasi. Bernardo 
Pedroso. Raymundo Menezes, Antonio Barreto do Amaral, Alexandre de Mello, 
Arrisson de Souza Ferraz, Céiio S. Debes, Geraldo Goulart, Divaldo Gaspar de 
Freitas. Raul Votta, Alvaro da Veiga Coimbra, Heliodoro da  Rocha Marques. 
Pedro Brasil Bandecchi, Jacob Penteado. Henrique L. Alves. Osmar Muniz Pimen- 
tel. A mesa, na  forma regimental, foi composta pelo Presidente Aureliano Leite, 
19 Secretário Luh Tenório de Brito. 2" Secretário Vinicio Stein Campos. Abertos 
os trabalhos o sr. Presidente comunicou que deveria ser recebido pela casa, para 
as  solenidades de posse, o novo consócio Osmar Muniz Pimentel. Introduzido no 
recinto sob palmas. leu e assinou o respectivo t è m o  de compromisso, sendo a 
seguir saudado pelo Orador Oficial Sr. Alfreda Gomes e pelo consócio Geraldo 
Goulart. O sr. Osmar Pimentel respondeu, agradecendo. as saudações do sodalicic 
e declarou haver escolhido Antonio Gama Rodngues para seu patrono. Lida e 
aprovada a ata da  sessáo anterior, a sr. Presidente leu as  Efemérides Brasileiras 
do Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistas, do Instituto. Expediente: o 
Cel Luiz Tenório de Brito, 1~' Secretário, leu o seguinte Expediente: Comunica- 
ção do Instituto Hans Staden. de sua nova Diretoria; convite para o lançamento 
da «História de São Paulou do Prof. Tito Livio Ferreira, na Livraria Teixeira. 
dia 16 de maio: carta do pintor Carlos Ayres oferecendo réplica do retrato 
~upositlcio de Bárbara Eliodora, para a Prefeitura de Sáo João Del Rei; fasei- 
culo do consócio Benito Serpa. sobre a Fórça Pública: convite da Sociedade 
Cultural Hungara - Frasileira para o ato inaugural do retrato de  Pedro de  
Morais Barros; comunicação do Consulado de Portugal sõbre 120 bõlsas de estu- 
do: convite da Caixa Econòmica Federal para a posse de Antonio Mastrocola na 
Presidência. O sr. Presidente discorreu sobre a personalidade de Paulo Prado e 
demorou-se no estudo da obra do esoritor. notadamente o livro <Retrato do 
Brasiln. O sr. Vinicio Stein Campos. em rápida exposiqão, recordou das medalhas 
comemorativas da Guerra da Faraguai e ofereceu quatro medalhas aos consócioç 
que se distinguiam nas comemorações do centenário da Guerra, respectivamente 
D' Lucia De Tomasi, Alvaro da  Veiga Coimbra, Arrisson de Souza Ferraz e 
Célio S. Debeç. Votação: foram a seguir votadas novas propostas a sócios do 
Instituto, a saber: Em 24 votação: sócio honorário - Rudolf Robert Hinner, 
aprovado: Ern 2% votação - Ibiapaba de Oliveira Martins, sócio honorário, apro- 
vado; Em i" votação - Tácito Remi Macedo Van Langendonck, sócio honorá- 
rio, a~ravado:  em li votação Dr. Uhaldo Franco Caiuby, sócio honorário, apm- 
vado: em 1'4 votacáo - mudanca de cateaoria de sócio - Revnaldo Xuntz Busch. 
de sócio honorário para sócio titular - aprovado. Foram propostas, votadas e 
acolhidas as seguintes mo;ões: de José Leandro de Barros Pimentel, congratu- 
laTões com o Club XV, de Santos, pelo centenário de sua fundação: de Arrisson 
de Souza Ferraz. voto de pesar pela morte do Coronel Antonio Inojosa Fonseca; 
de Antonio !YAviia. convite para a inauguração do retrato de Salvador Rocco 
na 2' Grupo Escolar de Vila Carrão sábado, dia 24: do mesmo conçócio, coiigra- 
tulaçòes com Tito Livio Ferrrira pela publicação de sua «História de São Paulor: 
Letlo Machado, voto de pesar pelo falecimento de Rodngo Mel0 Franco de An- 
drade: Henrique L. Alves - sugere diiigéncias do Instituto junto aos poderes 
competentes da República para transladação dos corpos da Princesa Isabel e do 
Conde D'Eu para a Catedral de Fetrópolis: comunica o mesmo consócio haver 
representado o Instituto na inauguração da Biblioteca Euclides da  Cunha no 
Inítituto Nacional do Livro; dc Aifredo Comes, congratulações com o Sr. Hum- 
berto Pelegrin: do Sr. Geraldo Goulart, voto de pesar pela morte de Jefferçon de 
Aimeida Nobre, irmio do cons3cio Ibrahim Nobre: do Sr. Divaldo Gaspar de 
Freitas, voto de pesar pelo falecimento, em Coimbra, do prof. Maximino Correa, 
Sócio correspondente. Nada mais. Para constar iavrou-se a presente. 

(aa)  Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 
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ATA DE 7 DE JUNHO 

Aos sete dias da més de junho de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
cidade de São Pauio. à rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geogr&fiw de São 
Paulo, presentes os seguintes sócios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, 
Vinicio Stein Campos. Leáa Machado, Tito Livio Ferreira, Bemardo Pedroso, 
Alfredo Gomes. Rudoif Robert Hinner, Tçunezo Sato, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Antonio Barreto do Amaral, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Arrisson de 
Souza Ferraz. João Pegado Cortez, Celso Maria de Mel0 Pupo, Henrique L. Alves. 
Monçenhor Paulo Floréncio da Silveira Camargo, Wilson Maia Fina. Alfredo 
João Rabaçal. Demócrito Castro e Silva. Antonio Syivio da Cunha Bueno, Gabriel 
Marques, José Furtado Cavalcanti, Joâo Gualberto de Oliveira. A mesa que 
presidiu os trabalhos foi a seguinte: Aureliano Leite, presidente, Luiz Tenório 
de Brito, l"cretári0, Vinicio Stein Campos, 2* secretário. Iniciada a sessão o 
sr. Presidente procedeu à solenidade de posse dos novos consócios - Rudolf 
Robert Hinner e Demócrito de Castro e Silva, sócios honor&rios, saudados a 
seguir pelo orador oficial praf. Alfredo Gomes. Agradecendo a saudação, falaram 
OS novéis con~ócioç, declarando o Sr. Hinner haver escolhido o Almirante Henri- 
que Boiteaux para seu patrono. e o Sr. Demócrito a figura de EPitácio Pessoa, 
cujo elogio histórico proferiu. Lidas e assinadas as atas, as Efemérides Brasilei- 
ras e Paulistas e a Expediente apresentado pelo sr. l vec re t á r io  Luiz Tenório 
de Brito, foi dada a palavra ao orador inscrito para a conferência d a  tarde, 
SI. Wilson &laia Fina. que desenvolveu o tema - tReal, Real e Realu, estudando 
o periodo histórico de D. João V e D. José I. Nada maw havendo a tratar foi 
encerrada a sessão. lavrando-se a presente ata para constar, a qual será assinada 
depois de lida e achada conforme. Eu, Vinicio Stein Cmpos, 20 secretário, escrevi. 

(aa)  Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÁO ORDINARIA DE 21 DE JUNHO 

Aos vinte e um dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e nove, 
nesta cidade de Sáo Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e 
trinta minutos, realizou o Instituta Histórico e Geografico de São Pauio mais 
uma sessão ordinária, presentes os seguintes cansücios: Aureliano Leite, Luie 
Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos, Arnaldo Amado Ferreira. Aiceu May- 
nard Araujo, Alvaro da Veiga Coimbra, Antonio Barreto do Amaral, Alberto 
Praüo Guimarães, Alexandre de Melo. Reynaldo Kuntz Busch, Hernani Donato, 
José Leandro de Barros Pimentel, Wilson Iflaia Fina. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, José Hipólito Trigueirinho, Raul Votta, Padre Fernando Pedreira de 
Castro, Carlos Henrique Robertson Liberalli, Fernando Gáes, Henrique L. Alves, 
Arlindo Veiga dos Santos, e Padre Hélio Abranches Viotti. A mesa, na  forma or- 
denada pelas Estatutos, esteve constituida pelo Presidente Aureliano Leite, 1 9  
Secretário Luiz Tenório de Brito, e 2r Secretária Vinicio Stein Campos. Abertos 
OS trabalhos foram lidas, pelo Presidente, as  Efemérides Brasileiras do Barão do 
Rio Branco e Pauiistas, do sodalicio. O Sr. 10 Secretario deu canta do Expediente, 
que constou de várias cartas de agradecimentos e outras comunicações da ativi- 
dade social do Instituto. Passando-se à ordem do dia, foram discutidas e votadas 
as seguintes propostas de sócios: Em lV lugar. em 2' votação, a proposta de 
transferència da categoria honorário para a de titular. o Sr. Reynaldo Kuntz 
Busch. que foi aprovado e recebido com palmas no seu retorno à sala de votação: 
Tácito Remi Macedo Van Mngendonck, proposto para sócio honor&rio, também 
aprovado em 2* votação; Hilário de Carvalho, sócio honorário. aprovado em 1" 
votação: Augusto Benedito Gaivão Bueno Rigueirinho. sócio honorário, apm- 
vado em 1% votação: Antonio Delorenzo Neto, sócio honorário, aprovado em 1' 
votação; esgotada a pauta das votacões. o sr. Presidente deu a palavra aos sócios 
para propostas de moções: na seguinte ordem: Em primeiro lugar o ar. Presidente 
comunicou o recebimento da generosa oferta do artista Sr. Alfredo OUani, que 
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doou ao Instituto uma estatueta d a  Princesa Isabel. de sua autoria, belo trabalho 
exibido no ato aos srs. sócios. O Sr. Alberto Prado Guimaráes propós que se 
solicitasse à Prefeitura da Capital a sua colaboração no sentida de ser fundida 
em bronze a notável peça doada pelo Sr. Oliani. Declarou mais o sr. Alberto 
Prado Guimarães que estêve em Mariiia e ali encontrou ambiente bastante 
favorável à criação da Casa de Marilia, destinada ao Museu da cidade, havendo 
constatado o excelente trabalho ali desenvolvido pelo prof. Tlnicio Stein Campos. 
O sr. Carlos Henrique Robertson Liberalli comunicou haver participado de sole- 
nidades civicas em São José do Rio Prêto e Rio Claro, em cujas Faculdades 
foram inaugurados, nos Gabinetes de Mineralogia. os retratos de Josá Bonifácio 
de Andrada e Silva por êle oferecidos a essas escolas. Propõe finalmente um 
voto de congratulações. em seguida aprovado, pela eleição do consócio Amaldo 
Amado Ferreira para a Academia Nacional de Medicina, agradecendo esta mani- 
festação do sodalicio, o sr. Amado Ferreira sugere que o Instituto represente as 
Faculdades de Medicina no sentido de incluirem em sua programação escolar a 
Histó~ria d a  Medicina, discorrendo sóbre a utilidade da disciplina no processo 
da  formação dos novos m6dicos. O prof. Uberalli, em aparte, esclarece que o 
Conselho Estadual da Educação está vigilante e tem exigido sempre a inclusão 
da  cadeira nos curriculos submetidos h sua aprovação. como aconteceu com os 
processos de instalasão das Faculdades de Marília, Jundiai etc. O dr. Reynaldo 
Kuntz Busch agradeceu a sua eleição para o quadro de titulares e comunicou o 
bxito da Exposição Agricola e Industrial de Limeira, com a interessante Feira 
de Ciências, organizada pelos estudantes. PropOç o orador votos de congratula- 
çdes com a Prefeitura Municipal de Limeira e com o sr. Renato Ferrae Keti, 
genro de Beliiiário Pena. pela passagem de seu 8 0  aniversário de nascimento. 
O dr. Alceu Maynard Araujo referiu-se ao centenário de nascimento, que nessa 
data transcorria. de D> Olympia de Souza Nogueira Maynard, descendente do 
fundador de Capivari, Antonio Pires de Aimeida Xfoura. bisavó paterno de Vinicio 
Stein Campos e também seu antepassado. Referiu-se emocionado aos seus paren- 
tes de Botucatu. Tietê, Itu, e demais cidades da ituana, evocando episódios de 
sua infãncia e juventude. Os votos foram aprovados. O Sr. Vinicio Stein Campos 
Propae que se represente à Prefeitura de Sáo Manoel indicando o Padre Manoel 
da  Nóbrega para o patrono de seu Museu Histórico e Pedagógico, o que foi apm- 
vado. O sr. José Leandro de Barros Pimentel, secundado pelo Prof. Tito Livio 
Ferreira. manifestou-se entusiasta da idéia do Museu Histórico de Sáo Manoel, 
inclusive quanto à oportunidade de semelhante iniciativa no limiar do centen8rio 
da cidade, fato que se registrará a 17 de junho de 1970. Falou depois o sr. Wilson 
Maia Fina. lembrando a conveniência de uma representação do sodalicio à Pre- 
feitura da Capital, pleiteando a recolocação das estátuas de Ramos de Azevedo 
e do Padre Feijó e a preservação dêsses monumentos paulistanos. Nesse mesmo 
sentido falaram os drs. Pedro Brasil Bandecchi e Hipólito Rigueirinho, sendo 
a proposta aprovada. O Sr. ms lden t e  propõe um voto de pesar pela morte da 
pranteada artista paulista Cacilda Recker, unânimemente aprovado. e nada mais 
havendo a tratar agradeceu o ComParecimento de todos e declarou encerrada a 
sessão. Para constar. eu, Vinicio Stein Campos. secretário, lavrei a presente, que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. 

(a81 Aureliano Leite, Luiz Tenório de Erito, Vinicia Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 5 DE JULHO 

Aos cinca dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
cidade de São Paulo. à rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e trinta 
minutos, em sessão ordinsria reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os seguintes consdcios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, 
Vinicio Stein Campos, Tito Lívio Ferreira, Raul Votta, Alceu de Toledo Pontes, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Renê de Oliveira Barbosa. Tsunezo Sato, 
Demócrito de Castro e Silva, Alvaro da Veiga Coimbra, Bernardo Pedroso, Jos6 



422 REVISTA DO INSTITVTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PArLO 

Leandro de Barros Pimentel, Paulo Romano, Alexandre de Mello. Nilva Rogick 
de Mello, Xonsenhor Paulo Floréncio da Silveira Camargo. Hernani Donato. 
Alberto Prado Guimarães, José Furtado Cavalcanti, Agostinho Ramos, Pedro 
Brasil Bandecchi. A mesa estêve constituida pelos srs. Aureliano Leite, Presi- 
dente, Luiz Tenório de Brito. 1 9  Secretário e Vinicio Stein Campos, Z1 Secretário. 
O çr. Presidente, na abertura dos trabalhos. declarou encontrar-se na  casa, para 
a solenidade de comprimiçso e posse. da nova integrante do quadro social do 
Instituto, na categoria de honorário. Doutora Nilva Rogick de Mello, introduzida 
no recinto com as  formalidades do estilo. leu e assinou o respectivo t8-o de 
compromisso. Encontrando-se ausentes os oradores oficiais, o Sr. Presidente de- 
signou o 2" secretário Vinicio Stein Campos para proferir a saudação de praxe 
à novei consócia, o que foi feito pelo designado em breve saudação. A Dr* Nilva 
Rogick de Mel10 falou a-seguir, agradecendo as palavras do orador, e leu inte- 
ressante dacumentária paulistano, das Atas e Documentos Interessantes do Es- 
tado. O sr. Presidente elogiou a palestra apresentada e a encaminhou ao 1" 
Secretário para publicação na Revista. Procedeu a seguir o Sr. Presidente à 
entrega da medalha Cultural «Alexandre de Gusmãou ao consócio Monsenhor 
Paulo Florêncio da  Silveira Camargo. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, 
recordadas as  Efemérides Brasileiras e Paulistas na forma do costume, leu o sr. 
1" Secretário pequeno expediente. no qual se destacou interessante carta do sr. 
Marcelino Ritter sôbre a Poliantéia de Washington Luiz com elogiosa apreciação 
do trabalho do sr. Aureliano Leite. Não havendo comparecido os oradores ins- 
critos para a conferência do dia, o sr. Vinicio Stein Campos propôs votos de 
congratulações com o Prefeito Municipal de Capivari pela passagem do dia da  
cidade, a 10 do corrente, e com o Prefeito de Piracicaba pelas colaborações que 
deu ao I11 Curso de Museuiogia realizada pelo hTuseu Histórico e Pedagógico 
Prudente de Morais, dia P do corrente, com mais de 500 professòres partici- 
paptes. Discorreu, a seguir. o prof. Vinicio Stein Campos a b r e  o Estado do 
Amazonas, a fundacão de São José da Barra do Rio Negro, em 1669, a obra 
do Sargento Guilherme Valente, a criação da Província do Amazonas no sécul? 
XIX. a mudança do nome de São José para Manaus, a descoberta da  vulcani- 
zação da borracha pelo inventor norte-americano Carlaç Goodyear e o ciclo da 
borracha brasileira, de 1880 a 1915, relatando episódios pitorescos da formidável 
indústria extrativa que ali se desenvolveu. Como consequ8ncia. a formação do 
Museu Numismático de Bernardo Azevedo da Silva Ramos, de Manaus, com as 
peripécias que o tem acompanhado até hoje. Passou depois a tratar da  relíquia 
recebida pelo Museu Histórico e Pedagógico India Vanuire, de T'pã, a carta do 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, escrita três meses após haver 
assumido a Presidéncia da República em 1964 e tão cheia de edifieanteç revela- 
ções sôbre a situação nacional e o inquebrantável civismo do ilustre brasileiro. 
A palestra do prof. Vinicio desencadeou uma série de interessantes comunica- 
ções, feitas por vários sócios Presentes. a começar pelo Cel. Luiz Tenório de 
Brito, que lembrou a introdução de colonos japonSses, em 1924, no Amazonas, 
pelo Presidente Waçhiiigton Luiz, com a finalidade da  exploração da juta, do 
Par6 ao Rio Negro, mediante a implantação de fibras têxteis na  área, em 1928, 
e a descoberta de uma variedade da malvz, nativa na  região, com tadas a s  pro- 
priedades industriais da juta. O Sr. presidente, comentando as  considerações de 
prof. Vinicio e de Tenório de Brito. lembrou a tentativa feita em São Paulo, 
em seu tempo de menino. de aproveitamento da aramina, a popular guauxuma, 
para êsse mesmo fim. O sr. Tito L'ivio Ferreira discorreu sôbre o despovoamento 
dos campos e o superpovoamento das cidades, fruto da era industrial que se inau- 
gurou no país. O dr. Pedro Brasil Bandecchi recorda outra grande figura do 
desbravamento da Amazônia. Maciel Parente, autor do primeiro documento co- 
nhecido sôbre a posse da território. O sr. Hernani Donata discorre sôbre a 
obra titânica realizada pelos portuguêses no interior de Mato Grosso, o forte 
Arincípe da Beira e o trabalho patriótico do Correio Aéreo Nacional, inclusive 
levando às populações da fronteira as Revistas de sua editora. para que a língua 
e a História do Brasil sejam culturadas naqueles sertões. O Sr. Presidente encer- 
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rando os pronunciamentos feitos recordou a formidável obra de Couto de Ma- 
galhães, da navegabilidade entre as  duas maiores bacias do continente - Amazo- 
nas e Paraná, os notáveis serviços que êle prestou ao país, w m  suas viagens, 
estudos e navegações. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que lida 
e achada conforme será devidamente assinada. 

(aa)  Aureliano Leite. Lniz Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO I>E 19 DE JULHO 

Aos dezenove dias do mês de julho de mii novecentos e sessenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant. 158, &s catorze horas e 
trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinaria o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, presentes os sócios: Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, 
Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Ernesto de Moraes Leme, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Ibrahim Nobre, Raymundo de Menezes. Pe. Hélio Abranches 
Viotti, Geraldo Goulart, José Leandro de B a m s  Pimentel, Alberto Prado Gui- 
marães, Alexandre de Meilo, Nilva R. Meilo, Arrisson de Souza Ferraa, Gabriel 
Marques, Paulo Romano, Alvaro do Amaral, Henrique L. Alves, Reynaldo Kuntz 
Busch, Benita Serpa, Nicolau Duarte Silva, Pedro Brasil Bandecchi, Hipólito 
Trigueirinho, Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama e Mário Leite. Aberta a ses- 
são, sob a Presidência de Aureliano Leite, e servindo de secretários, reçpectiva- 
mente 1" e 2 9 ,  Luiz Tenório de Brita e Vinicio Stein Campos, a primeira parte foi 
consagrada ao culto de dois ilustres consácios recentemente falecidos, Júlio de Mes- 
quita Filho e Guilherme de Almeida. O sr. Presidente Aureliano Leite, de pé, 
leu emocionado, um breve e eloqüente resumo biográfico da vida e obra de Júlio 
de Mesquita Filho, acentuando os notáveis serviços que o grande brasileiro pres- 
tou ao nosso pais, as  suas lutas na  imprensa, e nas heróicas trincheiras de 1932. 
em prol dos elevados ideais que sempre orientaram a sua ação de jornalista e 
patriota na direção do grande jornal sO Estado de São Paulo». O s r  Alfredo 
Gomes, orador oficial, discorreu a seguir a b r e  Júlio de Mesquita Filho e Gui- 
lherme de Almeida. terminando sua oraçàa com a proposta de se encaminhar ao 
Govêrno do Estado, representações no sentido de ser dado o nome de Júlio de 
Mesquita Filho a uma escola secundária da  Capital, e o Dr. Guilherme de Al- 
meida a uma escola de igual categoria de São Paulo ou de Campinas. O sr 
Presidente, diante dos aplausos do plenário, dá a s  propostas por aprovadas. O 
sr. Raymundo de Menezes falou a seguir sobre Guilherme de Almeida, seguido 
de Geraldo Goulart que proferiu caloroso discurso em nome da Sociedade Vete- 
ranos de 32. O Sr. Vinicio Stein Campos, falou sóbre Júlio de Mesquita Filho. 
salientando as condições do homenageado no desenvolvimento dos museus histó- 
ricos e pedagógicos de São Paulo, seja oferecendo um riquissimo quadro a óleo 
de Cerqueira César para o Museu de São Carlos, seja proferindo a oração inau- 
gural das mostras dos museus históricos e pedagógicos do interior neste soddicio, 
quando discorreu sóbre Cerqueira César, sua vida e obra, no Curso Museus do 
Brasil. Falaram ainda os consócios Henrique L. Alves sobre Guilherme de Al- 
meida, Reynaldo Kuntz Busch, Luiz Tenório de Brito e Ibrahim Nobre a b r e  os 
ilustres homenageados. O Sr. Presidente, emocionado, manifestou a solidariedade 
da mesa às palavras de todos os oradores e pediu um minuto de silêncio em 
preito dos mais justos à memória dos saudosos paulistaç desaparecidos, o que foi 
feito. Votação: Foram a seguir votadas as  seguintes propostas de novos sócios: 
Sócio honorário - em 2' votação - Hilário Veiga de Carvalho - aprovado. 
E m  18 votação - Sócio Benfeitor - José Vicente de Faria Lima - aprovado. 
Sócio honorhrio - Dr. Manuel Valadão - aprovado. Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho - aprovado. Antonio Antuneç Alves - aprovado. O Sr. 
Presidente comunicou à casa que o cons6cio Alvaro d a  Veiga Coimbra foi eleito 
para a Academia de Letras do Distrito Federal, apresentando um vota de con- 
gratulações da  casa com o distinto Diretor do Museu José Bonifácio pela mere- 
cida eleição, O que foi aprovado. Foi igualmente aprovado um vota de pesar. 
proposto pelo consócio Aivaro do Amaral, pelo falerimento de Domingos Laurito. 
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antigo companheiro do Instituto. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente 
a ta  que lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu. Vinicio Stein 
Campos, secretário, escrevi. 

ATA DA SESSÃO DE 2 DE AGOSTO 

Aos doiç dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant. 158, à s  catorze horas e trinta 
minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Tenório de Brito, Vini- 
cio Stein Campos, Tito Lívio Ferreira, Alfredo Gomes, Raymundo de Menezes, 
Lycurgo de Castro Santos Filha. iifário Graciotti, Antenor Romano Barreto, HÜá- 
rio Veiga de Carvalho, Américo Bologna, Reynaldo Kuntz Busch, Agostinho 
Ramos, Carlos Henrique Robertçon Liberalli. Tsunezo Sato, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Aivaro do Amaral. Padre Hélio Abranches Viotti, Erasmo D'Almeida 
hlagalhães, Roberto de Paula Leite. José Hipólito Trigueirinho, ficando a mesa 
formada pelo Presidente Aureliano Leite, 1Qecretário Luiz Tenório de Erito, 
2 9  Secretário Vinicio Stein Campos. Abertos os trabalhos compareceu para com- 
promisso e posse, com as formalidades do estilo, o novo conçócio Hilário Veiga 
de Carvalho. Saudado pelo Orador Oficial Sr. Alfredo Gomes, o prof. Hilário 
Veiga de Carvalho agradeceu as palavras do Sr. Presidente e do Orador do 
sodalicio e declarou haver escolhido para seu patrono, o prof. Oscar meire de 
Carvalho sòbre o qual falará oportunamente. Lidas e aprovadas a s  a tas  das ses- 
sões anteriores. bem como a s  Efemérides Brasileiras e Paulistas, e o Expediente 
a cargo do Sr. 1" secretário, e que constou de alguns oficias e comunicações 
foi dada a palavra ao Sr. Langleberto Pinheiro Soares que proferiu então uma 
palestra sobre o Coronel Antonio Paiva Sampaio. O Cel. Arrjsson de Souza Ferraz 
proferiu eloqüente exposição justificando um voto de congratulações com o mu- 
nic.pio de Cabrobó. de Pernambuco. sua terra natal, pelo transcurso, a 29 do 
corrente. de mais um anivenário de fundação do referido municipio. A proposta 
foi aprovada. O Prof. Henrique Liberalli em breve e aplaudida comunicaçáo, disse 
de sua recente visita França, que está festejando o bi-centenário de nascimento 
de Napaleão Bonaparte, oferecendo ao Museu do sodalicio uma bela medalha 
que trouxe de Paris para esse efeito. O sr. Presidente agradeceu ao Dr. Liberalli 
sua doação. entregando-a a seguir ao Dr. Alvaro da Veiga Coimbra para os 
devidos fins. O Sr. Fernando Soares, também presente à sess80 falou sôbre o 
609 aniversário da morte d e  Euclides da Cunha. O sr. Pedro Brasil Bandecchi, 
com a nação norte-americana pelo notável feito briihantemente cumprido pela 
sua cigncia aeronáutica, enviando em ousada e esplendidamente conduzida via- 
gem espacial à Lua doiç valorosos expedicionários, que desceram na  superfície 
do satelite e abriram com isso uma formidável era da conquista do Cosmo pelo 
engenho humano. .4 proposta foi unánjmemente aprovada. O sr. Mario Gra- 
ciotti falou propondo a comemoração do sodalicio para comemora~ão da  efeméride 
euclidiana, em data a ser oportunamente designada. O sr. Tito Livio Ferreira deu 
conhecimento à casa do convite por êle recebido da Faculdade de Filosofia de 
Catanduva para ali proferir uma palestra sobre o História de Portugal. Nada 
mais. Para constar lavrou-se a Presente a t a  que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, secretária, escrevi. 

(aa) Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brita. Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 16 DE AGOSTO 

Aos dezesseis dias do mès de agosto de mil novecentos e sessenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo, 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 cons6cios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito. 
Vinicio Stein Campos, Tito Livio Ferreira, José Romeu Ferraz, Alfredo Gomes, 
Bernardo Pedroso, Nilva de Mello, Alexandre de Mello. Aureo de Almeida Ca- 
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margo, Ruy Martins Ferreira, Gabriel Marques, Reynaldo Kuntz Busch, Arrisson 
de Souza Ferraz. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Ãlvaro da Veiga Coimbra, 
Fernando Góes, Benito Serpa. Pedm Brasil Bandecchi. Antonio Barreto do Ama- 
rai, Henrique L. Alves, Alberto Prado Guimarães, Carios Henrique Liberalli. 
Manoel Rodrigues Ferreira, Wison Maia Fina, Renê de Oliveira Barbosa, José 
Eugenio de Paula Assis. A mesa diretora dos trabalhos, na forma prevista pelos 
Estatutos, estêve constituída pelo Presidente Aureliano Leite, l0 Secretário Luiz 
Tenório de Brito, 20 Secretário Vinicio Stein Campos. Abertos oç trabalhos o Sr. 
Presidente saudou o Ministro José Romeu Ferraz pela sua recente aposentadoria 
nu egrégio Tribunal do Estado. que a seguir falou agradecendo. Lidas as efemé- 
rides Brasileiras e Pauiistas, e apresentando pelo 1" Secretário o Expediente a 
seu cargo, foi entregue ao Prof. Arnaldo Amado Ferreira, presente à seçsáo a 
Medalha Cultural e Comemorativa Alexandre de Gusmáo. Votaçáo: Foram vo- 
tadas então, com as formalidades de estilo, as seguintes propostas de novos só- 
cios: Em 2" votação: Antonio Delorenzo Neto, sócio honorário, eleito; Sócio ben- 
feitor - José Vicente de Faria Lima, eleita; Sócio honorário - Manoel Valadão. 
eleito; Sócio honorário - Antonio Antunes Alves, eleito; Em 1'" votaçáo: Sócio 
honorário - José Maria da Silva Neves. aprovado; Sócio correspondente nacio- 
nal Augusto das Chagas Viegas, aprovado; O Sr. Wilson Maia Fina. Tesoureiro. 
apresentou o balancete semestral do Instituto neste exereieio: Balancete do 
Exercicio Financeiro do 1 0  semestre de 1969, encerrado em 30 de junho de 1969. 
Débito: Bonus rotativos (Escritório Levi - 52.200,OO; Escr. Fintec - 30.100,OO; 
- 82.300.00. Banco do Estado de Sáo Paulo - 115,43. Banco Itamarati S.A. 
7.687.69. Banco Auxiliar de São Paulo S.A. 8.515.44. Depósito B.N.H. - 
1.416.12. Caixa Eeonõmica do Estado de São Paulo - 77,90. Caixa Econômica 
Federal de São Paulo -- 13.56. Obrigaçáo Eletrobrás ( 5 )  - 25,OO. Saldo em 
Caixa - 182,91. Despesas: - Despesas Gerais - 15.918,78. Elevadores - 968.90. 
Salários - 9.693,38. Água e Esgoto - 398.86. Edifício Soeial - 296,22. Gás 
- 147.42. Telefone - 349.17. INPS - 753.45. Light - 1.738.80. Prefeitura 
- taxa - conservação e limpeza - 1.836.80. Segura Elevadores - 68,87. 
Impôsto Sindical - 54.24: Seguro contra incêndio - 731,65; Aquisição de Bónus 
e Letras de Câmbio - 2.016,50. Total - 135.307.19. Patrimònio disponível em 
30-6-1969 x 100.334.05. Deficit do semestre - 2.477.69. c/ Receitas - Revistas 
e jornais - 1.386,20. Aluguéis 25.232.07. Conservação do prédio - 5.488,18. 
Medalhas, diplomas e distintivos - 374.00. Eventual - - 15.00 = 32.495.45 - 
Total = NCr% 135.307,19. São Paulo, 30 de junho de 1969. O Presidente, Aure- 
liano Leite; o Tesoureiro, Wilson Maia Fipa. 

Parecer da Comisssáo de Finanças: Examinamos as demonstrações refe- 
rentef ao Movimento Financeira da Instituto Histórico e Geográfico de Sáo 
Paulo, relativo ao 1' semestre do corrente exercício. Encontramos tudo em 
ordem e o serviço executado apnsenta o cuidado e a perfeição com que se houve 
a digna auxiliar da tesouraria, coma de costume. O trabalho merece louvar e as 
demonstrafles apresentadas podem ser aprovadas pelo plenário. São Paulo, 14 
de julho de 1969. Luiz Tenório de Brito, Celestino EuzBbio Fázzio, Manoel Ubal- 
dino de Azevedo. a 0  plenário, por unanimidade, aprovou o inteiro teor do refe- 
rido balaneete, Moções: Foram apresentadas, a seguir, as  seguintes comunica- 
ções: de Manoel Rodrigues Ferreira, protestando contra a omissáo de seu nome 
no Dicionário LiterBrio Brasileiro, de autoria do eonsócio Raymundo de Menezes 
e patrocinado pela Instituto Nacional do Livro; do Sr. Fernando Góes, decla- 
rando a propósito da comunicação anterior, ser de parecer que a omissão se deve 
a lapso do autor, em razão do volume de trabalho que essa alentada pesquisa 
originou, não tendo havido exclusáo deliberada do nome do sr. Manoel Rodrigues 
Ferreira, que possui várias obras publicadas e inclusive as citadas em outm local da 
obra. O si. Aureliano Leite, a seguir retira-se, por ter de ausentar-se da se-, 
transferindo a preaidencia ao Vice-presidente Tito Livio Ferreira. O sr. José 
Leandro de B a m x  Pimentel oferece ao Museu do sodalicio vários exemplares de 
selos comemorativos. O sr. Vinicio Stein Campos prop6e dois votos de congratu- 
lações: o primeiro ao Governador do Estado pela promulgação da lei, dos tomba- 
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mentos históricos e ao Prefeito Municipal de Tieté pelo éxito da Semana Cor- 
nélio Pires. O Sr. Alfredo Gomes propõe os seguintes votos de pesar, pelo fale- 
cimento de ilustres personalidades, digo, fa!ecimento de Paulino de Almeida, an- 
tigo e competente funcionário do Arquivo do Estado, historiador de Cananéia, 
e de Paulo Amaral, irmão do 3.9 Secretário desta Diretoria, Alvaro do Amaral. 
O mesmo orador propõe a remessa à Prefeitura de uma proposta para que o 
Departamento de Cultura realize um concurso sobre a Guerra do Paraguai e 
transmite à Casa o convite para a solenidade da inaugura~ão, no Circulo Militar 
de São Paulo, da Herma de Guilherme de Almeida, dia 25 de agosto, Dia do 
Soldado. O Sr. Henrique L. Alves Propõe um voto de saudade à memória de 
Mucio Leão. o que foi aprovado. Nada mais. Fara constar, lavrou-se a presente 
ata, que lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Vinicio Stein 
Campos, secretãrio escrevi. 

(aa.) Aureliano Leite, Luis Tenório de Brito, Vinicio Stein Campos. 

ATA W DIA 20 DE AGOSTO 

AOS vinte dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
cidade de São Paulo, rua Benjamin Constant, 158, às catorze, digo, às dezoito 
horas, reuniu-se em sessão extraordinária o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os sócios Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio 
Stein Campos. Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, Eldino Bran- 
cante, Maria Helena Brancante, Pedro Brasil Bandecchi, Alvam da Veig? 
Coimbra, Carlos Henrique Uberalli, Reynalda Kuntz Busch, Antonio Barreta 
do Amaral, Lucia Piza Figueira de Mello Falkenberg, Tito Livio Fereira, An- 
tenor Romano Barreto, Wilson Maia Fina. José Hipólito Rigueirinho, Tácito 
Remi de Macedo van Langendonck, Tsunezo Sato, além de exmas. famílias do 
escol social paulistano. A mesa estéve Constituída pelo Presidente Aureliano Leite, 
1 0  Secretário, Luiz Tenório de Brito, 2" Secretário Vinício Stein Campos. Abertos 
os trabalhos o Sr. Presidente explicou que a finalidade da reunião era a de 
prestar-se homenagem ao Marques de São Vicente, Pimenta Bueno, solicitada 
à Presidència pelo conçócio correspondente no Paraguai, Julio Cesar Chaves. 
que falaria no ato sobre o ilustre brasileiro. O conferencista, sr. Júlio C e a r  
Chaves. foi alvo de especial distinção do sodalieio. recebendo a Medalha Impe- 
ratriz Leopoldina. Proferiu a seguir a sua palestra, de elogios a figura de Pi- 
menta Bueno, ressaltando o concurso do notável estadista para a harmonizaçáo 
política entre o Brasil e o Paraguai, encarecendo a necessidade de um perfeito 
entendimento e completa solidariedade entre as duas repúblieaç. Teceu um Livro 
à grandiosidade material e espiritual de Sáo Paulo e terminou comunicando a 
eleição do Presidente Aureliano Leite Para sócio correspondente da Academia 
Nacional de História de Assunção, Paraguai, na vaga deixada pelo saudoso Em- 
baixador José Carlos de Macedo Soares. Nada mais havendo a tratar foi encer- 
rada a sessão, tendo o Sr. Presidente agradecido ao sr. Júlio C e a r  Chaves a 
comunicaçáo de sua eleição para O Instituto Paraguaio e B seleta assistencia 
o seu atencioso comparecimento. Para constar lavrou-se a presente que Uda 
e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Se- 
cretário, escrevi. (aa)  Aureliano Leite, Luiz Tenório de Brito, Vinicio Stein 
Campos. 

ATA DA SESSÃO ORDINARIA DE 6 DE SETEMBRO 

Aos seis dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, à s  ca tom horas e trinta 
minutos. reuniu-se em sessáo ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Vinicio Stein Campos, 
Titc Livio Ferreira, Alfredo Gomes, Osmar Muniz Pimentel, Tácito Remi de Ma- 
cedo van Langendonck, Geraldo Goulart, Alvaro d a  Veiga Coimbra, Agostinho 
Ramos, Mon. Paulo Floréncia d a  Silveira Camargo, Tsunezo Sato, Ubaldo Franco 
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Caiuby, José Hipólito Rigueirinho, Paul Donovan Kiggar, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Celso Maria de hlelo Pupo. Eduardo de Jesus Moraes do Nasci- 
mento, Pedro Alves Camelo, Alexandre de Mello, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, William Roberto Marinho Lutz, Oswaido Barbosa Guisard, Arrison de 
Souza Ferraz, José Eugenio de Paula Assis, Benito Serpa, Alberto n a d o  Gui- 
marães, Romano Barreto, Reynaldo Kuntz Busch, Nicolau Duarte e Silva, Mario 
Leite, Pedro Brasil Bandecchi, Pe. Hélio Abranches Viotti. José Bueno Oliveira 
de Azevedo Filho, Arlindo Veiga dos Santos, Carlos Henrique Liberalli, Hen- 
nque L. Alves. A mesa. na forma estabelecida pelos Estatutos e o Regimento. 
foi constituida pelo Presidente Aureliano Leite, 1" Secretário Vinicio Stein 
Campos, substituindo ao Cel. Luiz Tenório de Brito, ausente por enférmo, e 2 e  
Secretário Osmar Muniz Pimentel, convocado pelo Presidente para substituir ao 
Prof. Vinicio Stein Campos, visto estarem ausentes os demais secretários, 3" e 
49. Abertos os trabalhos foram recebidos e empoççados, com as  formalidades da 
estilo, os novos consócias recentemente eleitos: Tácito Remi de Macedo van 
Langendonck, Ubaldo Ei'anco Caiuby, Augusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho, Oçwaldo Barbosa Guisard e Eduardo de Jesus Moraes do Nascimento. Os 
novos Sócios foram saudados pelo orador oficial Alfredo Gomes, que se referiu, 
individualmente, aos merecimentos de cada um dêles. pondo em destaque os tra- 
balhos históricos e as atividades sociais que recomendaram ao sufrágio do sodalicio. 
Falou, em resposta, focalizando o papel do Instituto na  defesa do patrimõnio 
histórico, O si. Tácito Remi de Macedo van Langendonck, que agradeceu a s  sau- 
dações da ca,sa e declarou haver escclhido para seu patrõno o Visconde do Serro 
Formoso. O si-. Galvão Trigueirinho, falou a seguir em seu nome e em nome de 
Franco Caiuby, declarando haver êste escolhido para seu patrõno o Cacique 
Caiuby, e ele orador, a Frei Galvão. Passando-se a ordem do dia foram lidas 
a ata da sessáo anterior, a s  Efemerides Brasileiras e Paulistas. e o Expediente 
O si. Presidente, a seguir. visivelmente emocionado, propõe um voto de saudade 

memória do ex-Prefeito Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, vitimado por 
coiapso card~aco quando em viagem ao Rio de Janeiro, falecimento que enlutou 
o país e especialmente São Paulo, que tantos e tão extraordinários serviços deve 
a ésse dinâmico administrador, da Secretaria de Viação e da Prefeitura da Capital. 
Lembmu o Sr. Presidente o concurso de Faria Lima às próprias iniciativas do 
sodalicio, patrocinando inclusive, pela Gráfica blunicipal, a publicação das grandes 
Poliantéias, de Anchieta e de Washington Luis. Recordou o sr. Presidente Ame- 
liano Leite uma afirmação que ouvira ao antiga Cõnsul dos Estados Unidos neste 
Estado, escritor Nileç Bond, de aue Faria Lima era justamente considerado, pelas 
Obras que realizava em São Paulo. «o melhor prefeito do mundo». O auditório 
de pé, acompanhou o Presidente na homenagem por êde proposta. de um minuto 
de silêncio em memória de Faria Lima. O Sr. Presidente propôs ainda um voto, 
unánimemente apmvado, de restabeiecimento do Presidente Costa e Silva. O 
Frof. Carloç Henrique Liberalli, orador inscrita, proferiu então mais uma das pales- 
tras que vem desenvolvendo sobre a viagem de est.udos de José oBnifácio de 
Andrada e Silva, discorrendo agora s0bre os estudos andradinos na  Alemanha. 
O si. Pedro Camelo, sócio correspondente em Pernambuco, falou em nome do 
Instituto Histórico e Geográfico e Arqueóloga de Pernambuco e do Instituto His- 
tórica de Vitória de Santo Antão, fazendo entrega ao sodalicio de uma por$" 
de terra do Monte das Tabocas, oferta do Instituto citado em segundo lugar. A 
mensagem que acompanhou a interessante dádiva pernambucana foi lida pelo 
consócio Arrison de Souza Aerraz, com uma calorosa saudação do Instituto do 
Recife ao sodalicio. O Sr. Antenor Romano Barreto discorreu sôbre o seu patrõno, 
Prof. João Marcondes de Moura Romero. O sr. Osmar Muniz Pimentel proferiu 
a leitura de seu trabalho sobre Antônio da  Gama Rodrigues, seu patrono. Mon- 
senhor Paula Aiorencio da Silveira Camargo ofereceu ao Instituto um fragmento 
do Caixão da  Imperatriz Leopoldina e alguns pregos que pertenceram à primitiva 
igreja do Colégio, possivelmente de 1556. O Dr. ãureo de Almeida Camargo comu- 
nicou ã casa que o Sr. João Baptista de Campos Cintra, Prefeito de Amparo, 
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restabeleceu nesta cidade os nomes de Pedro I1 e Princesa Isabel e que haviam 
sjdo retirados de ruas de povoação apela severidade republicana dos primeiros 
dias de 893. O sr. Presidente congratula-se com o Prefeito de Amparo e o 
Dr. Ãureo de Almeida Camargo por tão auçpicioro ato, de justiça histórica O 
Sr. Roberto de Paula Leite falou ao final sobre episódios da vida do Presidente 
Nilo Peçanha.0 sr. Pedro Brasil Bandecchi propõs um voto de congratulações 
w m  o govêrno da U n i a ,  do Estado e do Município pela expressividade das 
grandes comemora~ões civicas com que se exaltou, a sete de setembro, a data 
da independência nacional. E que essas comemora~ões sejam anualmente reno- 
vadas, com o mesmo calor e entusiasmo. O Sr. Presidente louvou as  propostas 
apresentadas no decurso da  sessão e foram tõdas unanimemente aprovadas. 
,Nada mais. Para constar lavrou-se a presente a ta  que. lida e achada conforme. 
será devidamente assinada. (aa)  Aureliano Leite. Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 20 DE SETEMBRO 

Aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e sessenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, a s  catorze horas e 
trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Vinicio Stein 
Campos, Mário Savelli, Alfredo Gomes, Lycurgo de Castro Santos Filho, Marilia 
Antunes Alves. Augusto Galvão Bueno Tngueirinho, William Roberto Marinho 
Lutz, Tácito Remi de hlacedo van Langendonck, AntOnio Antunes Alves, Jacob 
Penteado, Bernardo Pedroso, Paulo Romano, Heliodoro Tenóno da Rocha Mar- 
ques, Reynaldo Kuntz Busch, Joçé Leandro de Barros Pimentel, Antonio Bar- 
reto do Amaral, Wilson Maia FPna, e Alberto Prado Guimarães. A mesa esteve 
constituida pelos SIS. Presidente - Aureliana Leite. i'> Secretário Vinício Stein 
Campos e 2 0  Secretário - Mário Savelli. Abertos os trabalhos o sr. Presidente 
explicou à casa que estando afastado. por enf8rmo. o Sr. 1'> Secretário Coronel 
L u i ~  Tenório de Brito, como é do conhecimento de todos, a Diretoria do sodalicio. 
de acordo com disposição expressa dos Estatutos. enquanto durar o impedimento 
do SI. Tenório de Brito, passou o exercicio da 1' Secretaria ao Sr. Vinicio Stein 
Campos, a 2' Secretaria ao sr. Alvaro do Amaral. a 3' Secretaria a Dna. Mana 
Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha e para a 4" Secretria, que ficou vaga, 
convocou O Consócio Sr. Mário Savelli, que aceitou e tomou posse da cargo. Na 
sessão de hoje. ausentes o 2' e o 3" Secretários. o Dr. Mário Savelli assume a 
2" Secretaria. O sr. Presidente Aureliano k i t e  deu posse, com as formalidades 
da estilo, aos novos consócios - - William Roberto Marinha Lutz, que escolheu 
Para seu patrono o Dr. Adolfo Lutz, e Antônio Antunes Alves, patrono - Dom 
Joaquim José Vieira. Bispo do Ceará. 0 s  novas consócios foram saudados pelo 
Orador Oficial, sr. Alfredo Gomes. tendo cada um dêles respondido, agradecendo. 
Lida e aprovada a a ta  da sessão anterior e lidas as Efemérides Brasileiras do 
Baráo do Rio Branco e as  Efemérides Paulistas do Instituto. o Sr. 10 Secretária 
apresentou o Expediente, que constou do seguinte: 1 - Convite do Instituto 
Hans Staden, para a sessão solene comemorativa do bi-centenário de Alexandre 
von Humboldt. dia 23 do corrente. na  Academia Pauliçta de Letras; 2 - Con- 
vite do Instituto Histórico e Geográfico Guamjá-Bertioga para a homenagem ao 
Ministro Joçé Romeu Ferraz, dia 18 do corrente, na Terraza Martini; 3 - 
Convite da  Academia Paulista de Letras para a solenidade de posse do acadêmico 
Fernando de Azevedo, dia 24 do corrente, à s  21 horas; 4 - Carta do Sr. Affonso 
Henrique Corrêa, sobre a Poiiantéia de Washington Luiz, n a  qual colaborou; 
5 - Carta do sr. Juan A. Oddone, da  Secção de História da  Faculdade de 
Humanidades e Ciências de Montevideo. solicitando a colaboração do Instituto 
na  fomagáo de sua biblioteca de estudos platinos; 6 - Comunicaçáo de Dna. 
Constanfa Guimarães Valiadão, oferecendo um conjunto de livros para a biblio- 
teca do sodalicio; 7 - Convite da Prefeitura Municipal de São Paulo - Divisão 
do Arquivo Histórico, para a sessão denominada - Serão Luso-brasileiro - 
e a realizar-se no dia de hoje, ãs 20 horas, na  Casa do Bandeirante. O Sr. Presi- 
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dente, após aprovação de voto de pesar pelo falecimento do consócio Comendador 
Francisco Pettinati, sócio emérito, autor de excelente estudo sobre a comunidade 
italo-brasileira de São Paulo. colocou em votação as  propostas de admissáo de 
novos sócios, à saber: 1- - Sócio Correspondente Nacional - Doutor Augusto 
das Chagas Viegas, de São João DelLRei, Estado de  Minas Gerajs, aprovado. 
2" José Maria da  Silva Neves. desta Capital. sócio honorário, aprovado. Como 
amb'os foram votados em 2 votaçáo, o sr. Presidente os declarou eleitas para 
o quadro social nas respectivas categorias. E m  1" votação, para sócio honorário. 
foi aprovada a proposta do sr. Octaviano A. Gaiarsa. Neste ato o sr. Presidente 
Aureliano Leite, que deveria cumprir outro compromisso externo do sodalicio, 
retirou-se da  sessão passando a presidencia, n a  ausência de todos os vice-presi- 
dentes, ao 1 0  Secretário sr. Vinicio Stein Campos, que convocou para completar 
o quadro de secretarios da Mesa, como 2" Secretário ad-hoc, visto o Sr. Mario 
Saveili assumir a 1' Secretaria, o coiisócio Jacob Penteado. Reiniciados os t ra-  
balhos, o sr. Vinicia Stein Campos. prop3s que o Instituto solicitase ao Secre- 
tãrio de Estado Chefe da Caça Civil do Sr. Governador Henrique Turner, atual- 
mente respondendo pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, o tomba- 
mento da  propriedade de dona Tita Novais. situada em Cruzeiro, neste Estado. 
como monumento histórico e artístico de Sáo Paulo, o que foi feito. Requereu 
mais o çr. Vinicio Stein Campos qu- o Instituto consignasse na  a ta  dos trabalhos 
votos de congratulações com os Prefeitos Municipais de São José do Rio Prêto 
e Pintççununga, pelo esclarecido apoio que estão dando aos trabalhos dos Museus 
Históricos e Pedagógicos - D. João VI e Fernando Costa, respectivamente. Foi 
igualmente proposta e aprovado um voto de congratulações com o Prefeito Mu- 
nicipal de Franca pela sua colaboração com o hluseu Histórico e Pedagógico 
D. Pedro 11, daquela cidade. a ser inaugurado dia 2 de dezembro vindouro. O 
si. Alfredo Gomes, propõs um voto de congratulações com o consócio Antônio 
Barreto do Amara1 pela prêmio conquistada no concurso de biografias sõbre Pedro 
de Toledo. O sr. Barras Pimentel fêz uma comunicação sobre o sê10 de 20 cen- 
tavos. comemorativo da Usina de Juquiá. recentemente emitido. O SI. Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho propõs congratula~ões com o Gináçio do 
Estado pela passagem do 75') aniversário de fundação da escola, e um voto de 
congratulações digo, e com relaçãn ao Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo que a 1 0  de novembro comemorará 75 anos de existacia propóe: I* que 
se designe data especial para essa comemoração: 2 que se coloque na capa da 
Revista, em seu número correspondente a 1969, a expressão - Ano do 159 Ani- 
versário. Aprovadas as  sugestões do consócio Sr. Trigueirinho, com a alteração 
lembrada pelo Sr. Alfredo Gomes - nomeação de Comissáo para t ratar  das Co- 
memorações em lugar de se designar dia para isso - o Presidente em exercício 
Vinicio Stein Campos designou a seguinte Comissão para cuidar dos festejos; 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho 
e Alfredo Gomes. O Sr. Alfredo (3omeç propôs um voto de congratulações com 
OS vencedores dos prêmios do Pen Club, o que foi aprovado. O Sr. Mário Savelli 
propõe e é aprovado o registro em a ta  o transcurso do bi-centenário de Alexandre 
von Humboldt e um voto de pesar pelo falecimento do consócio, digo, pelo fale- 
cimento do radialista de 32, Cesar Ladeira. O Sr. Alfredo Gomes faz um apêlo 
à Light para que complete a sua galeria de homenageadm com a efigie de Ale- 
xandre de Gusmão. O Sr. Maia Fina propõe que o Instituto se congratule com 
a resoluçáo de  se introduzir no  curriculo escolar a cadeira de instrução moral 
e civica, o que foi aprovado. Encerrando a sessão o Sr. Vinício Stein Campos 
reiterou as considerações expedidas pelo Presidente Aureliano Leite. quanto ao 
merecimento dos dois ilustres consócioç empossados nesta sessão - Marinho Lutz. 
presidente do Club dos 21 Irmáo: Amigos, e que tão belos e valimos serviços 
está prestando ao país com a difusão do programa de integração nacional de 
seu club e o Professor António Antunes Alves, benemérito educador de Itapetl- 
ninga. profundo e competente estutlioso das letras históricas, cujo magistério bri- 
lhantemente exerceu nas cátedras secundárias do Estado. Nada mais. Para  
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constar lavrou-se a presente a ta  que será devidamente assinada, depois de lida 
e achada conforme. (aaiAureliano Leite. Vinício Stein Campos e hlário Savelli. 

ATA DA SESSAO ORDISARIA DE 4 DE OUTCBRO 

Aos quatro dias do mês de outubro de mil novecentos, e sessenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo. a rua Benjamin Constant, 158, às catorze horas e 
trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. em 
sessão ordinária, presentes os seguintes conçócios: Aureliano Leite. Vinicio Stein 
Campos, Alvaro Amaral. Antônio Barreto do Amaral. Agostinho Ramos, Geraldo 
Goulart, Alfredo Gomes, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Gabriel 
Marques, Tsunezo Sato, Carlos Henrique Robertsan Liberalli, Paul Donovan Kigar, 
Heliodoro Tenório da  Rocha Marques, João Gualberto de Oliveira. Arrisson de 
Souza Ferraz. José Leandro de Barros Pimentel, Jacob Peanteado. Lycurgo de 
Castro Santas Filho, Langleberto Pinheiro Soares, Jesuino F'elicíssimo Júnior, 
Pedro Camêlo, Mário Savelli, Theodoro de Souza Campos Júnior, Regnaldo Kuntz 
B u x h  ,Paulo Romano, Ernesto de Morais Leme. ,Niiva de Mello, Alexandre de 
Mello, Fernando Góis, Pe. Hélio Abranches Viotti, Bernardo Pedroso, Tácito Remi 
de Macedo van Langendonck, Waldemar Pio dos Santas, Pedro Brasil Bandecchi. 
Milton Camargo da Silva Rodrigues, António Delorenzo Neto e Ibiapaba de Oli- 
veira Martins. A mesa esteve Constituída, na  forma regimental. pelo Presidente 
Aureliano Leite, 1" Secretário Vinicio Stein Campos, e 2 ' ~  Secretário Alvaro do 
Amaral. Abertos os trabalhos o SI. Presidente comunicou à casa encontrarem-se 
presentes, para as  solenidades de recepção e posse, os novos integrantes do quadro 
social do sadalicio, srs. António Delorenzo Neto e Ibiapaba de Oliveira Martins. 
Recebidos com as  solenidades do estilo, foram saudados pelo Orador Oficial, prof. 
Alfredo Gomes, tendo António Delorenzo Neto respondido, agradecendo. E m  
seguida forani entregues as  Medalhas *Alexandre de Gusmáor. para as  seguintes 
pessoas: Srs. Gabriel Marques, Armandino Seabra. Sérgio Marques da  Cruz e Gal. 
Waldemar Pio dos Santas. O Sr. Armandino Seabra, ao agradecer a medalha 
«Alexandre de Gusmãor, que lhe foi entregue na  sessão e motivo do seu com- 
parecimento à sessão, visto não pertencer ao sodalicio. leu um trabalho deno- 
minado - «Sobre Páginas de Uma Ianga  Vida», estudo a propósito do livro 
d&se título publicado pelo sr. Presidente. O sr. Presidente, passando à ordem 
do dia, deu a palavra ao Sr. 2" Secretário, sendo lida e aprovada a a ta  da  sessão 
anterior. J idas as efemérides Brasileiras do Baráo do Rio Branco e as  Efemé- 
rides Pauliçtas. do Instituto, o Sr. 1" Secretário deu conta do seguinte Expediente: 
Telegrama de Secretário Particular do Presidente Costa e Silva, agradecendo 
mensagem do sodalicio sâbre seu restabelecimento da  grave enfermidade que o 
acometeu carta da Sociedade Veteranos de 32 - 3f.Il.D.C. sobre o texto do 
Dicionário Literário Brasileiro Ilustrado relativamente ao poeta Guilherme de 
Almeida e que, ao ver da referida entidade, não faz justiça ao papel de Guilherme 
na Revolução Constitucionalista; carta do consócio Henrique L. Alves, escrita de 
Florianópoliç, Santa Catarina. comunicando a sua posse na  Academia. Catarinense 
de Letras; oficio da Câmara Municipal de Itapetininga. de congrat.ulações pela 
eieição do prof. Antonio Antunes Alveç, para o quadro social do Instituto; con- 
vites - da  Associação dos Diplomados da  Escola Superior de Guerra - São 
Paulo, para a solenidade do encerramento do XI Ciclo de Estudos, nesta Capital: 
do Comando da  iV Zona Aérea Para a recepção em homenagem ao Dia do 
Aviador, dia 23 do corrente; da Faculdade de Direito da  Universidade de São 
Paulo, para a solenidade da outorga do titulo de Professor Emérito ao  dr. Mário 
Masagão; dia 2 do corrente: da Comissão Organizadora da  V Assembléia Geral 
Ordinária da Associação Latino Americana de Estradas de Ferro; dia 6 do cor- 
rente, no auditório da Assembleia Legislativa; do deçembargador Pedro Rodo- 
valho Marcondes Chaves, para a bençao de suas bodas de ouro na igreja Santa 
Cec:lia, desta Capital, às 18 horas do dia 16 do corrente; da Coluna Romáo 
Gomes, para o jantar de confraternização dia 30 de setembro, em Santo Amaro; 
da  Guarda Civil de Sáo Paulo, Para a homenagem, dia 1 0  do corrente, a Luiz 
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Ferreira Gil. classe distinta morto em cumprimento do dever e inauguração de 
novas instalações do Centro Social; da Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, 
para a V Semana Brito Broca, de 1" a 5 do corrente; do Museu Histórico Na- 
cional para a solenidade de reabertura de suas exposiçóes, dia 11 do corrente; 
oficio da Chmara Municipal de Taubaté. de congratula@es pela posse, no sodalicio, 
da sr. Oswaldo Barbosa Guisard; carta de agradecimento do Sr. Caio Luiz Pereira 
de Souza, agradecendo oferta da Poiiantéia sôbre seu Pai. o dr. Washington Luiz; 
carta do consócio Lycycurgo de Castro Santos Filho, oferecendo trabalho histórico 
sôbre Campinas e aceitando o convite para colaborar na  Poliatéia  do Padre 
Nóbrega. Em retificação a a t a  anterior ficam registrados os contemplados do 
Pen Club na seguinte ordem: Poesia - Paulo Banfim; jornalismo - Marcelino 
Ritter; Teatro - Oduvaldo Vianna; Literatura - Ibiapaba Martins e Literatura 
Infantil - Francisco Marins. O sr. Presidente comunicou que a 1" de novembrù 
será realizada a sessão magna comemorativa do 759 aniversário da  fundasão da 
Instituto, a hora regulamentar. O programa elaborado para esta sessào foi apro- 
vado e é o seguinte: abertura pelo sr. Presidente e 5 palestras com duração ma- 
aima de 10 minutos, a cargo do sr. Alfredo Gomes, Vinicio Stein Campos, Tito 
Uvio Ferreira, José Pedro Leite Cordeiro e Lycurgo de Castro Santos Filho. Se- 
guiu-se com a palavra o Sr. Wilson Maia Fina, discorrendo sôbre São Paulo 
Antigo (1868). O sr. Presidente comunicou ter sido contemplado com o 10 prêmio 
do concurso Pedro de Toledo o Sr. Antonio Barreto do Amaral e menção honrosa 
o Sr. Hermano Saptamaria. O Sr. Ernesto Leme prop3s, e foi aprovado, um voto 
de Pesar Pelo falecimento do Padre Dr. Vicente Melillo. Nada mais havendo a 
tratar foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente, para a todo o tempo constar. 
EU, Álvaro do Amaral, segundo secretário a lavrei e ser i  lida para se. achada 
conforme. ser devidamente assinada. (aa1Aureliano Leite, Vinicio Stein Campos, 
Aivaro do Amaral. 

ATA DA SESSAO ORDmARIA D E  18 D E  OUTUBRO 

AOS 18 de outubro de 1969, na  sede social, ã hora regulamentar, catorze 
11oras e t r i n t a  minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e GeogrBfico de São 
Paulo, em sua última sessãa ordinária do corrente ano, na forma do disposto 
nos Estatutos, presentes os seguintes sócios: Aureliano U i k .  Vinicio Stein 
Campos, Agostinho Ramos, Bernardo Fedroso, Áivaro da Veiga Coimbra, Paulo 
Emilio D'Alesandro, Tito Livio Ferreira, Tsunezo Sata, Alfredo Gomes, Tácito 
Remi de Macedo van Langendonck, Arrisson de Souza Ferraz, Heliodoro Tenório 
da  Rocha Marques, Raymundo de Menezes, Lycurgo de Castro Santos Filho, Nl- 
colau Duarte Silva, Gabriel Marques, Célio Salomão Debes. Paulo Romano 
Jacob Penteado, Henrique L. Alveç, Reynaldo Kuntz Busch, Brasil Bandecchi, 
Theodoro de Souza Campos, Hernani Donato, José de Melo Pimenta, Alvam do 
Amaral, Wilson Maia Fina, Maria Aniélia Botelho de Souza Aranha, Pedro Ca- 
melo, Mário Leite, Alberto Prado Guimarães, Mel10 G. Nóbrega e Manuel Fer- 
reira. A mesa ficou Constituída pelo Presidente, Aureliano Leite, 1" Secretário, 
Vinicio Stein Campos, e 2~ Secretário, Alvaro do Amaral. Abrindo a sessão 
O si. Presidente convidou para tomarem lugar à mesa, os senhores Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Presidente da Academia Campinense de Letras o Sr. Ber- 
nardo Pedroso, Presidente da Casa do Poeta, Raymundo de Menezes, Diretor do 
Departamento de Cultura e Alfredo Gomes, Orador Oficial do Instituto. A seguir 
comunicou que, sendo esta sessão destinada por força dos Estatutos a nela serem 
rememorados os s6cios falecidos no ano anterior, convidava a fazer parte da  
mesa. representantes das respectivas famílias dos homenageados, tendo compab 
recido a Sra. Domingos Laurito, Sra. Câmara Lopeç dos Anjos. e familiares do 
Prof. Dr. Jorge Americano, Prof. Lino de Moraes Leme e Manuel de Mella Pi- 
menta. Lida pelo 29 Secretário a. a ta  da  sessão anterior, foi aprovada e, a 
seguir, assinada. Na mesma forma dos Estatutos o Sr. Presidente leu as  Eie- 
mérides Brasileiras do Barão do Rio Branco e. as Efemérides Paulistas, dêste 
Instituto. Pediu a palavra o Dr. Pedro Camêlo, sócio correspondente em Recife 
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para agradecer as inúmeras homenagens e provas de distinção e de amizade que 
O cercaram em sua permanência nesta Capital, e despedindo-se de seus conçácios. 
O Sr. Presidente agradeceu as saudacóes externadas e cumprimentando-o pelos 
seus méritos de historiador e dotes de distinção pessoal, desejou-se um feliz re- 
gresso. Pede a palavra o Dr. Alberto Prado Guimarães para comunicar as home- 
nagens que estão sendo programadas para a comemoração do Centenário do 
nascimento do ilustre Engenheiro Dr. Ricardo Severo, que foi sócio doste sodalicio 
e muito se distinguiu como engenheiro, arquiteto e pela sua alta cultura, razio 
pela qual requeria ficasse constando em Ata um voto de regozijo pelo transcurso 
dessa data e pelas manifestações que vá0 ser prestadas. Pâsto em votação foi 
aprovado unanimemente. O Dr. Mário Savelli requer fique constando desta Ata 
um voto de congratulações pelo transcurso do Centenário da fundação d a  pri- 
meira Escola que foi o in:cio da atual Universidade Mackenzie, nesta Capital. 
um dos mais conceituados e maiores estabelecimentos de ensino, o que foi apro- 
vado unânimemente. O Dr. Manuel Ferreira propôs ficasse constando desta ata 
um voto de congratulações com o General Garrastazu Médici pelo discurso que 
pronunciou ao aceitar a indicação do seu nome para ser eleito para o cargo de 
Presidente da República, nos próximos dias. Posto em votação foi aprovado, com 
a abstenção do Sr. Presidente. após haver o çr. Nicolau Duarte Silva pedido a 
palavra para requerer ficasse constando que votava contra tal proposta, caso 
ficasse confirmado ser sua finalidade contrária ao constante no artigo 140 do 
Regimento interno. Pediu a palavra a dr. Alvaro do Amara1 e requereu ficasse 
constando desta ata um voto de regozijo pela promulgação da emenda à Conç- 
tituição de 24 de janeiro de 1967, com redaçào de novos dispositivos que visam 
apressar O exercicio da Democracia em nossa Pátria, de acordo com a realidade 
brasileira e os objetivos nacionais, que foi assinada em data de ontem. tendo 
sido aprovado. O Sr. 1" Secretário, Vinicio Stein Campos leu todo o Expediente 
que constou dos seguintes documentos que ficarão arquivados: telegramas de 
agradecimentos recebidos da Presidência da República e do Governador dèste 
Estado de São Paulo, pelas congratulações que lhes foram enviadas pelo sodalicio 
a propósito das festividades realizadas em comemoração da data de 7 de setem- 
bro; Oficios do Instituto de Altos Estudos nacionais e Internacionais. e do Ins- 
tituto de Enpenharia, para a solenidade comemorativa - O Dia das Nações 
Unidas, a se realizar em 23 do corrente mê% às 20.30 horas no Palácio Mauá; 
Oficio d a  Diretoria do Museu Histórico e Pedagógico Governador Pedro de Toledo 
de Catanduva, solicitando colaboracão dos srç. sócios na formacão do acervo 
histórico do Museu; Oficios da Diretoria do Museu Histórico e Pedagógico Amador 
Bueno da Veiga, de Rio Claro, convidando os nossos sócios para exposição temá- 
tica ali realizada; Convite do Centro de Ação Latina para assistir. na Casa de 
Portugal, dia 24, às 21 horas, a Conferência do Sr .Uonildo T. Pessoa, inti- 
tulada - a 0  Papa Paulo VI e a Africax; Oficio da Prefeitura Municipal de 
Cru72iro. convidando o Instituto para as solenidades cívicas, comemorativas da 
Revolução de 1932, a quatm do corrente mês, com duas concentra~ões no nine1 
da Mantiqueira e na Praça 9 de Julho, daquela cidade, evocando os he6 i s  do 
movimento constitucionalista; Ofício da Federação Internacional de Documen- 
tação, relativo à realização. no Rio de Janeiro de 23 a 28 de novembro, do 20 
Congresso Regional sdbw documentação. A seguir o Sr. Henrique L. Alveç co- 
municou que representou o Instituto nas Comemorqõeç da V Semana Brito 
Broca, realizada em Guaratinguetá - e requereu fõssem lançados nesta Ata 
voto de oongratulaçóes com: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pelo 
transcurso do seu 131" aniversário - e com o historiador José Honório Rodri- 
gues pela sua eleição para a Academia Brasileira de Letras - que foram apm- 
vados O Pmf. Vinicio Stein Campos apresentou os seguintes votos de con- 
gratulações para ficarem constando nesta Ata: - com o Museu Histórico Nacio- 
nal pela auspiciosa reabertura de suas Exposições em data de 12 do corrente 
mès; com a Faculdade de Filosofia de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, pela 
introdução do Curso de Museologia em sua Semana de Estudos Históricos; voto 
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de congratulaçóes com o Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo pela 
sua valiosa colaboraçáo na fundação do Museu Histórico do Cemitério Ame- 
ricano, monumento histórico paulista que vai resultar dos esforços conjuntos 
das Cidades de Americana e de Santa Bárbara do Oeste e a seguir apresentou 
ainda comunicações sôbre a representação do Instituto, por seu intermédio, em 
dois Cursos de Museologia, realizados no Estado do Paraná, patrocinados pelas 
Faculdades de Filosofia oficiais de Londrina e de Ponta Grossa, e que se Cons- 
tituiram em processos de formação dos Museus Históricos dessas Cidades; e, 
ainda no mesmo sentido, de Cursos realizados em Rio Prêto, Araaçtuba, Ita- 
petininga, Põrto Feliz e Ourinhos; comunicando ainda a fundação dos Museus 
de Piraju e de Votuporanga; e, nesta Capital, do Museu do Esporte Nacional e, 
para o que deve ser dada uma ênfase toda especial, para a celebração do Con- 
vênio realizado entre o Governo do Estado e a Cúria Metropolitana desta Ca- 
pital para a instalação do Museu de Arte Sacra no antigo Mosteiro da Luz. ora 
restaurado, e que certamente será iim dos mais importantes. nêsse gênero, de 
todo O Brasil. Finalmente, comunicou as solenes comemorações realizadas du- 
rante a Semana dos Bandeirantes, em Pôrto Feliz, constantes da XV Semana 
das Monções, de 7 a 13 de outubro. destacando-se a inauguraçáo. na  Sala 
Langsdorf, dos retratos de Francisco Alvares Machado e Vasconcelos e de Her- 
cules Florence, retratos a 61e0, de autoria de Da. Aparecida Vergueim Lan- 
gendonck, e a sessão de encerramento, que teve lugar à noite do dia 13, na  
Cãmara Municipal de Pórto Feliz. - A seguir, o sr. Presidente propõe a inserção 
nesta Ata de um voto de louvor ao consócio, ora presente, pela sua eleição para 
a Academia Paulista de Letras. e comunica a doação que acaba de fazer a êste 
Sodalicio, de uma Coleção de Livros sóbre Filatelia que lhe pertence, e que 
lhe fora doada por um amigo, ressaltando que este Instituto que mantém uma 
Comissão de Filatelia, náo possuia ainda l i v m  de valor a b r e  tal assunto. O 
Sr. Raymundo de Menezes agradece as congratulações do Sr. Presidente, apro- 
vada,s pelas demais sócios, pela sua e le i~ão  para a Academia Paulista de Letras, 
que tanto o encheram de justificada alegria. A seguir o Sr. Presidente comu- 
nica que hoje deveria ser entregue ao Sr. Antonio Barreto do Amara1 o prêmio 
que tão brilhantemente conquistou no Concurso relativo ao Embaixador Pedra 
de Toledo; entretanto tendo êle sido vitima de grande desastre produzido por 
atropelamento de automóvel. acha-se recolhido a um Hospital, ficando assim 
adiada a entrega do prêmio. Lamentando tal acidente, enviava votos de pronto 
rtçtabelecimento. e nomeava uma Comiçsão composta do Sr. Cel. Aarrisson de 
Souza Ferraz e Cei. Heliodoro T'enório da Rocha Marques para irem visitá-lo em 
nome déste sodalicio, acompanhados dos sócios que puderem efetuar tal visita 
em conjunto. - solicitando ainda que essa Comissão efetue uma outra visita, 
ao nosso tão querido 1 0  Secretário, Cel. Luiz Tenório de Brito, que ainda se 
encontra acamado. Lembrou ainda o Sr. Presidente que no próximo dia 1~ de 
Novembro realizar-se-á a Sesao  Extraordinária comemorativa do 759 Aniver- 
sário dêste Sodalicio. e deu a palavra ao Orador Oficial, Prof. Alfredo Gomes, 
para proferir a Oração Oficial de Comemoração e Saudade pelo falecimento dos 
caros confrades: Estevam Pinto, Corresp. nacional, Dr. Feiix Di Carli, corresp. 
nacional: Dr. Apolõnio Carneiro da Cunha Nóbrega. comsp. nacional; falecido 
em 1967; Martinho da Silva Prado Jr., sócio honorário, falecido em 1967; Dr. 
René de Souza e Castro Thiollier, emérita, falecido em 1968, Prof. Luiz Wa- 
shington Vita, titular falecido em 1968; Desembargador Theodomiro Dias, emé- 
rito falecido em 1968; Prof. Guelfo Oscar Campiglia, titular falecido em 1968; 
Dr. Coriolano Roberto Alves, honorário falecido em 1968; José Ribeiro de Sá  
Carvalho, benemérito falecido em 1968; Dr. José Duarte Gonsalves da Rocha, 
honorário falecido em 1968; Pmf. Lino de Morais Leme. honorário falecido em 
1969; Prof. Honório Wrnandes Monteiro, honorário falecido em 1969, Luiz Cor- 
rêa de Mello, titular falecido em 1969; Jorge Americano, titular falecido em 
1969; Manuel de Mello Pimenta, benfeitor, falecido em 1969; Monsenhor João 
Newmuceno Manfredo Leite, titular falecido em 1969; Dr. Francisco Peixoto 
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;Magalhães Neto, corresp. nacional falecido em 1969; Dr. Rodrigo Melio Franco 
de Andrade, honorário falecido em 1969; Prof." Vera de Athayde Pereira, titular 
falecida em 1969; Barão Domingos Laurito. emérito falecido em 1969; Acade- 
mico Guilherme de Almeida, emérito falecido em 1969; Acadêmico Júlio de 
Mesquita Filho, emérito falecido em 1969; Dr. Antbnio Paulino de Almeida, 
emérito falecido em 1969; Desembargador Carlos Xavier Pais Barreto, honorário 
falecido em 1969; Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, benfeitor falecido em 
1969; Comendador Francisco Petinatti, emérito falecido em 1969; Prof. Luiz 
Ckmara Lopes dos Anjos, titular falecido em 1969; Padre Vicente hlelillo, cor- 
respondente nacional falecido em 1969; Dr. William Brwkç Grenlee, corresp. 
estrangeiro falecido há  4 anos, Eng. Francisco de Assis Iglesias, corresp. nacional 
falecido em 1969 - os quais foram todos e cada um dêles relembrados com 
Palavras encomiosas de seus méritos e de saudades, em Oração de alto valor 
histórico que será publicada na revista dêste sodalicio. A seguir o Sr. Aureliano 
Leite agradeceu a presença dos familiares dos sócios falecidos e encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente para constar. Eu, Alvaro do Amaral, 2v Secre- 
tario a lavrei - devendo ser lida para que, se achada conforme e aprovada. 
sei. assinada. ( aa )  Aureliana Leite, Vinicio Stein Campos e Alvaro do Amaral. 

ATA DA SESSAO EXTRAOKDlNÃRlA E31 HOMENAGEM AO CENTENARIO 
DE NASCIMENTO DE WASHINGTON LIlIZ PEREIRA DE SOL-2.4 

Aos trinta dias do mês de outubro de mil novecentos e sessenta e nove, às  
vinte e huma horas, no salão nobre, em sua sede social. teve lugar a sessão 
extraordinária do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, destinada a 
assinalar O transcurso do primeiro centenário do nascimento de Washington 
Luiz Pereira de Souza. Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente do Instituto Aea- 
d&mico Aureliano Leite, convidou o sócio Célio Debes para secretario «ad hocr 
da sessão. Seguiu-se a constituição da mesa, integrada por Dona Maria Pereira 
de Souza, filha do Presidente Washington Luiz e representante da Família; Dr. 
Lúcio Martins Rodrigues; Dr. Arinos Tapajós, representante do Secretário da 
Segurança Pública; Dr. Raymundo de Menezes. Presidente da Sociedade Bra- 
siieira de Escritores e Diretor do Departamento de Cultura do Municipio da 
Capital; Dr. Morais Novaiç, Corregedor da  Eolieia: Prof. Tito Livio Ferreira, 
Vice-presidente do Instituto; Dr. Ibrahim Nobre, Prof. Lucas Nogueira Garcea. 
Prof  Ernesto de Morais Leme e Dr. Rafaei Luiz Pereira de Souza. oradores 
que se fizeram ouvir durante a sessão: Dr. Ruy Calazans de Araújo; Chefe de 
Divis%o António Alves Bonfim. representante do Comandante da Guarda Civil; 
Antdnio Figueiredo Boiges, representante da M.M.D.C.; Dr. Tácito Langendanck, 
Presidente do Instituto Genealógico Brasileiro. Uma vez organizada a mesa, 
O si. Presidente convida Dona Maria Pereira de Souza a descerrar a Bandeira 
Xacional que cobre o busto em bronze e um retrato do homenageado, oferecidos 
aos Instituto Por seus filhos. o que se verifica sob prolongada salva de paimas, 
com o Plenário de Pé. Encerrada esta cerimònia, é dada a palavra ao  Prof. 
Ernesto Leme que discorre sobre «Washington Luiz, Historiadors, fazendo inte- 
ressante sintese desta faceta do autor de «Na Capitania de São Vcienten. 
Calorosos aplausos coroaram as palavras do orador. Seguiu-se a palestra do 
Prof. Lucas Nogueira Garcez, que, com grande profieiència tratou de ~Washing- 
ton Luiz. o Politicm>, sendo grandemente aplaudido. Em viva e tocante alocuçáo 
o Sr. Ibrahim Nobre apresentou um marcante retrato de .Washington Luiz na 
ii?timidadei\, araucando prolongada e entusiástica ovação dos presentes. Em 
nome da Familia Pereira de Souza. presente também, nas pessoas dos filhos do 
preclaro homem público. Drs. Caio Luiz e Victor Luiz, ao'adeceu as homenagens 
tributadas à memória de Washington Luis, seu primogênito, M. Rafael Luiz. 
Em seguida, pelo Secretário .rad hoca, foram lidas as  mensagens enviadas por 
autoridades civis e militares, que não puderam comparecer ã solenidade. dentre 
as quais, oficio do Vice-Reitor em exercicio, Prof. Alfredo Buzaid- e telegrama 
do General de Exército Canavarro Pereira, Comandante do I1 Exército. Após 
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a leitura das mensagens, o Sr. Presidente solicitou um minuto de silencio em 
honra à memória de Washington Luiz. que foi observado pelo plenário de pé. 
Ao final da sessão. o Senhor Presidente comunica a Casa o falecimento do 
consócio Acadêmico Paulo Nogueira Filho, ocorrido nesta data, consignando um 
voto de pesar por tão infausto acontecimento. E m  seguida, é encerrada a sessão. 
E, para constar, eu, Célio Debes, Secretário rad boca, lavrei a presente que vai 
por mim assinada, juntamente com o Senhor Presidente. iaai Aureliano Leite, 
Céiio Salomão Debes. 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE 1+ DE NOVE3IBRO 

NO primeiro dia do mês de novembro da ano de 1969, na sede social. a hora 
regulamentar, catorze horas e trinta minutos. reuniu-se o Instituto Histórico e 
Geografico de São Paulo, em sua Sessão Extraordinária destinada especialmente 
I Comemoraçáa do 759 Aniversário da  Fundação dêste Sodalicio. à qual estive- 
ram presentes os seguintes sócios: Aureliano Leite, Osmar Muniz Pimentel, Tito 
Livio Ferreira, Tsunem Sato, Salvador Cútolo, Lycurgo de Castro Santos Filho. 
Paulo Romano, Auguçto Galvão Bueno Trigueirinho, Ãlvam da  Veiga Caimbra, 
Paulo Emilio D'Alessandro, Langleberto Pinheiro Soares, Wilson Maia Fini .  
Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Demócrito de Castro e Silva, José Leandro 
de Barros Pimentel, Nicolau Duarte Silva, Jameç Martin Harwey, Carlos Hen- 
rique Robertson Liberalli, José Oliveira Orlandi, Bernardo Pedroso, L u u  Wan- 
derlei Torres, Alfredo João Rabaçai. Erasmo D'Almeida Magalhães, Jesuino Fe- 
licISSimo, Reynaldo Kuntz Busch, Alberto Prado Guimarães. Henrique L. Aives, 
Mário Savelli. Brasil Bandecchi e eu, Alvaro do Amaral. Abrindo a Sessão. 
cuja mesa estava assim constituída pelo Dr. Aureliano Leite, como Presidente, 
Prof. Vinício Stein Campos, 1 Secretária em exercício, e eu Alvaro do Amaral 
como 2 Secretário em exercício, o Sr. Presidente convidou para tomarem assento 
à Mesa, além do Prof. Alfredo Gomes, 1" orador, mais o Dr. Lycurgo de Castro 
Santos F i l b  na  qualidade de Presidente da  Academia Campinense de Letras, 
o Prof. Liberalli, da Camissáo de Cultura, o Prof. Tito Lívio Ferreira como Pre- 
sidente da Ordem Nacional dos Bandeirantes e Bernardo Pedroso na qualidade 
de Presidente da  Casa do Poeta. A seguir o Sr. Presidente relembrou aos pre- 
sentes que esta Sessão se destinava à Comemoração dos 75 anos de vida dêçte 
Instituto, uma vez que foi no dia 1" de novembro de 1894 que se realizou a As- 
sembléia de fundação do Sodalicio, no Saiáo Nobre da  Faculdade de Direito 
desta Capital, tendo atingido a 139 as  personalidades que são consideradas como 
legitimas fundadores. Na forma dos Estatutos o Sr. Presidente leu as  Efemé- 
rideç Brasileiras, do Barão do Rio Branco, e as Efemérides Paulistas organi- 
zadas por êçte Instituto. relativos à data de primeiro de novembro. Em seguida 
O Prof. Vinicio Stein Campos, 1. Secretário leu o expediente que constou de 
diversos Cficios. dentre os quais, o da Família do Presidente Washington Luiz 
oferecendo o retrato e o busto do homenageado a éste Sodalicio; oficio do Sr. 
Raymundo de Menezes, Diretor do mpastamento de Cultura da  Prefeitura, co- 
municando que o Sr. Prefeito deu o nome de Washington Luiz ao Arquivo His- 
tórico do Municipio da  Capital; oficio do Ministro Otto Cyrillo Lehmann comu- 
nicando sua Aposentadoria no cargo de Ministro do Tribunal de Contas dêste 
Estado e agradecendo a colaboração recebida dêste Instituto durante a sua admi- 
nistração; oficio do Dr. Anhaia Melio comunicando a sua eleição para o cargo 
de Presidente do Tribunal de Contas: oficio da Assembléia Legislativa de Per- 
nambuco agradecendo as  homenagens prestadas por êste Instituto ao Município 
de Cabrobó. E m  seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos Oradores escalados 
para falar scibre a Efeméride a ser Comemorada nesta sessão, na  seguinte ordem: 
Prof. Alfredo Gomes discorreu a respeito de nO ano de 1894 na vida cultural 
de São Paulaw, o Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho falou a respeito de: «A 
Triade Idealizadoran, o Prof. Tito Lívia Ferreira disse sòbre «Os Presidentes 
Honoráriosn, o Prof. Vinício Stein Campos discorreu sobre a o s  Presidentes Efe- 
tivos» e o Prof. Nicolau Duarte Silva que falou a respeito da <Influência Cul- 
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tural da Revista do Instituto. A seguir o Sr. Presidente realçou o alto valor 
dos discursos que acabaram de ser proferidos e declarou que Para maior brilho 
destas Comemorações do 759 Aniversirio do Instituto. vai ser publicado um volume 
sobre os últimos anos de vida deste Sodalieio, no qual serão incluídas as belas 
Orações que acabavam de ser pronunciadas. Lembrou ainda que heve-se notar 
que, agora que o Instituto pretende depurar o seu Quadro Social, de modo a 
serem eliminados os nomes daquelas pessoas que, apesar de terem sido eleitos 
sócios, até hoje não compareceram para tomar possf. e tambem para diminuir 
o niimem de novos sócios, deve-se tomar em consideração que, quando o Ins- 
tituto foi fundado com 139 sócios, em 1894, esta Capital possuia mais ou menos 
150.000 habitantes, ao passo que atualmente conta de 7 a 8.000.000 (oito mi- 
lhões de habitantes). A seguir o Prof. Nicolau Duarte Silva ofereceu um exem- 
plar do jornal desta data de hoje, de %O Estado de São Paulo», no qual aparece 
um seu artigo sobre um livro que pertenceu a Pedro Álvares Cabral, e do qual 
êle Possui uma cópia filmada, esperando dessa forma chegar a valiosas consi- 
derações a b r e  a personalidade do Descobrimento do Brasil. A seguir. o Prof. 
Tito Livio Ferreira wmunicou a êçte Instituto haver sido instalado na  última 
3* feira o Instituto Histórico e Geográfiw do Vale do Paraíba, na cidade de São 
José dos Campos, do qual fazem parte diversos sócios dèste Sodalicio nos prin- 
cipais cargas da Diretoria, tais como: Diretor Honorário, a Dr. Aureliano Leite, 
Diretor Presidente, o Prof. Tito Livio Ferreira; 10 Secretário. o Prof. Alceu 
Maynard de Araajo; Orador Dr. Pedro Brasil Bandecchi. O Sr. Presidente 
agradecendo a homenagem que lhe fora prestada, congratulou-se com a nove1 
Sociedade da qual muito se pode esperar para o desenvolvimento dos estudos da 
nova História Pátria. Pediu em seguida a palavra o Dr. Kuntz Busch e referiu 
acontecimentos interessantes ocorridos em Limeira, consistentes nos casamentos 
dos grandes paulistas, Lavrador Moraes Barros e Presidente Prudente de Moraes 
que, Por volta de 1868 casaram-se com filhos do velho português Antônio José 
da Silva Gordo que foi admnistrador de propriedades agricolas situadas em Itu. 
Limeira e Piracicaba. O Sr. Presidente solicitou que o Orador fornecesse tais 
dados históricos por escrito a fim de ficarem arquivados nos Anais dêste Insti- 
tuto. A seguir, nada mais havendo a %r tratado nesta sessão, o Sr. Presidente 
declarou-a encerrada, levrando-se esta Ata para constar. Eu, Álvaro do Amarai. 
2" Secretário a lavrei, devendo ser lida e depois de achada conforme e aprovada. 
ser assinada por mim juntamente com o Sr. Presidente. Lida esta Ata na 
Sessão de 1 0  de Janeiro de 1970, o Prof. Vinicio Stein Campos pediu a palavra 
e solicitou que fosse feito um acréscimo a esta Ata, a fim de ficar constando 
na  mesma os nomes dos ilustres sócios que foram mencionados nas Oraqõeç 
referidas, como o dos idealizadores desta Instituição, bem como os dos Presi- 
dentes Honorários e os dos Preçidentes Efetivos. Apesar das palavras do Prof. 
Alfredo Gomes dizendo wmpreender que tal omissão é evidentemente explicada 
pelos termos constantes desta mesma Ata, quando se mencionou que as Orações 
proferidas nesta Sessão serão publicadas na integra. e após terem falado o secre- 
tario abaixo assinado que esta lavrou e o Pmf. Vinicio Stein Campos, foi resol- 
vido fazer-se &te acréscimo & Ata, para o fim de constar que os Idealizadores 
que assinaram a primeira convocação para a fundação dêste Instituto foram os 
ilustres Antônio de Toledo Piza, Domingos José Nogueira Jaguaribe e Estevam 
Leão Bourmul. Os Preçidentes Honorários foram os ilustres: Prudente de 
Moraes, Ruy Barbosa, Barãa do Rio Branco, Afonso d'Escragnole Taunay e 
Ernesto de Souza Campos. E, Presidentes Efetivos foram os não menos ilustres: 
Ceçário Motta Júnior. Manoel Antônio Duarte de Azevedo, Luiz de Toledo Piza 
e Almeida, Altino Arantes, Afonso de Freitas, José Torres de Oliveira, Ernesto 
de Souza Campos e José Pedro Leite Codeiro. E assim feita o aditamento 
solicitado, passa-se a encerrá-lo, depois de lido e apmvado. Eu, 2" Secretário 
a lavrei. sendo por mim assinada, pelo Sr. Presidente e pelo 29 Secretário da 
sessão. (aa)  Aureliano Leite, Alvaro do Amara1 e Mário Savelii. 
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