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EXPLICAÇAO NECESSARIA 

A Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
reune, neste volume LXXIII matéria relativa aos anos sociais de 
1975, 1976 e que circunstâncias adversas, de todo imprevistas e 
irremovíveis, impediram fosse divulgada na época própria. 

1976 foi, na verdade, um ano difícil para o sodalicio. É certo 
que a sua produtividade cultural não se interrompeu, todo ca- 
lendário programático foi religiosamente cumprido, conferiu-se 
grande realce as comemorações dos centenários dos saudosos 
Fresidentes Honorários - Altino Arantes e Afonso d'E. Taunay, 
todavia a enfermidade que acometeu o nosso querido Presidente 
Aureliano Leite, forçando-o a licenciar-se por longos períodos, até 
o triste desfecho do início de dezembro, de certa maneira con- 
correu para que se detivesse, por algum tempo, o fluxo regular 
destas publicações. 

O presidente que o sucedeu, em fevereiro de 1977, para con- 
clusão desse mandato, o ilustrado e operoso Prof. Ernesto de Mo. 
rais Leme, buscando recuperar o atrazo verificado nas publica- 
ções de 1975, 1976 e 1977, deliberou que se procedesse a edição 
de mais dois números da Revista, os de ns. LXXIII e LXXIV, 
reuindo todo expediente dos referidos exercícios inclusive a di- 
vulgação das atas, cuja atualização ficará completa no de n." 
LXXIV . 

A Comissão de Redação. 





AGONIA, MORTE E SEPULTURA 

Em São Paulo, de 1722 a 1822 

Mons. Luix Castanho de Almezda 

Desde a organização do ritual fúnebre, âs suas primeiras pa- 
lavras e gestos referem-se a uin membro da pequena comunidade 
em agonia. 

Logo após a introdução do uso dos sinos (sec. V) estes a 
anunciavam com os seus dobres. 

Aquele grupo social parava, participando dos trabalhos (so- 
frimentos) da família. 

As preces dos rituais mais antigos incluiam, além das pró- 
prias da agonia, outras para um intervalo em que se verificava 
se o cristão estava realmente morto Seguiam-se orações para 
o asseio e o amortalhamento e, enfim, para o velório. 

Por motivo de decência e mudança de costumes o Rituale Ro- 
manum típico, de 1614, e que foi observado em Portugal e no 
Brasil, saltou da agonia para o saimento, permanecendo o costu- 
me anterior por muito tempo entre ccrtas comunidades religiosas 
como os Beneditinos e Dominicanos. 

Os cristãos instruídos não c~nsidsravar~ a morte uma catás- 
trofe. Ligavam-na com o mistério pascal e o batismo, a união 
com Cristo a ser consumada na parúsla. (E1 Mysterio de La Muer- 
te y su celebración", estudos de teologos e liturgistas de 1949, tra 
dução do francês para o castelhano, livraria Desclée e Brower, 
Paris, s/d). 

Os Paulistas de 1722-1822, como os Bandeirantes, faleciam sem 
testamento - ab intestato - ou com rle. Geralmente só a pobre- 
za, a distância, a morte repentina impediam alguém de fazer o 
seu testamento. Como escreveu Alcântara Machado (Vida e Mor- 
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te do Bandeirante, ed. Martins e Instituto Nacional do Livro s l d .  
pág. 202). Outrora, longe de ter feição puramente econômica, o 
testamento era uma demonstração de fé. Interessava a todos os 
Iiais. 

Dertz. prática geral provem a frase, designando alguém desen- 
ganado dos médicos: aquele pode fazer testamento! 

O Catecismo ou resumo da Doutrina não fazia referência ex- 
pressa ao dever de testar. Inclusive @ Catecismo Romano. (Edi- 
tora Vozes, Petrópolis, 1962, tradução do pe. Valdomiro Pires 
Martins) . 

Em compensação os pregadores e os autores de livros piedo- 
sos aconselhavam os cristãos a se prepararem para a morte, inclu- 
sive pelo testamento. 

O Direito Canônico, representado pelas Constituições da 
Bahia, nos. 774 a 812, estatuia o seguinte: por costume de Portugal, 
Espanha e França, os clérigos beneficiados podem testar a parte 
das rendas que lhes pertencem. Os testamenteiros não devem di- 
latar o cumprimento de suas obrigaqões, uma vez que aceitem o 
encargo. Os padres ou leigos que escreverem o testamento não 
podem tornar-se herdeiros e devem aconselhar o testador a cuidar 
bem da alma e dos negócios temporais, para evitar demanda. 
"Que nenhuma pessoa impida por força ou engano aos testadores 
de testarem livremente de seus bens". E nem constranjam nin- 
guém a fazer legados ou testemunhas a quem assistir ao testador 
não o impeçam ao paroco, sacerdotes, religiosos (clero regular 
e pessoas com quem se aconselhar de i.ratar com eles o que convier 
a consciência." 

Esta disposição mostra que o padre secular podia indireta- 
mente pedir para suas obras sociais e templos, e os regulares, para 
seu convento. 

Se não fossem eles os escreventes, até podiam figurar em le- 
gados particulares. 

Sendo a execução dos testamentos "mixti fori" para prevenir 
contendas entre os ministros, Gregorio XVI, ordenou que houvesse 
alternativa entre eles, nos meses do ano. As constituições reser- 
vam para o Prelado e seus ministros os meses de janeiro, março 
maio, julho, setembro e novembro, alternativa que já se guardava 
então. 

Antes do ótimo livro de José Gonçalves Salvador "Cristãos 
Novos, Jesuitas e Inquisição" Editora Pioneira, S .  Paulo, pág. 165, 
já escrevemos que as belas e piedosas fórmulas introdutórias são, 
bastantes vezes, estereotipadas e é difícil julgar quando eram 
sinceras. 

Descobrimos a fórmula impressa no livro setecentista "Mes- 
tre da Vida", reeditado no Rio pela Imprensa Régia em 1812. 
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Além disso, quando era o tabelião que escrevia, seu hábito era 
espichar o palavrório em qualquer documento e cobrar por linha. 

Alcântara Machado não conheceu esse livrinho e em sua boa 
fd e grande lógica, atribuiu tudo ao testador em hora tão difícil. 

Mas é fácil julgar sinceras as frases no seu conteúdo essen- 
cial, sobretudo se o testamento ordena restituições e missas. 

As Ordenações do Reino permitiam ao testador deixar a ter- 
ceira parte de seus bens aos legados pios. Era a terça. Esta terça 
beneficiou muitas igrejas e conventos e, depois de 1805, as novas 
Santas Casas de Sorocaba e ltu. Fora os indivíduos assim pro- 
tegidos. 

O número de missas era representado por centenas a rezar 
por alma do testador e de seus dependentes. 

Se o defunto não deixasse testamento, o paroco fazia as exé- 
guias e a sepultura e celebrava algumas missas, cobrando depois 
no inventário a devida taxa. 

No assentamento de óbito figuravam os legados, para serem 
vistos pelos Visitadores eclesiásticos. Os ministros civis (juizes) 
tinham a seu gosto, na alternativa, os cartórios. 

É interessante lembrar que as vezes o testador, sabendo o 
tempo que levavam os testamenteiros para dar conta do seu re- 
cado, deixam-lhes certa importância. 

O testador mais rico de São Paulo nesta época em estudo foi 
c pai de Brigadeiro Jordáo, o comerciante português alferes Ma- 
noel Rodrigues Jordão, casado com dona Ana Eufrosina da Cunha 
na Cidade, morto em 1784. (Frederico de Barros Brotero. A Fa. 
mília Jordão e seus afins. S. Paulo, 1948, 605 et segs.) . 

Eis a introdução religiosa: "Em nome da S .  S .  Trindade, três 
pessoas distintas e um só Deus, saibam todos. . . Eu, Manoel Ro- 
drigues Jordão, estando em meu perfeito juizo e entendimento 
que Deus Nosso Senhor me deu e doerite de cama, temendo-me da 
morte e desejando por a minha alma em estado de salvação, por 
não saber o que de mim Nosso Senhor quer fazer, e quando será 
servido levar-me para sí, faço este tes~amento, aliás este meu bre- 
ve apontamento. 

Primeiramente encomendo a minha alma a S.S. Trindade que 
a criou e rogo ao Eterno Padre que pela morte de seu Unigenito 
Filho a queira receber e a Virgem Nossa Senhora e ao Anjo da 
minha guarda e ao Santo do meu nome e ao glorioso São José e 
a todos os Santos e Santas do Céu. sejam os meus intercessores, 
para quando a minha alma partir para a bemaventurável eterna 
para a qual foi criada, porque como verdadeiro cristão protesto 
viver e morrer na Santa Fé católica e crer em tudo quanto tem, 
crê e ensina a Santa Igreja de Roma, em cuja fé espero salvar a 
minha alma pelos merecimentos da Paixão e Morte de Meu Senhor 
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Jesus Cristo. Meu corpo será sepultado na igreja da venerável 
Ordem Terceira de São Francisco desta cidade, donde sou indig- 
no irmão, envolto no hábito do Seráfico Patriarca, ou, estando em 
obras, onde costumam sepultar os irmãos, acompanhado de todas 
as Irmandades das quais sou irmão e levado em pompa moderada". 

O alferes mandou dizer muitas missas a muitos santos e por 
niuitas almas, sendo só em Figueiró dos Vinhos, Portugal, oito- 
centas pelos Padres Teresios, Carmelitas Descalços. 

Muitos cristãos residentes na roça, percebendo-se mal, fa- 
ziam-se transportar para a Cidade ou as vilas e freguesias, onde 
encontravam o médico charlatão para os sangrarem e lhes colo- 
carem emplastros de farinha de mandioca e bichas até se esvai- 
rem, e o padre para morrerem. 

Mas os parocos iam até o sítio a cavalo, se preciso. Os Visi- 
tsdores perguntavam aos fiéis se eles cumpriam essa obrigação. 
Alguns tinham vários cavalos num potreirinho ou numa cocheira, 
prontos a partir. De quatro léguas para diante, pernoitavam na 
casa do enfermo e diziam missa no dia seguinte. Para o bandei- 
rante Braz Mendes, em Sorocaba e não em Itu, donde é declarado 
morador, não houve uma mesa própria, e faleceu sem viático, só 
com a extrema unção em 1725. 

Os chamados últimos sacramentos naquele tempo eram a 
ultima confissão, o Viático (eucaristia) e a Extrema Unção. 

Dentro da Cidade e nas vilas havia o Viático solene, sob o pá- 
lio, com a Irmandade do Santíssirno. Na mesma ocasião o doente 
se confessava e recebia as unções e a benção apostólica, esta nos 
meados do século 18 em diante. 

Havia uma fórmula em português para o celebrante se diri- 
gir aos acompanhantes ila casa do enfermo e na volta, na igreja. 

Enfeitava-se o quarto com flores e folhas. Nas casas da pas 
ssgem do pequeno préstito as colchas e tapetes de demasco e 
vasos de flores ornavam as janelas. 

Novo toque de sino anunciava "Senhor fora", e o povo dizia: 
lá vai Nosso Pai ver Fulailo (a.). Ao entrar o enfermo em agonia, 
rio sino grande se davam 21 badaladas. A comunidade paroquial 
era pequena. Todos rezavam pelo último combate (agonia) d~ 
irmão. 

O número de 21 badaladas era o adotado até 1900 e poucos 
A s  constituições não falam nesse toque de sino, mas dão até o 
número de toques para o saimento do cadáver. 

Em seu testamento o alferes Jordão, acima citado, ordenou 
que todos os sinos de São Paulo anunciassem a sua agonia. Não 
era vaidade, mas pedido de oraçóes. Os sineiros ganhavam em 
cada caso, não tinham salário mensal. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 11 

O testamento não se abria antes de sua morte, mas a família 
sabia, assistiu a feitura do mesmo. 

Os padres tinham tempo para rezar com a família o ofício 
da agonia. Mas principalmente na roça, deixavam esse encargo 
a certos homens e mulheres piedosas, que transmitiam de uns a 
outros uin texto proprio chamado "para bem morrer" ou "para 
ajudar a bem morrer", que se acnava no citado "Mestre da Vida" 
e outros devocionários. 

Em processos-crime aparecem depoimentos notáveis. Um de 
Sorocaba., de 1800 e poucos, depara-nos a mulher testemunha que 
morava a um tiro de espingarda isic) e foi ajudar a vítima a bem 
morrer. 

Bem morrer era arrepender-se dos pecados e entrar em graça. 
O tal "Mestre da Vida" em vez de espantar os meninos, man- 

da deixá-los ai por perto, porque, sendo inocentes, atraem as 
graças do céu. 

Digam o que disserem os filologos e gramáticos, "meninos" é 
como "enfants", serve para os dois sexos, conforme o contexto. 
A mulher "teve menino" dizem no nordeste, também pode ser 
"menina ". 

A mesma mulher rezadeira ou outra fechava os olhos do mor- 
to, quando os parentes próximos não o faziam. 

O texto popular que acompanha este gesto e chegou até nós 
era: F. feche os olhos para este mundo e abra-os para o Céu. 
Provavelmente tem raizes no ofício antigo a que aludimos no 
começo. 

Usava-se provavelmente como depois se usou, amarrar o 
queixo do falecido. 

Ato de grande piedade era o asseio do corpo, feito, conforme 
o sexo, por homem ou mulher como os que ajudavam a bem mor- 
rer. Eram estranhos a família. 

Chegou até nós o costume de darem banho de corpo inteiro 
ao cadáver. Esse gesto tão natural e universal era um dos que 
permitiam aos Inquisidores encontrar rito judaizante nos cristãos 
novos e fazia parte do questionário prévio, como se vê nas Denun- 
ciações do Santo Oficio", e em Arnold Wznitzer. "Os judeus no 
Brasil Colonial ". 

Não há dúvida que em São Paulo havia descendentes de ju- 
deus, mas a higiene não tem predileções por este ou aquele ramo 
é: questão de educação e da época. A época não era de banhos 
diários. 

Se a tradição como costume continuado tem seu valor, naque- 
le tempo o sábado era o dia de banho. Manoel José de Almeida 
Castanho (1835-1910) em Itapetininga todos os sábados fazia uma 
caminhada matinal para lavar-se numa pequena lagoa rasa e lim- 
pída e trocava-se. 
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Os judeus e judaizantes, faziam tal asseio as sextas-feiras. 
Após o banho no defunto. esvaziavam-se todas as vazilhas de 

água da casa, que é prática de cristão novo mencionado no n.O 8 
da Carta Monitoria da visita do Santo Ofício ao Brasil em 1591 
(op Os judeus no Brasil colonial, de Arnold Wiritzer, cit., ed. Pio- 
neira. São Paulo, pág. 11). 

A mortalha variava conforme as posses da família. Mais da 
um escravo ou branco miserável pode haver descido nú a cova, 
guardando-se o lençol para outro colega, principalmente no come- 
ço deste período. Ou então com a roupa com que morreu. 

A mortalha das pessoas dos dois sexos de alguma posse eram 
os hábitos das Ordens Terceiras do Carmo e de São Francisco. 

Na história da Província da Imaculada Conceição conta frei 
Casilio Rower que os Franciscanos vendiam, para este fim, os 
hábitos já usados. 

As mulheres também eram amortalhadas com os seus vesti- 
dos e a capa azul de Nossa Senhora tias Dores. 

Os poucos comendadores da Ordem de Cristo levavam o seu 
hábito ou manto. Os oficiais e soldados (e eram muitos) iam 
f ardados. 

A maioria dos pobres e dos roceiros levavam a roupa melhor 
que havia. 

O costume de se costurar a mortalha (a mão, é claro), en. 
quanto o corpo já estava no velório chegou até nossos tempos 
E com ele a crendice: não presta costurar a roupa sobre o corpo. 

Vestido o cadáver colocavam-no sobre a marqueza (sofa- 
grande sem encosto, ou sobre cadeiras e até no chão, conforme 
n pobresa. Os ricos, bem alumiados com as quatro tochas de 
cera do Reino, com o crucífixo a cabeceira. Os pobres, como pos- 
sível, inclusive com as velas de cera da terra ou de abelhas 
silvestres. 

O velório com as rezas e cânticos alcançou nossa época. Nun- 
ca jamais se enterrava alguém sem uma noite de guardamento 
(no Nordeste, sentinela). 

Até cerca de 1800 os esquifes erain comuns a ricos e pobres, 
menos o dos escravos em certos lugares, como São Paulo. O es- 
quife era igualzinho ao móvel que hoje tem esse nome e serve 
para o Senhor Morto nas procisões do Enterro, sexta-feira santa. 

É um exemplo de como o nome corresponde ao mesmo obje- 
to séculos afora. A confirmação do fato encontra.se na icono. 
grafia incomparável de João Batista Debret. Cada irmandade 
tinha o seu esquife também chamado tumba. 

Se a forma da tumba era diferente não podia ser muito. A 
dos escravos chama-se também em São Paulo, ( banguê) . Era 
mais rústica, talvez sem o pequeno gradil. 
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Tanto a procissão do Enterro como o citado Debret ensinam- 
nos que o esquife com o defunto se carregam aos ombros de 
quatro homens. 

Há nas igrejas uns paus com ganchos que ajudam a sustentar 
G peso da imagem, sobretudo quando o cortejo para. 

Assim se explica como podia haver, durante o trajeto, três 
rnementos, nome popular das orações da absolvição. 

O pároco com o clero secular e regular convidado, sempre 
conforme as posses e ao lugar, cruz alçada na frente, precedido 
das irmandades possivelmente, mais da Irmandade ou Ordem 
Terceira a que tivesse pertencido o defunto, seguia para a casa 
onde se procedia ao primeiro ou único memento. Retomando a 
Igreja, o número dos mementos dependia do comprimento do 
percurso e das despesas com a "música do mestre-de-capela". 

Na igreja o cadáver ficava sobre moxos ou uma oca melhor 
chamada oficialmente túmulo feito de madeira e coberto de luta 

Se era possivel, seguia-se o ofício de defuntos cantado pelo 
clero, missa cantada ou rezada e, enfim a última absolvição. 

Na época em estudo, não havia novo cortejo, mas imediata. 
mente sepultava o cadáver na cova preparada na igreja. 

A cova não apresentava aquele montículo de terra, mesmo 
que não fosse gaveta de alvenaria, porque os escravos socavam 
2 terra com pilão e a igualavam. 

Como gostavam muito aqueles riossos avós dos enterros a 
tardinha, os negros fechavam as portas e, noite velha, ouvia-se a 
melopeia: 

Olhos que muito "zojou". E o pilão pum-pum. 
Nariz que muito cheirou Puin, puni (1). 
Sic transit gloria mundi. 

(1) Esta tradição oral ainda a alcançamos. Mas vem contada em Tradições 
e reminiscências paulistanas. De Afonso de Freitas, São Paulo, 1927. 





OS RESTOS MORTAIS DE D. PEDRO I 

Reproduçtio da ata de abertura da arca tumu- 
lar dos restos mortais de D. Pedro I ,  e m  Por- 
tugal, quando de sua trasladaçáo para o 

Brasil. 

AUTO DE ABERTURA DA ARCA TUMTJLAR E DE RECONHECI- 

MENTO DOS RESTOS MORTAIS DE SUA MAJESTADE EL-REI 

DOM PEDRO IV DE PORTUGAL, 1." IMPERADOR DO BRASIL,. 

Aos vinte e quatro dias do mês de Março do ano de mil nove- 
centos e setenta e dois, pelas quinze horas, na cidade de Lisboa e 
neste Panteáo Nacional de São Vicente de Fora, oficialmente des- 
tinado aos membros da dinastia de Bragança, estando presentes 
os representantes da Familia Imperial Brasileira, Sua Altexa Irn 
perial e Real, a Princesa Dona Maria Teresa de Orleães e Bragan- 
ça, do Governo do Brasil, Sua Excelência o Embaixador do Brasil, 
Doutor Luis Antônio da Gama e Silva, de Sua Excelência o Minis- 
tro da Justiça português, o Conservador dos Registos Centrais, Dr. 
José Carlos Rosa Nogueira, de Sua Excelência o Ministro dos Ne 
gócios Estrangeiros português, o Chefe do Protocolo, Embaixador 
Dr. Helder de Mendonça Cunha, o Reverendo Pároco da Igreja de 
São Vicente de Fóra, Padre José Correia da Cunha, o Primeiro 
Comissário da Policia de Segurança Pública de Lisboa, Antonio de 
Sousa, e o Director de Saúde c10 Distrito de Lisboa, Dr. Artur José 
Maria Borges da Fonte, procedeu-se a abertura da arca tumular e 
reconhecimento dos restos de Sua Majestade El-Rei Dom Pedro IV 
de Portugal, 1.0 Imperador do Brasil, e m  cumprimento da delibe- 
 ação do Governo Português, que houve por bem determinar a 
trasladação para o Brasil, dos restos mortais de Sua Majestade 
Imperial, e m  fraternal anuência ao pedido formulado pelo Gover- 
no Brasileiro. 

Antes da abertura da arca tumular, foi rezada perante esta 
uma oração pelos presentes. 

Retirada a tampa da arca tumular de mármore, verificou-se 
que nela se encontrava uma grande arca de madeira forrada exte 



16 REVrSTA DO INSTI'TUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO D E  S. PAULO 

riormente a veludo castanho já dete~iorado e m  algumas partes, 
com galões de lustrina e com uma grande cruz do mesmo material 
na tampa abaulada. Na face exterior, encontravam-se numerosos 
cartões de visita, presos as ferragens de cobre - duas fechaduras 
e duas pegas - havendo ao centro u m  medalhão de lustrina e no 
seu interior um cartão com os seguintes dizeres: 

AQUI JAZ 

S . M . F . I .  E R .  O SENHOR 

DOM PEDRO DUQUE 

DE BRAGANÇA 

MORRE0 A 24 DE 

SETEMBRO DE 1834 

TENDO 36 ANNOS 

DE IDADE 

Procedeu-se de seguida, à remoção da arca, que oferecia pou 
cas condições de resistência, sendo por fim colocada no solo sobre 
socos de madeira. 

Aberta a arca, viu-se ser forrada interiormente a 1ha.ma d'ouro. 
Dentro encontrava-se um caixão de chumbo, ocupando toda a arca 
com tampa bem fechada, soldada e conservada tendo na face su- 
perior, ao alto, também e m  chumbo e e m  relêvo, a Coroa e Armas 
Reais portuguesas, e por baixo destas, uma caveira sobre dois 
ossos e m  cruz. No centro havia uma placa de chumbo soldada. 
com o seguinte epitafio. 

D.O.M. 

PETRUS IV 

PORTUGALIAE ET ALGARBIORUM 

REX 

PRIMUS BRASILIAE IMPERATOR 

AC BRIGANTIAE DUX. JOAN-31 
IMPERAT. AC REGIS FILIUS 

PATRIAE LIBERTATIS AD 

SERTOR ET VINDEX DUM REG 

NUM IN FIL1AM CARISSIMAM 
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MARIAM TI. SPONTE TRANS 

LATUM. EJUS DOMINE REGERET 

OBIIT. MAXIMO. OMNIUM-LUSITA 

NORUM LUCTUM DIE XXIV 

SEPTEMBRO. AN. DOM. MDCCCXXXIV 

AETATIS SUAE XXXVI 

Tendo-se procedido à dessoldagem da tampa do caixão, achou- 
se dentro outro caixão de madeira forrado de veludo de t o m  mui- 
to  escuro. Aberto este, todos os presentes viram no fundo uma 
forma semelhante à humana envolvida e m  longo manto ou capa, 
presa por dua.s largas correias, porém, tudo e m  adiantado estado 
de decomposiçíio, q w s e  totalmente reduzido a uma massa de cor 
terrea castanha escura e inodora. No entanto distinguia-se n 
forma mais elevada do tórax, a depressão da bacia, o púbis e os 
fémures, encontrando-se no  lugar da cabeça uma caveira bem de- 
lineada. Junto do tórax foi encontrada uma dragona e m  metal, 
bastante deteriorada, e a condecoração da Ordem Militar da Torre 
e Espada com os respectivos dizeres visíveis. 

Identificados os restos mortais, foram os mesmos envolvidos 
e m  u m  pano branco bordado ofertado pelo Reverendo Pároco à 
São Vicente de Fora, e depositados n u m  novo caixão a chumbo, a 
cuja soldagem se procedeu seguidamente. Sobre ele foram solda- 
dos a Coroa e Armas Reais, a caveira e os ossos e o epitafio que 
revestiam o primitivo caixão de chumbo. 

Sobre o caixão de chumbo, foram soldadas braçadeiras e m  
chumbo na parte sziperior e ?ur, parte inferior, sendo apostos a 
solda, os sinetes do Brasil e de Portugal por Sua Excelência o Em- 
baixador do Brasil e pela auioridade portuguesa. O caixão de chum- 
bo foi encerrado e m  outro de pau santo, com ferragens e m  prata 
cinxenlada, tendo na tampa u m  crucifixo encimado por uma coroa 
zmperial e por uma real, também e m  prata cinzelada. 

Antes do encerramento da urna de madeira. Sua Alteza Im-  
perial e Real e Sua Excelência o Embaixador do Brasil, deposita- 
mm aos pés do caixão de chumbo os cartões de visita que haviam 
sido encontrados quando do levantanento da pedra tumular. Fe- 
chada a urna de madeira, foi a mesma envolvida por fitas de seda 
verde-amarelas e verde-rubras, passadas dentro das pegas, e sobre 
o nó  feito com as mesmas fitas foram apostos sobre lacre, respec- 
tivamente, os sinetes do Brasil e de Portugal, por Sua Excelência 
o Embaixador do Brasil e pela autoridade portuguesa, posto o que 
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abandonaram o Panteáo o Senhor Comissário da Policia de Segu- 
rança Pública e o Senhor Director de Saúde do Distrito de Lisboa. 
E m  seguida, e na forma de cortejo, constituido por todos os 
presentes, foi a urna transportada para essa armada no topo do 
Panteáo, junto do altar aí existente, rodeada por quatro cirios e 
rasos com flores, aguardando a sua trasladação para o Brasil. 
Foi então rezada uma prece por todos os presentes, dando-se por 
encerrada a cerimonia, da qual é lavrado este auto em duplicado, 
sendo u m  exemplar para arquivar na Conservatória dos Registos 
Centrais do Ministério da Justiça de Portugal e outro para ser 
entregue a Sua Excelênciu o Embaixador do Brasil. Em fé do que 
consta deste auto, executado por ordem de Sua Excelência o Mi- 
nistro da Justiça, assinam os presentes comigo, referido Conser- 
:,ador. 



PROCLAMAÇAO DE ALTINO ARANTES EM 1932 

Pois que ainda uma vez se apela para a minha palavra - 
de bom grado eu venho proferi-la, através do silêncio constelado 
desta frígida noite paulistana, sobria e serena como o momento 
requer, grave e altiva como a devo aos meus patrícios - meus 
irmãos pela terra e pelo sangue. . . 

No propósito inconfessável, na ânsia criminosa de perpetuar- 
se no poder - de que não tem sabido ou não tem querido usar 
em benefício da paz e da felicidade da Nação - a Ditadura, obce- 
cada pela cobiça de mando que a inspira e desvaira, persiste no 
seu plano de enganar o povo brasileiro sobre a realidade do mo- 
vimento revolucionário de São Paulo e sobre os altos objetivos 
que ela colima e hade se realizar certamente, irresistivelmente. . . 

São Paulo, bradava ela há poucos dias apenas, é o inimigo 
que o Brasil precisava vencer e esmagar, porque São Paulo pro- 
pugna a sua separação da comunidade nacional e, portanto, aten- 
ta contra a integridade e contra a própria existência da Pátria. 

Bem cedo desmascarada e batida nessa covarde emboscada 
pela verdade irretorquível dos fatos e pelo testemunho autorizado 
e inconteste dos homens mais eminentes e das instituições mais 
representativas da nossa sociedade, da nossa magistratura, do 
nosso cléro, das nossas escolas, das nossas classes comerciais, 
industriais e agrícolas; ei-la agora que em desespero de causa, vem 
atacar-nos no terreno estritamente partidário - pequeno demais 
para a grandeza da luta que levamos travada - afirmando e rea- 
firmando, na voz ostentorica dos seus corifeus e dos arautos das 
suas portentosas façanhas, que as armas que São Paulo empunhou 
e vai brandindo eficazmente, estão a serviço de políticos reacio- 
cários, que, saudosos do passado em aue foram magnatas, ora se 
batem, as escancaras ou insidiosamente, pelo restabelecimento da 
situação deposta pela 3RevoluçGo de 1930. 
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Mas, ainda neste lance, mente e reinente a Ditadura. 
Se fosse sincera na manifestação com que assim e em vão 

intenta malsinar-nos, a Ditadura estaria, em clamorosa contradi- 
ção com os seus intuitos pejorativos, prestando aos vencidos de 
1930 uma homenagem de incomparável valor. Porque por esta 
forma, estaria ela confessando, a face da Nação, que esses pobres 
~encidos de ontem formam hoje a unanimidade compacta dos sete 
milhões de habitantes que o Estado de São Paulo comporta e que 
são outros tantos soldados da causa constitucional. 

Saiba, porém, a Nação que a verdade é outra e bem diferente: 
11.50 existe nas nossas fileiras valorosas e aguerridas, um s6 solda- 
do, um só cidadão que ignore que os acontecimentos sociais são 
inelutáveis na sua marcha e irretratáveis nos seus efeitos; e que 
insensatos seriam todos quantos pretendessem ressuscitar um 
passado que - pior ou melhor do que o presente (não é o mo- 
mento azado para julgá-lo) - já lá se afundou irremediavelmente 
no abismo que o su'bverteu e derruiu . . 

O sebastianismo é planta exótica e raquítica que não medra 
nas nossas hostes, - eu vo-lo asseguro com a insuspeição decor- 
rente da minha própria situação pessoal de político vencido 
em 1930. 

Hoje, estamos, os paulistas, irmanados numa só família, co- 
mungando no mesmo ideal e com'batendo, sem resentimentos e 
sem rivalidades, pelas mesmas reivindicações cívicas. 

O que reclamamos e estamos disputando pelas armas é a rá- 
pida reconstrução de urna República melhor, se for possível, sobre 
as ruínas, pungentes ainda, dessa outra que lá se foi e para cujo 
sereno julgamento, nós os que fomos seus partidários, queremos 
apenas a sentença imparcial e definitiva da posteridade. 

O nosso patriotismo, o nosso amor pelo Brasil vivem e pai- 
ram muito acima de quaisquer vindictas ou competições parti- 
dárias. 

Num magestoso e uníssono "Sursum corda", que, a estas 
horas, já ressoa por todos os recantos do nosso território, ergue- 
mos bem alto os nossos espíritos e os nossos anseios por sobre 
a poeirada mesquinha dos caminhos que andamos, e conclamamos 
os nossos irmãos brasileiros para a reconquista inadiável dos seus 
direitos e das liberdades alfim inscritos e assegurados irrevoga- 
velmente numa Constituição política, que não seja apenas a outor- 
ga graciosa da benevolência do Ditador, mas o decreto soberano 
da vontade nacional livremente manifestada nos comícios elei- 
torais. 

A tarefa ingente que, assim, voluntária e abnegadamente nos 
impuzemos, é a mais nobre, a mais patriótica e a mais benemérita 
de quantas possam empreender cidadãos plenamente conscienti 
sados de seus deveres e das suas responsabilidades. 
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Não somos rebeldes, nem criminosos, porque lutamos para 
restaurar a estrutura jurídica da Nação. Não somos rebeldes nem 
criminosos só porque lutainos para reintegrá-la no regime da 
ordem e da lei - único que permite a existência digna e o pro- 
gresso seguro dos povos civilizados. 

Se, neste instante decisivo para o nosso futuro, a Nação Bra- 
sileira lamentavelmente se divide em dois campos opostos; força 
é reconhecer que num deles fala a Justiça e impera o Direito; no 
outro coleia a intriga, remancha a ambição; avilta e oprime a 
tirania. . . 

Entre esses dois campos, já não pode haver zona intermediá- 
ria ou neutra. O dilema se impõe, temeroso e inelutável, a cons- 
ciência nacional: ou ela se liberta, magnifica e vitoriosa na pró- 
pria vitória das armas constitucionalistas, ou terá de emudecer 
para sempre na escuridão do mais ignominioso dos calvários. 

Eis que já borbulha e escorre, rubro e quente, nas trincheiras 
e nas linhas de fogo, o sangue generoso dos nossos soldados, dos 
nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos patrícios. 

Que importa? O sangue é sempre mais fecundo do que a lama 
13 ele é sementeira inexaurível de mártires. Só com ele se 

argamassa, para as bençãos da Pátria, para as glórias da imorta- 
lidade, o monumento perene dos Bravos e dos Herois!" 

X X X  

(O original desta proclamação histórica foi doado ao 
Arquivo do Instituto 1 .  



O CEMITÉRIO DOS AFLITOS - A CAPELA DOS AFLITOS 

Antônio Barreto do Amara1 

Diversas são as opiniões dos historiadores de São Paulo, entre 
os quais Afonso Antônio de Freitas, Nuto Santana e Afonso de E. 
Taunay acerca da data da instalação do Cemitério dos Aflitos e 
da Capela dos Aflitos, aquele situado no "Caminho do Carro", na 
baixada da Glória, em terreno que tinha limite nas atuais ruas 
Galvão Bueno, então dos Estudantes, na atual dos Estudantes, e 
da Glória, na desaparecida Praça Almeida Júnior, antigo Largo de 
São Paulo, e propriedades particulares, e a última no fim de um 
beco, com entrada pela Rua dos Estudantes. 

Escreveu Afonso de Freitas: "O Cemitério dos Aflitos, insta- 
lado no ano de 1818, recebeu sepultamento até o momento de ser 
iiiaugurado o Cemitério da Consolação, o que teve lugar em 
1858" ( 1 1. 

Para Afonso de E. Taunay "a pequena e curiosa Capela dos 
Aflitos parece (o grifo é nosso) haver sido ereta no governo do 
terceiro bispo de S .  Paulo, D. Frei Manoel da Ressureição, por- 
tanto entre 1774 e 1'789" (2). 

Nuto Santana refere-se a doação ae uma data de terra, feita 
em abril de 1799,a Luís Silva e mais Irmãos devotos de Nossa 
Senhora da Consolação, data essa localizada "por trás do cemité- 
rio", e aventa a possibilidade de não estar fora de propósito pen- 
sar-se que a ermida eregida por esses devotos, no fundo do cemi 
tério, nenhuma relação teria com a atual Igreja da Consolação, e 

1) - Afonso A. de Freitas - «Dicionário Histórico, Topográfico, Etnográfico 
do Municipio de S b  Paulo*, pág. 47. 

2) - Afonso de E. Taunay - «História Colonial da Cidade de Sáo Paulo 
no Shulo  XIX», vol. 111, pg. 381. 



REVTSTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 23 

que "por cir~unst~ncias imprevistas localizou-se nas proximidades 
de outro cemitério", que seria o Cemitério dos Aflitos. (3)  

Das três indicações, apenas Taunay, escrevendo que lhe parecia 
datar a capela de 1774 a 1789, aproximou-se da verdade. 

Em documento existente no Arquivo da Cúria Metropolitana 
de São Paulo, lê-se que no dia 27 de junho de 1779, foi sagrado com 
toda a cerimônia "o nosso cemiterio", documento esse lavrado na 
"Sacristia de N. Sa. dos Aflitos na capela do Cemitério" (Doc. I). 

Essa peça, de alto valor histórico, que reproduzimos como se 
acha redigida, é do teor seguinte: 

"Cimiterio da rua do Assiprestes da Cide de São Paulo. 
A 27 de junho de 1779 foi Sagrado o nosso Cimiterio, pelo 
ExmO Sr. Bispo D. Frei Manoel da Ressureição, a Sistindo 
o Rmo Sr. Conego Asipreste Paula, e mais tres Conegos 
sendo hum o Arcediago. 
Foi sagrado com toda Cerimonia da Igreja; S. Exa Para- 
mentado com vestes de Pontificar. O qal entrarão pelo 
velho portão com todos Srs Rao Padres, tendo Sido 
armado grande tordo pa este acto. 
Asistio o nosso governador Martim Lopes Lobo de Sal- 
danha Com toda pompa de costume, Começou a Sagra- 
ção as 8 horas da manha as 3 da tarde. 
O jantar foi na Chacara do Rao ConW Paula Asipreste 
Sacristia de N. Sa. dos Aflitos na Capela do Cimiterio 
S. Paulo, 28 de junho de 1779. Silva" (4).  

3) - Nuto Santana - *Igrejas do Século da Fundaçáio*, in Ehsáios Paulis- 
tas, *. 503. 

4) - Arquivo da Cúria Metropolitana de Sáo Paulo - Autos de ereções e 
patrimonins de mpelas, v01. I, 1-1-3, &. 189. 



Doe I - Sagração do cemitério dos Aflitos, e m  1779. (Arquivo 
da Cúria Metropolitana - Autos de Ereções e Patrimônio de 

Capelas, V O Z .  I ,  1-1-3, pág. 189) 
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Dois fatos se tornam patentes a vista desse documento. A 27 
de junho já havia em São Paulo uma capela, sob invocação de 
Kossa Senhora dos Aflitos, e nessa data foi sagrado "o nosso ce- 
mitério", tendo todos entrado pelo velho portáo, que, consequen- 
temente, serviria para fechar o cercado do cemitério. 

"Cemitério da rua do Arcipreste", como o chamavam, outro 
nome não tinha, e só coin o correr do tempo passaria a ser co- 
nhecido pelo nome da capela. sendo, portanto inviável a suposi- 
c,ão de Nuto Santsna. 

Situado logo abaixo do morro da Forca, em terreno ao redor 
da capela, aí foram sendo enterrados soldados, indigentes e supli- 
ciados, e, por sobre as covas, se plantaram cruzes rústicas, aglo- 
meradas aos poucos, as quais vieram a constituir o primeiro ne- 
rnitério público da cidade. 

Do alto da capela, quando o corpo de um enforcado era des- 
cido do patíbulo, o sino tocava tristemente, dando aviso, "e daí 
mesmo partia uma padiola para trazer o cadáver para ser 
enterrado" (5 

As pessoas de posses, assistidas pelas confrarias e pelas Or- 
dens a que pertenciam, eram sepultadas nas naves dos templos 
locais. 

Em carta de 4 de fevereiro de 1802, do Governador e Capitão 
General Antônio Manoel de Me10 Castro e Mendonça para o Se- 
cretário de Estado, Visconde de Anadia, há referências não só 
ao cemitério dos Aflitos, como também, a sua finalidade. 

Acusando o recebimento da Carta Régia de 14 de janeiro de 
1801, em que o Príncipe D. João, mandava que fosse escolhido um 
terreno para construção de cemitério, distante da cidade, infor- 
rxi ava : 

" .  . . É de notar que nesta cidade há um cemitério, em 
que se sepultam todos os soldados, pessoas pobres e es- 
cravos, e suposto que ela não tem senão uma paróquia, 
que é a Sé, cont.udo, como existem diversas confrarias e 
Ordens Terceiras cada um dos membros delas são sepul- 
tados nas Igrejas em que se acham eretas as menciona- 
das confrarias e Ordens. . . ( 6 ) .  

Somente cincoenta anos mais tarde cuidou a Câmara Muni- 
cipal de São Paulo da feitura de um cemitério geral. 

Na sessão de 31 de outubro de 1854, o vereador José da Silva 
Teles piopôs dirigissem um ofncio ao Presidente da Província 

5) - Francisco de Assis Vieira Bueno - «A Cidade de Sh Paulo», in Revistti 
do Centro de Ciências, Letras e Artes, vol. 111, pág. 157. 

6 )  - Documentos Interessantes, vol. 30, pág. 141. 
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lembrando a conveniência de se estabelecer um cemitério publico 
na cidade. 

Aprovada a indicação, e informada a Câmara de que o Go.. 
verno auxiliaria na construção, incumbiu a edilidade a uma co- 
missão constituída pelos vereadores Luís Antônio Gonçalves, Iná., 
cio José de Araujo e Rafael Marques Cantinho e mais o engenhei- 
ro José Porfírio de Lima e o facultativo Ernesto Benedito Otoni, 
de escolherem o local mais conveniente para sua localização. 

Inicialmente indicado o lugar conhecido por Campo Redondo, 
foi, posteriormente, escolhido o alto da Consolação, por ser um 
ponto muito afastado da cidade e despovoado. 

A 7 de agosto de 1858, a Câmara Municipal comunicava ao 
vigário-geral e aos vigários de Santa Ifigênia e do Brás que, a 
partir do dia 15 desse mês, ficava aberto o cemitério da Conso- 
lação e proibidos os enterramentos em outros lugares: 

"Ilmo e Revmo. Snr. A Câmara Municipal desta Impe. 
ria1 cidade, leva ao conhecimento de V. Revma. que em 
sessão do dia 5 do corrente, resolveu que do dia 15 do 
corrente em diante fica aberto o Cemitério novo da Con- 
solação, proibindo-se os enterramentos em outros luga- 
res, na forma do Regulamento de 3 de maio de 1856. O 
que comunico a V .  Sa. para sua inteligência. Deus Guarde 
a V.  Sa. Paço da Camara ntunicipal de S. Paulo, 7 de 
agosto de 1858" (7). 

Contra o fechamento do Cemitério dos Aflitos representaram 
ao Governo, a Santa Casa de Misericórdia e alguns moradores do 
bairro da Liberdade, ao que se opòs a Câmara, por se achar "ele 
dentro da Cidade", pois "sua conservação iria destruir os efeitos 
salutares que tiveram em vista os legisladores da província quan- 
do aprovaram a Postura de 3 de maio de 1856" (8). 

Não se conformaram alguns dos reclamantes, e em setembro 
de 1861, o Dr. Manoel Alves de Alvim, "como procurador de 118 
cidadãos signatários de uma representação " ( 9 ) , pedia a conser- 
vação do velho cemitério. 

Não os atendeu a Câmara, tendo em vista os motivos apon- 
tados anteriormente, vedando os enterramentos ali, definitiva 
mente. 

Em fins do século XIX, já muito crescera a cidade, estenden 

7) - Registro Geral da Câimara de São Paiulo, vol. XXXVi'iI, p&. 70. 
8) - Atas da Cãmara de São Paulo, v31. XLIII, páig. 156. 
9) - Atas da Câuilara. de São Paulo, vol. XLVII,  pág. 205. 
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do-se para além da zona da Liberdade onde se localizara o cemi- 
tério, então abandonado. 

Na sessão de 27 de maio de 1885, propôs o vereador Manoel 
José de Araujo Costa, que se oficiasse ao bispo diocesano para 
que fizesse reconstruir os "muros do antigo cemitério a rua da 
Glória, visto como aquele local não pode deixar de considerar-se 
pertencente a mitra, por ser, segundo os cânones, um lugar sagra- 
do, e não mais ser enterrado ali cadáver algum" (10). 

De posse da solicitação, o Bispo D. Lino Deodato Rodrigues 
de Carvalho, determinou o loteamento e venda do terreno, encar- 
regando do negócio o leiloeiro Roberto José Tavares e o cônego 
Antônio Guimarães Barroso, tesoureiro interino da Catedral. 

Desaparecidos o cemitério, a forca e a Santa Casa, no local 
ficou, apenas, a Igreja dos Aflitos (Foto I): "Uma porta ao centro, 

ao alto uma roséola, depois a cruz, no frontespício recor- 
tado ao gosto da arquitetura religiosa setecentista ou 
princípios do oitocentismo. A esquerda, a torre única, de 
dois andares: No primeiro o relógio, e no segundo o cam- 
panário. Em reentrâncias bilaterais, duas portas toscas. 
Junto da que se vê a esquerda, crentes de todas as raças, 
especialmente seres simples, que nada possuem na terra 
senão as esperanças do céu, improvisaram um velário 
paupérrimo, já negro de inúmeros anos, em que perene- 
mente flutua a chama sangrenta das velas que acendem 
por intenção das almas " ( 11 1. 

10) - Atas da Câmara de São Paulo, vol. LXXI, pág. 92. 
11) - Nuto Santana - «Igrejas do Sculo  da Wdaçáo»,  in Ensáios Paulis. 

tas, &. 502. 
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Fotog. I -- Capeta Nossa Senhora dos Aflitos 



IMPORTÂNCIA DA VINDA DA FAMÍLIA REAL 

José Alves Palma 

Primeiramente, um esquema de datas e de nomes, a fim de 
abranger uma época, nas suas circunstâncias concomitantes e 
consequentes. 

Reinava em Portugal D. José I. Com o seu falecimento em 
1.777, subiram ao trono D. Pedro 111 e d. Maria I. D. Pedro I11 
faleceu em 1786, ficando no trono d. Maria I. D. José, filho mais 
velho, príncipe herdeiro, de boa aparência, foi educado com es- 
mero para sucessor, mas faleceu em 1788. D. João, seu irmão, 
que havia nascido em 1.767 e era tido como príncipe sem especta- 
tiva, enquanto viveu D. José, casou-se, em 1.785, com d. Carlota 
Joaquina, de 10 anos apenas, sofisticada e voluntariosa, mas que 
trazia a recomendação de ser filha de Carlos IV soberano espa- 
nhol. Em 1.792, d. Maria I foi declarada impossibilitada de reinar, 
pelo que D. João que não havia sido preparado para assuntos 
públicos, teve que assumir o governo. Em 1.799 foi declarado 
Príncipe Regente, tendo, aliás, retardado essa ascensão o mais 
que lhe foi possível. 

Já antes, em 1.789, havia sido desencadeada a grande con- 
vulsão dos tempos modernos, a Revolução Francesa, consequên- 
cia da modificação intelectual que vinha do Século XVI, da Re- 
nascença, da Reforma Religiosa, das tendências agitadoras e do 
esquecimento do tomismo. A princípio foi recebida com certo 
entusiasmo. Isso, porém, foi-se modificando. É que, no comêço. 
não se podia prever as proporções que o movimento ia tomar, 
h medida que fosse passando do sentido político para o sentido 
social. 

A s  Cortes européias retrairain-se receiosas. O terror fê-las 
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estremecer horrorizadas! Vários governos romperam com a 
França. A definição da Inglaterra influiu no ânimo da península 
ibérica e tropas conjuntas da Espanha e de Portugal enfrenta- 
ram os franceses nos Pirineus. A s  Campanhas de Catalunha e de 
Roussillon, porém, não foram favoráveis à aliança. 

Começou a surgir a estrela de Napoleão! A sua intervenção 
na Itália, através da Sardenha e da Lombardia, foi rápida e im- 
pressionou. A Espanha mudou de posição, rompendo com a In- 
glaterra e deixando Portugal em situação aflitiva, que vai culmi- 
nar com o tratado de Badajós em que perdeu Olivença em 1.801. 

Ao fim de um momento de sossêgo, viu-se Portugal novamen- 
te em situação aflitiva entre Napoleão e a Inglaterra. 

Realizou-se a Coligação entre a Inglaterra, a Russia e a Aus- 
tria, mas Napoleão saiu de Bolonha e seguiu triunfante até Aus- 
terlitz! E determinou, daí, a substituição de D. Fernando rei das 
duas Sicílias e irmão de Carlos IV da Espanha! A Espanha apa- 
vorou-se com esses acontecimentos! 

Levantou-se a Prússia apoiada pela Inglaterra. Mas, a Cam 
panha da Prússia foi a mais espetacular de todas, e, dentro em 
pouco, Napoleão entrou triunfante em Berlim! E daí reinou sobre 
o continente europeu! 

Mas, a Inglaterra achava-se intacla em suas ilhas solitárias. 
Ia começar a luta dos elementos. 

A 21 de Novembro de 1.806, Napoleão decretou de Berlim e 
da culminância do seu gênio de guerreiro, que incontestavelmente 
o foi, e o maior dos tempos modernos, o isolamento da Inglaterra 
ante as demais nações da Europa; e a Inglaterra, a rainha dos 
mares, da alta majestade da sua organização política e econô. 
mica, respondeu ao desafio determinando o bloqueio de todos os 
portos da França, das suas colônias e das suas aliadas e autori- 
zando o côrso contra os seus navios. Raiava o i m p E d o  crime! 
O decreto de Berlim e a nota de Conning, chanceler britânico, ex- 
peliam fagullias incandescentes! 

De permeio, os dois reinos da Península Ibérica, Espanha e 
Portugal, na gangorra de !'ma neutralidade impossível e pagando 
alto tributo para mantê-la. 

Napoleão mandou um ultimato a Portugal, para, dentro de 
vinte dias, declarar guerra a Inglaterra, fechar os portos do reino 
e das colônias ao comércio inglês, colcpcar os seus navios de guer- 
ra sob o comando da esquadra francesa, sequestrar todas as 
propriedades de ingleses existentes em território português; 
prender os suditos do rei da Inglakerra residentes em Portugal. 

Era verdadeiramente angustiosa a situação do reino. E, na 
verdade, D. João não desejava submeter-se a essas imposições ar- 
bitrárias e prepotentes. Há cêrca de cinquenta anos os interesses 
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dos dois países se entrosavam de tal sorte que, submeter-se as 
exigências do ultimato, seria uma autodestruição dos seus pró- 
prios interesses e um ato de hostilidade injusto para com a 
Inglaterra! 

As  pontas do dilema se aguçavam a cada momento. A Còrte 
subdividia-se em partido dos franceses e partido dos ingleses e, 
ainda era perturbada pela atitude de d. Carlota Joaquina, fazendo 
a política da Espanha, na expectativa de galgar a posição de Re 
gente com destituição do marido a quem taxava de imbecil e inca- 
paz! Eram dramáticas as cartas que escrevia ao pai! 

Daí as atitudes incongruentes, ambíguas e pró formas do 
Regente: ora pendendo para o lado dos franceses, ora pendendo 
ptra o lado dos ingleses. E contemporizando sempre. . . Feliz- 
mente a fria Inglaterra reconhecia aquelas dificuldades, as rele. 
vava, e ainda se propunna a cooperar na solução das mesmas. 

Aquela Côrte desarvorada, no meio do vendaval, pelo seu 
Regente, tinha um objetivo que a guiava: salvar um legado polí- 
tico que recebera dos seus antepassados. Por isso procrastinava 
atitudes definitivas e esperava com paciência os acontecimentos 
Até a última hora. . . Até o último instante. . . Até ouvir o tropel 
das tropas francesas, atravessando a fronteira! Só, então, o Prín- 
cipe Regente, aceitou a sugestao do Ministro da Inglaterra Lord 
Strangford de embarcar com a família real e toda a Côrte e todo 
o govêrno para o Brasil, sob a proteção da esquadra inglesa. 

Fuga? Retirada? Vemo-la no seis sentido positivo: aquela 
saída era um gesto de defesa do trono. D. João procedia a uma 
retirada estratégica e, fato inédito na História, transferia toda a 
administração do reino para a América distante, longe da belico- 
sidade francesa.. . Levava 15.000 pessoas! Explicou, em mani- 
festo a nação, as razões que impunham a transferência momentâ- 
nea da sede do governo para o Brasil, com uma palavra de carinho 
e de conforto ao seu povo, naquele transe amargurado. Lisboa, ci- 
dade aberta, receberia atenuadas as asperezas da ocupação. O 
invasor não podia tripudiar sobre o vencido. A História não a 
condenaria e o futuro a justificaria, por certo, e nós brasileiros 
estamos, em cheio, nas perspectivas desse futuro! 

Naquela frota não ia um chefe guerreiro, sedento de ambições 
e de glórias e arrastando o seu povo para um sacrifício sangrento, 
a fim de satisfazê-las. Ia um coraçáo magnânimo e compreensivo 
que recordava mais uma passagem da Imitação de Cristo: "Vale 
mais saber pouco com humildade e fraca inteligência que possuir 
tesouros de ciência e comprazer-se em si mesmo". 

A Inglaterra que via a retirada também pelo prisma dos seus 
interesses econômicos, a exaltava de maneira retumbante: 

"Este grande Príncipe, o mais rico do Universo, para abando. 
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nar a aliança francesa e unir-se a nós, quis deixar a Pátria em que 
nasceu, seus tesouros e bens, e é o primeiro soberano que atrn- 
vessa mares além dos trópicos e vai ser o mais opulento do globo. 
O rei jura, jura o Parlamento, jura a Nação em como defenderão 
e vingarão esse Príncipe dos seus inimigos e sacrificarão toda a 
força moral e indústria nacional para defender esse heróico 
Príncipe". 

Mas, a,lguém vira, com clareza, na tela dos acontecimentos 
as vantagens daquela operação sui generis e vislumbrara todos 
os seus efeitos futuros,: o prúprio general Junot quando, no dia 
seguirite à retirada, chegou a Lisboa, já sem tempo de impedi-la. 
Não pode esconder o seu despeito e a sua amarga decepção ao 
verificar, da embocadura do Tejo, que a frota já navegava, e111 
alto mar rumo ao Brasil. Perdera 5.000 homens numa marcha 
forçada para impedi-la. E tudo em vgo! 

A viagem não fora feita sempre de maneira suave. Enfrentou 
tempestades. Uma delas desviou parte do comboio do roteiro de- 
terminado. 

NA BAHIA 

D, João chegou a Bahia no dia 22 de janeiro de 1.808 e aí 
permaneceu cêrca de um mês. Ouviu a sugestão de José Maria 
Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, e ordenou, no dia 28 desse 
~ n ê s  e ano, a abertura dos portos do Brasil às Nações amigas. Fi- 
caram admissíveis, então, nas alfandegas do País, todos e quais- 
quer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas em navios 
estrangeiros. Isso significava o fim do monopólio. Dentro do re- 
gime absolutista da època, adquirindo a liberdade do comércio, 
o Brasil comecava a adquirir a liberdade econômica e em con- 
sequência a liberdade política. 13 uma das mais significativas 
datas nacionais. 

Oliveira Lima, no seu trabalho D João VI no Rio de Janeiro, 
a fls. 191 expõe o seu ponto de vista sobre o assunto: "A céle. 
Gre abertura dos portos nacionais constituiu, em verdade, uma 
nrodida altamente simpática e liberal, mas não se pode dizer 
que representou uma desinteressada e intencional cortesia do Prin. 
cipe Regente aos seus súditos ultramarinos. Era antes uma pre- 
caução econômica necessária e inadiável, porquanto, estando. na 
ocasiao, fechados, por motivo da invasão e ocupação francesa, os 
portos de Portugal, que serviam de entrepostos e distribuidores 
dos produtos coloniais, pareceria simples loucura manter igual- 
mente fechaàos os portos do Brasil e assim condenar a uma com- 
pleta paralisia o movimento de exportação e importação da Colô 
nia. O momento era, agora, favorável a produção brasileira." 
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Quando D. João chegou ao Brasil, Salvador já era um dos 
centros mais avançados e progressistas da América. É natural 
que a sua sociedade culta já se preocupasse com os fatos econô- 
micos da Colônia. E José da Silva Lisboa, que nasceu naquela 
Província, em 1.756 foi estudar em Coimbra, onde se formou em 
Direito Canônico. Ainda, na Metrópole, dedicou-se também a eco- 
nomia política e ao direito mercantil. 

O Príncipe Regente admirou a sua ilustração e capacidade e 
passou a ouvi-lo com a devida atenção. Foi, então, que ele mos- 
trou a sombria perspectiva da crise financeira e econômica que 
adviria necessariamente para o Brasil, se este permanecesse, em 
matéria mercantil, isolado do mundo, como se achava, com o 
bloqueio dos portos de Portugal, em virtude da ocupação estran- 
geira. 

Mesmo diante desse argumento, D. João vacilava em adotar a 
medida, receios0 de prejudicar a economia da Metrópole, tanto 
que, quando resolveu acejt;í,-Ia, ainda o foi com a restrição da 
cláusula provisória, que, aliás, se tornou definitiva, em virtude da 
própria natureza da matéria. 

Abolia-se o sistema colonial e dava-se ao Brasil a amplitude 
da vida de relação internacional com personalidade jurídica pró- 
pria, pelo menos de fato. 

Pereira da Silva, na "História da fundacão do Império do Bra- 
sil", salienta os efeitos desse ato: "Separaram-se os interesses 
e necessidades do Brasil e de Portugal. . . Desligava-se inteira- 
mente a Colóiiia da dependência e sujeição em que se achava som 
a Metrópole nos mínimos negócios e nas mais pequenas parti- 
cularidades. Em despeito da sua condição de provisória, firmava. 
se a emancipação comercial e seria sua consequência natural, 
legítima e forçada a independência política dos estados ameri 

99 canos. . . . 

NO RIO 

A 7 de março de 1.808 chegou o Príncipe ao Rio de Janeiro e 
foi recebido num delírio de entusiasmo e de festas que pareciam 
intermináveis. Tratou logo de organizar a sua administração e de 
instalar a sua Regência na própria sede governamental dos Vice- 
Reis, aproveitando o palácio que já existia. E com o ânimo de 
quem confiava no futuro da Monarquia. 

Estava longe do cataclisma europeu que havia envolvido a Co- 
rda Portuguesa num furor de violências injustificáveis. 
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Ia começar a administrar o País com os Ministros que já ti- 
nha: D. Rodrigo de Sousa Coutinho, que depois seria o Conde de 
Linhares, da Guerra e dos Estrangeiros; D. João Rodrigo de Sá e 
Menexes, que seria o Conde de Anadia da Marinha e Ultramar; D. 
Fernando José de Portugal e Castro, futuro Marquez de Aguiar, 
do Reino. 

O Conde de Linhares, conservador, partidário da Inglaterra, 
capaz, entusiasta, dinâmico, era figura central desse conjunto. De- 
sejava que se declasse guerra à França e considerava a vinda da 
Côrte não como uma fuga e sim conio uma retirada necessária. 
Deve-se a ele principalmente a organização posterior da adminis- 
tração no que havia de melhor. 

Mas, no afã de colocar os fidalgos que vieram com D. João, 
foi transportado para o Brasil o mecanismo burocrático de Por- 
tugal, quase por completo. Foram criados: o Conselho de Estado, 
o Supremo Conselho Militar e da Justiça, a Intendência Geral de 
Polícia, o Erario Régio e o Conselho da Fazenda, o Corpo da Guar- 
da Real, o Arquivo Militar, a Mesa do Desembargo do Paço de 
Consciência e Ordem, a Casa de Suplicação, as Juntas de Justiça, 
Juizo dos Feitos da Fazenda, o Corpo da Brigada Real, a Inten- 
dência e Contadoria da Marinha, a Impressão Regia, a Capela 
R,eal e ainda tratou de criar a Junta de Comércio Agricultura e Na- 
vegação, o Laboratório Farmacêutico e o Hospital Militar. Como 
se vê, tudo copiadinho". 

Ao lado, porém, erigiram-se entidades requeridas pelo mo- 
mento: as Escolas de Cirurgia da Bahia, e do Rio de Janeiro, o 
Jardim Botânico, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Públi- 
ca, a Fábrica de Polvora, a Academia Militar, a Academia da Ma- 
rinha, e o Banco do Brasil como órgão centralizador das finanças 
nacionais, as Fundições do Morro do Pilar, e de Sorocaba e outras. 

A abertura dos portos vinha produzindo os seus efeitos,.acar- 
retando a melhoria geral. O aumento dos impostos produzia o 
equilibrio, movimentava os processos forenses, embora sem dimi- 
nuir a corrupçiío que reinava entre os magistrados que só obe- 
deciam aos empenhos e as peitas, restringe Oliveira Lima. As di- 
ficuldades que manietavam as indústrias foram afastadas, ficando 
isentas de impostos as matérias primas que as alimentavam. 

Vinha gente de toda a parte com competência e capacidade de 
trabalho. Firmas importantes da Inglaterra e de outras nações 
aqui se estabeleciam. E também o Comércio fino até da própria 
França já se aproximava das ruas Centrais. A s  boas maneiras, r2 
arte, a elegância, transformavam o ambiente colonial. A nobreza 
adaptava-se ao meio. Era a civilização que surgia! 

O Barão do Rio Seco, José Joaquim de Azevedo, emprestava 
dinheiro aos cofres públicos e construía edifícios que se destaca- 



REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GF!OGRAFICO DE S. PAULO % 

vam pela sua imponência e linhas arquitetônicas. Também a du- 
queza de Cadaval construiu distinta residência nas Laranjeiras, a 
fim de mudar da casa aposentada em 1.808. O Visconde de Vila 
Nova d:? Rainha possuia bela residência no bairro do Botafogo, 
onde recebeu e hospedou d. Carlota Joaquina e as suas filnas, de 
maneira fidalga e condigna, tendo sido agraciado, então, co!n a 
ordem espanhola de Santa Isabel Americana, o que causou inveja 
a. vários titulares. Lord Strangford ofereceu, a toda a nobreza 
brilhante recepção e festa, no aniversário do Príncipe da Ingla- 
terra, que repercutiu intensamente na época. 

Mas, nem tudo era perfeito. Houve uma série de erros e 
graves, as aposentadas por exemplo. Chamavam-se, assim, as ca- 
sas requisitadas dos seus proprietá.rios para instalarem-se nelas 
os fidalgos que vieram com a Côrte para o Brasil. A princípio 
os donos cediam, de bom grado, as suas residências, para coope- 
rar com a administração na solução do problema habitacional. 
Depois, com o abuso das requisições, mediante um simples PR, 
Princípe Real, colocado na frente do prédio, pelo órgão compe 
tente, começou a reação popular, traduzindo aquelas letras por 
prédio roubado ou ponha-se na rua! Manifestava-se, assim, a in- 
dignação do colono! Casos clamorosos repercutiam. Alguém ob- 
teve uma aposentada, e, em seguida, sublocou parte dos seus cô- 
modos, mediante aluguel, ao próprio dono desalojado que se 
sujeitou a extorsão para não ficar ao relento! Outro foi enterrado 
em sepultura aposentada, isto é, os restos mortais de determinada 
pessoa e da sua família foram retirados da sua tumba para que 
nela fosse sepultado um protegido. 

13 natural que D. João, essencialmente bom, não conhecesse 
esses abusos. Um fato significativo: o proprietário da melhor 
residência da Quinta da Boa Vista, ofereceu-a, ao Príncipe Regente, 
em 1809, talvez procurando evitar a possibilidade de vê-la aposen- 
tada. Tornou-se credor da gratidão imperial que o recompensou 
monetariamente e com a Comenda da Ordem de Cristo e a no- 
meação de oficial e moço fidalgo. Trata-se do célebre palácio de 
São Cristovão. 

D. JOAO VI 

Há uma página de Luiz Edmundo, no seu trabalho "A Côrte 
de D. João VI no Rio de Janeiro" digna de destaque, porque é 
baseada em escritores fidedignos. Vejamo-la: 

Fls. 161 do I V  - "Assim como 1150 pediu para nascer, não 
pediu D. João para ser rei. :Rei seria o outro, o irmão, educado 
especialmente para isso, mais velho, mais inteligente, menos feio. 
Um dia, porém, veio a morte e tudo modificou. Lá teve ele de 
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subir ao trono empurrado. Sem vocação e sem vontade. . . Era 
D. João uma criatura boníssima. Sobre este particular estão de 
acordo todos os escritores que se apoiam no depoimento daqueles 
que o conheceram na realidade: Handerson, Zuccock. Armitage, 
Debret, Von Leithold, Mawe, e tantos outros, perfeitamente in- 
suspeitos para julgá-lo. Bom demais. As  sentenças de morte 
eram.lhe arrancadas aos ganchos, só as assinando quando, de 
todo, não podia deixar de assiná-las. Se qualquer despzcho seu 
prejudicasse a terceiros, esses terceiros eram imediatamente in- 
denizados antes mesmo de o requererem. A diplomacia por cál- 
culc deixava sempre os Ministros, de lado, para obter dele, o que 
bem desejava. A sua lista de pensões era quase de natureza a 
abalar ss  finanças do Estado. Não teve na vida outra alegria, 
qiie não fosse a de praticar o bem. A notícia da sua extrema bon- 
dade já nos havia chegado muito antes de ele aqui chegar. Cis 
baianos que tentaram retê-lo na Bahia, já cantavam, quandc 
ele lá desembarcou, cheios do mais vivo enternecimento: 

Meu Príncipe Regente 
Não saias daquí 
Por Deus e por tí." 

"Não tinha grande cultura, mas era muito inteligente. Afir 
ma-se que teve bons professores, e que, se mais não aprendeu 
foi porque não lhe ensinaram Em coisas da Igreja, porém, era 
profundo conhecedor. Para alguma coisa havia de lhe servir o 
a.mbiente clerical que sempre lhe dirigiu a instrução em menino. . . 
Podia ter sido uma boníssima criatura, um homem bem intencio- 
nado e, até, inteligente se quiserem; mas não foi um bom rei. 
Fa.ltavam-lhe qualidades para isso. . . Nós brasileiros, afinal, ra- 
zões não temos para detestá-lo como os portugueses. O homem, 
aquí, pelo menos, sempre se revelou sinceramente um grande ami- 
go do Brasil, cheio de uma doçura sem igual, tanto pelas nossas 
coisas como pela nossa gente. De resto um coração tão grande, 
como o seu, havia de impressionar profundamente a alma sensí. 
vel dos filhos desta grande Terra. Alem disso, haviam de nos to- 
car ainda as desventuras que, sem piedade, sempre o perseguiram, 
quer na vida pública, quer na vida do lar, tanto aqui como lá,. 
Diz Oliveira Lima, com a maior justica, que o brasileiro se habi- 
tuou a olhá-lo com uma ternura em que entram uma certa dose 
de reconhecimento, um pouquinho de compaixão e uns toques 
de proteção". 

Agora a outra face, fls. 390 do 11, V, cita esta passagem de 
Oliveira Lima: "Mercê de uma crítica sentimental, mais do que 
um são discernimento, exercido como é o critério a distância dos 
acontecimentos históricos analisados, e, em geral, sem exame ju- 
dicioso dos fatos e menos ainda dos documentos, tem-se ultima- 
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mente criado uma certa lenda de que foi impecável a administra. 
çáo brasileira, no tempo de D. João VI. Descrevem-na muitos, até, 
como totalmente diferente da que a precedeu e progressista e 
moralizadora, a ponto de servir de modelo as administrações sub. 
sequentes. A verdade está em que, conforme temos ido verificando 
o Brasil lucrou extraordinariamente com a transladação da Côrte, 
porque adquiriu o que lhe faltava, nc regime Colonial, desafogo 
para a sua população, no domínio econômico e político, e con- 
sideração por parte dos poderes públicos, de que não andasse 
excluída a deferencia. O governo, porém, segundo já ficou igual- 
rriente notado, ao ser contada a ação trêfega de Linhares, não se 
limpava da mancha original". (pág. 'r3 do V. 11. D. João V I  no 
Brasil) . 

No primeiro volume da sua obra (fls. 103) já hávia escrito 
estas palavras profundas, numa síntese admirável do governo de 
el-rei: 

"A época de D. João V I  estava destinada a ser, na história 
brasileira, pelo que diz respeito a administração, uma era de mui- 
ta corrupção e, quanto aos costumes privados, uma era de muita 
depravação e frouxidão, alimentada pela escravidão e pela ocio- 
sidade. Seria preciso que soprasse o vento forte da independên- 
cia e dispersasse essas nuvens carrancudas, para se entrever uma 
nesga de firmamento azul". 

Sant Hilaire escreveu: "Os exemplos de relaxamento de cos- 
tumes dados pela Côrte de Portugal, durante a sua permanência 
no Rio de Janeiro, e a venalidade que introduziu por toda a parte, 
concorreram,. ainda mais, para a corrupção geral". 

O austéro Armitage explica a razão: "Os novos hóspedes pou- 
co se interessavam pela prosperidade do país, consideravam tem- 
poraria a ausência de Portugal, e propunham-se mais a enriquecer- 
se a custa do Estado do que administrar justiça ou beneficiar o 
público " . 

Os governadores também eram acusados de mercadores de 
escravos e outros deslises. 

Em Portugal, aliás, dava-se o mesmo. O Cardeal Paca, fls. 90. 
"Memorias", 2a. edição, escrevia: "Se as boas intenções e a bon- 
dade de coração dos Príncipes de Bragança, o céu tivesse juntado 
o talento de saber escolher ministros, Portugal seria uma das 
potências mais florescentes da Europa e rival da própria Ingla 
terra, da qual, entretanto, nada mais é hoje que uma colonia ou 
uma província." 

Mas, voltemos a face positiva. Heitor Muniz, no seu trabalho 
"O Brasil de ontem", a fls. 262 e seguintes, ao descrever o apare 
lho administrativo aqui montado, comenta: 

"O governo de D. João VI  fez raiar para a América portuguesa 
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lima nova éra. . . Mal compreendido e ridicularizado, observa Max 
Fleiuss, depois de passar em revista todos esses feitos grandiosos, 
há sido D. João VI, quando ele foi quem erigiu em nossa pátria 
tão colossal monumento administrativo. 

Claro que tudo isso não foi, nem poderia ser obra exclusiva 
do soberano. Mas é indubitável que nada se teria feito sem a boa 
vontade do rei e mais do que a boa vontade, sem o seu próprio 
desejo firme e decidido de nos dar o incremento que os seus su- 
cessores não nos deram. . . 

O Conde de Linhares, o Conde da Barca, Tomaz Antonio fo- 
ram os grandes pioneiros dessa gigantesca obra de levantamento 
do Brasil. Mas, "através dos Ministros escreve com acêrto o Sr. 
Oliveira Lima, agia a Coroa, cuja direção suprema apresentava as 
modalidades diversas dos agentes que encarnaram o impulso do 
movimento de transformação contido na obra administrativa". 

"D. João era bem intencionado e estudava, mais do que se 
supõe, os negócios do Estado, levando, as vezes, horas e horas, 
trancado nos seus aposentos, a examinar papéis e a despachar 
requerimentos. E sempre atribulado com sérios desgostos intimos 
que lhe amarguravam a vida, como a loucura e a morte da mãe, 
a rainha d.  Maria I, como a vida desregrada e devassa que leva- 
va a sua mulher Carlota Joaquina, 

Em 1.821 ao ter de deixar o Brasil, fê-lo com uma pena imensa. 
É que a situação estava colocada nos pontos desse dilema armado 
pelo abade de Pradt. 

"El-rei não pode conservar o seu domínio em Portugal e no 
Erasil, e deve escolher ou ser rei em Portugal e abandonar o 
Brasil, ou ser rei no Brasil e abandonar Portugal." 

"D. João vacilou muito, mas acabou preferindo Portugal Era, 
enfim de contas, a sua pátria. E embarcou em 1 321. . . Conta-se 
que, á medida que ia perdendo de vista as nossas terras, chorava 
de emoção e de saudades. Ele se afeiçoara, realmente, ao Brasil 
e jamais, através de todas as vicissitudes da sua movimentada 
existência deixou de se referir com carinho a nossa pátria, mesmo 
depois da proclamação da nossa independência. 

- Ali é que fui feliz e que fui rei. 
É uma frase saida do coração. . . 
"Em 1.826, a 10 de Março, falecia D. João VI, e, ao que se 

presume, com certo fundamento, envenenado.. . 
O seu nome deve ser guardado na história brasileira com 

carinho, com respeito e com gratidão. Muito feliz e muito justa 
sobre D. João VI a frase de Oliveira Lima, o seu melhor e mais 
perfeito biografo: foi o Monarca que fundou a nacionalidade 
hrasileirs". 
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BRASIL REINO 

Depois da abertura dos portos, o fato mais importante daque- 
la época foi a elevação do Brasil a Reino, em 17 de Dezembro 
de 1.815. 

Recapitulemos. Veio, também, para o Rio de Janeiro, o Con- 
selheiro Antonio de Araujo, futuro Conde da Barca. Tratava-se de 
estadista, culto, equilibrado, discreto, capaz e liberal. A embaixa- 
triz Laura Junot exalta-lhe as qualidades sem restrições. Foi se- 
cretário particular de D. João I e Ministro na Holanda, na França 
e na Russia durante o reinado de d. Maria I. 

Em Portugal tinha sido partidário dos franceses. 
Não gozava da simpat,ia do Conde de Linhares nem do Minis- 

tro inglês Lord Strangford. Chegando ao Rio, foi residir em casa 
modesta junto aos Arcos e passava os seus dias no meio dos livros. 
Só ia ao palácio São Cristovão nos dias de grande solenidade e 
determinados pelo protocolo. 

O Conde de Linhares faleceu em 1.812, e, com o desapareci- 
mento do Conde das Galveas, o Príncipe lembrou-se do seu antigo 
Conselheiro, convidou-o para Ministro e o nomeou, não obstante 
a contrariedade de Lord Strangford, cuja atitude provocou a si- 
tuação desagradável, que acarretou a sua retirada do Brasil de- 
corrente de enérgico ofício de D. João ao governo inglês, relatando 
a descortesia desse titular. 

Esse fato centralizou em Antonio de Araujo a simpatia geral 
e o respeito de todos. Foi dos maiores Ministros dessa época, 
pelo menos para os interesses brasileiros. 

Vencido Napoleão, as potências européias reuniram-se em 
Viena para tratar da paz. D. João enviou Saldanha da Gama e 
Lobo da Silveira como representantes do seu governo naquele 
Congresso. Mas as potências levantaram objeções: como repre 
sentar-se naquela assembléia de alto nível internacional um go 
verno exilado numa Colônia longínqua? 

Sob inspiração do Conde Palmela, o eminente Chanceler fran- 
cês Talleyrand, demonstrando a mais viva simpatia por Portugal, 
não só como reparação aos recentes acontecimentos que agonia- 
ram a Casa de Bragança, como também para conquistar benevo- 
lências a favor de sua pátria, naquela assentada, teve a luminosa 
idéia de aconselhar a elevação do Brasil a Reino, porque, então, 
a Côrte portuguesa se acharia em local de seu próprio reino e não 
exilada numa das suas colônias. 

O ofício n . O  12 de 25 de janeiro de 1.815 existente no Arquivo 
das Relações Exteriores do Brasil, rubricado pelo Conde de Pal- 
mela, contém as pa1avra.s quase textuais do Chanceler francês 
aos representantes brasileiros para aqui enviados: 



40 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

"Eu consideraria uma fortuna que se estreitasse, por todos 
os meios possíveis, o néxo entre Portugal e o Brasil; devendo 
este país, para lisongear os seus povos e para destruir a idéia 
de Colônia que tanto lhe desagrada, receber o título de Reino e o 
vosso soberano ser o rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil. 
Podeis, se julgardes conveniente. manifestar que eu sugeri estas 
idéias, e que tal é o meu voto bem decidido". 

Coube a Antonio de Araujo, figura ímpar no Ministério, con- 
vencer a D. João, sempre premido entre os interesses portugueses 
e brasileiros, a aceitar a sugestão de Talleyrand e a decretar em 
17 de Dezembro de 1.1315: 

a )  que, desde a publicação desta Carta-Lei, o Estado do Bra- 
sil seja elevado a dignidade, proeminência e denominação de 
Reino do Brasil; 

b) que os meus reinos Portugal, Algarve e Brasil formem, 
dora em diante, um só reino debaixo do título "Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarve"'. 

Ante os olhos do Congresso de Vlena, absolutista por excelên 
cia, era a adoção, em terras da América, de idêntico regime: o re 
gime fechado que derrotou Napoleão. 

Foi o que acarretou a boa vontade daquela Assembléia a favor 
do velho reino, que sofria ainda as consequências das guerras 
napoleônicas. 



AS LEIS DE MANU 

Jorge Bertolaso Stella 

O vocitbulo sânscrito usado para indicar o conjunto dos de- 
veres rehgiosos e morais no seu mais amplo sentido é dharma. 
O vocábulo tem sentidos vários e deriva da raiz dhr, que significa 
"trazer", "sustentar". A palavra dharma equivale a "decreto, es- 
tatuto", e contém em si o significado implícito de "justo". O seu 
oposto adharma é "injusto". 

O dharma deu origem a uma literatura florescente a começar 
do período Vedico, desde mais ou menos do 6.0 século a.C. até o 
século 18, cerca de milhares de obras, hoje, em grande parte, per 
didas. A fase mais antiga dessa literatura é representada por 
uma série de textos que entram no âmbito dos manuais auxiliare~ 
e doutrinárias elaboradas para uma melhor compreensão do ritual 
relativo a cada um dos Vedas. Trata-se dos Dharmasutras (Regras 
relativas a lei), isto é, tratados escritos em prosa e de estilo afo- 
rístico, nos quais os embrionários princípios jurídicos assumiram 
uma veste mais consistente. 

O conteudo do Dharmasutra é variado, mas no que concerne 
aos princípios jurídicos, abrange os seguintes pontos ou temas: 
fontes do dharma, ordem de casta (varna) e normas prescritas 
pelas condições da vida (âcrama), regulamento para as fora de 
casta, penas decretadas para diversas infrações, deveres e resgon- 
sabilidade dos soberanos, normas de taxações, empréstimos e in- 
teresses, pagamentos de dívidas e depósitos, prescrições sobre os 
fundamentos do instituto familiar, normas relativas ao matrimô- 
nio, adoções, levirato, herança, princípios de contencioso e de di. 
seito penal. 
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13 incerta a data dos Dharmasutras e os t.extos que constituem 
a fase sucessiva do tratado jurídico Dharmacâstra. Maior simpli- 
cidade nas formulaçóes do conceito jurídico, limitação temática, 
arcaismos estilísticos, parece favorecerem uma anterioridade glo- 
bal dos sutras, mas não é certeza se estas composições aforísticas 
são a fonte da qual derivam os Dharmacâstras. No seu conjunto 
esses sutras, no tocante a sua composição, são talvez da época en- 
tre o 6." e o 2." séculos a.C. 

O mais antigo ou pelo menos um dos mais antigos desses 
textos é o Gautamêya-dharmaçâstra (o tratado jurídico de Gau- 
tama; a denominação dharmaçástra é frequentemente aplicada 
tanto aos sutras quanto aos câstras), tratado inteiramente em 
prosa, subdividido em 28 breves capitulos (adhyây), que se crê, 
foi composto entre 600 e 300 a.C. Entre os tratados melhores 
conservados cita-se o Âpastambêya-dh,armasutra (as regras relati- 
vas as leis compostas por Âpastarnha), texto de origem meridio- 
nal em cujas aforismos encontram-se menções de autores e obras 
jurídicas. Sua data é provavelmente entre 500 e 300 a.C. A Bau- 
cihâyana, conforme a tradição, fundador de uma escola ritual do 
Yajurvera negro, é atribuída a composição a Baudhâyana Dharma- 
vutra (ou a Dharmaçâstra), um tratado, também do Sul, escrito 
originalmente em prosa aforística, mas, com o correr do tempo, 
modificado e reduzido a forma métrica. A sua composição é entre 
500 e 200 a.C. De origem setentrional parece ser o Vasistha Dhar- 
masutra (as regras relativas a lei escrita por Vasistha), manual 
em 30 capítulos compostos parte em versos e parte em prosa, 
que lembra o estilo do Gautamiye e que contém um bom número 
de aforismos afins e as de Gautama e Baudhâyana. O Vâsistha- 
Dharmasutra chegou a nós em mau estado de conservação e é 
provavelmente do ano 300-100 a.C. 

De tudo especial é o Vaisnava-Dharçastra (o tratado jurídico 
de Visnu) ou Visnsmrti (a Smrti de Visnu), que representa o es- 
tado de transição do tipo mais arcaico da literatura Jurídica e os 
textos jurídicos versificados. Sua data é incerta, alguns pensam 
seja do ano 300 e 100 a.C. 

O Dharmaçâstra (Tratado jurídico), chamados também Smrti 
(tradição do campo de direito) assinalam o estado mais avança- 
do da literatura jurídica. Tratados de direito eles se diferenciam 
dos Dharmasutras pela exposição mais ampla e particularmente 
pela matéria legal. Os inícios desta parte da literatura jurídica são 
mais ou menos do princípio da era vulgar. 

Mânava Dharmaçstra 

Porém o mais célebre, conhecido e importante destes tratados 



REVISTA DO INSTITUTO RIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

métricos é o Mânava Dharmaçâstra (o tratado jurídico de Manu) 
ou Manusmrti (o código de Manu). Este código é importante por- 
que é de origem divina. Quanto ao fato de atribuir este código a 
Manu, há uma hipótese interessante: o texto atual outra coisa não 
6 se não remodelação métrica de um precedente, e perdido Dhar- 
masutra, que se presume originário na escola vedica de Mânava. 

O problema cronológico deste Código é de difícil solução. 
Tempo houve em que se afirmava que ele era do século 13 ou 10." 
a.C. Parece que a data mais certa é entre o 2.0 a.C. e o 2." da era 
cristã, porém ele contém elementos muito mais antigos. 

Este livro das Leis de Manu não é propriamente um código 
no sentido real da palavra, a qual se aplica geralmente a uma 
coleção que só contém regras para determinar as relações de in- 
divíduos entre si e as penas que merecem os diversos delitos. É 
na realidade como o compreendiam os povos antigos, o Livro das 
Leis encerra tudo o que concerne a conduta civil e religiosa do 
homem. Com efeito, além das matérias de que se ocupa um códi- 
go, reuniu-se nas Leis de Manu um sistema de cosmogonia, idéias 
de metafísica, prceitos que determinam a conduta do homem nos 
diversos períodos da existência, numerosas regras relativas aos 
diversos deveres religiosos, as cerimônias de culto, as práticas 
piedosas e as expiações, regras de purificação e abstinencia, má- 
xima de moral, noçóes de política e de comércio; uma expiação 
das penas e as recompensas depois da morte, assim como as di- 
versas trasmigrações da alma e os meios para chegar a bemaven- 
turança. 

No primeiro livro do célebre código, narra-se que os grandes 
sábios se dirigiram a Manu para que expusesse as leis das cas- 
tas todas e dos seres entre eles intermédios". Manu começa com 
o descrever a criação do universo, narra que o seu criador Brahmá 
lhe revelou as leis contidas no código a expor; e concede a pa- 
lavra a Bhrgu, o qual tendo-as dele recebido está encarregado de 
expo-la aos grandes sábios. Bhrgu trata das divisões do tempo 
junto aos homens, os Manes e os Deuses; dá a medida do dia de 
Brahmã, descreve novamente a criação, refere-se a história das 
épocas do mundo, aos deveres das castas, prende-se a excelência 
dos Brâhrnanes e termina com um sumário do conteúdo da obra, 
empreendendo-se a ensinar aos seus ouvintes as leis que lhe fo- 
ram reveladas por Manu. 

Assim o Verdadeiro expositor das leis de Manu é Bhrgu. 
A obra subdivide-se em 12 livros contendo um total de 2.700 

estrófes mais ou menos e é simples no estilo e frequentemente 
apreciável as suas obras poéticas. 

O Mânava-dharma-câstra tem esta significação: çâstra é o no- 
me da obra orgânica como um tratado, em código; sutra chama-se 
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uma breve sentença concisa, um aforismo. Dai Mânava-dharma- 
çâstra é "Código de leis de Manu"; Mânava-dharma-sutra = "Co- 
leção dos aforismos de Manu sobre a lei". 

Em resumo a análise da obra é como segue: 
O 1." livro contém uma introdução cosmográfica de tipo 

puranico; no 2: uma introdução sobre o direito e um ensino das 
suas fontes, as prescrições e deveres inerentes ao período de apren- 
dizagem; no 3.0, 4." e 5." deveres do chefe da família, matrimônio, 
deveres e direitos dos conjuges, ritos cotidianos, ritos fúnebres, 
meio de subsistência, impureza nos atos rituais e meios para 
obter a purificação, normas referentes as mulheres; no 6." regras 
prescritas aos dois estados da vida, aqueles do eremita na floresta 
e do asceta errante; 7? direitos e deveres do soberano (râjadhar 
ma) e normas gerais de política interna e externa; no 8." e 9." 
direito civil e direito penal. disposições de processo e provas de 
testemunhas; penas previstas por diversos crimes, punições cor- 
porais e indenizações pecuniárias e dezoitos capítulos nos quais 
vem subdividida a matéria legal (que são na ordem: 1) o não 'pa- 
gamento das dívidas; 2) depósitos e empenhos; 3) vendas a quem 
não tem direito de propriedade; 4) atividades desenvolvidas na 
sociedade; 5) recuperação legítima de bens dados em clam ou re- 
tribuição; 6)  falta de recompensa; 7) falta de acordos estabeleci- 
dos; 8) retenção de compras e vendas já feitas; 9) controversia 
entre proprietários de rebanhos e seus dependentes; 10) disputa 
por limites de propriedades; 11) ofensas verbais; 12) ofensas ma- 
teriais; 13) furto; 14) amotinadores e atos de terrorismo; 15) 
adultério; 16) deveres dos conjuges; 17) divisão de herança; 18) 
jogo e apostas, deveres do rei, dos Vaicya, dos Sudras); no 10." 
as castas mistas, direitos e deveres das quatro castas, meios de 
subsistência do bramane em época de carestia; no 11.0 donativos, 
práticas expiatórias, consequências de culpas cometidas nas exis- 
tências anteriores; no 12.O retribuição das ações cumpridas (lei do 
Karma e teoria do samsâra a alma, os meios para conseguir a 
liberação final. 

Apenas a título de curiosidade cito alguns pensamentos do 
célebre código. 

1." Que o pai cumpra a cerimônia de dar o nome aos filhos 
no décimo ou duodécimo dia depois do nascimento.. . (Livro 
Segundo n.O 30). 

2.O Que ao dar o nome a uma mulher seja fácil de pronun- 
ciar, doce, claro, agradável. . . (L. 2." n.O 33). 

3.0 . . .Que nunca remede a maneira de caminhar do mestre, 
nem sua linguagem, nem seus gestos (L. 2.0 n.O 199). 

4.0 . . .A  mulher é a imagem da terra, um irmão, imagem da 
alma (L. 2.0 225). 
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5." Várias centenas de anos não poderiam formar a com- 
pensação dos sofrimentos que sofrem uma mãe e um pai a dar 
nascimento a filhos e educá-los (L. 2." n." 227). 

6.0 A mulher deve cuidar da casa.. . e não exceder nos gas- 
tos (L. 5.0 n." 149, 150). 

7." Como a sangue-suga, o bezerro tenro e a abelha tomam 
somente pouco a pouco o seu alimento, assim também por pro- 
porções deve o rei cobrar o imposto anual no seu reino (L. 7." 
n.0129). 

8.0 O castigo governa o gênero humano; o castigo o protege; 
o castigo vela enquanto todos dormem; o castigo é a justiça, dizem 
os sábios (L. 7." na0 18). 

9." . . .Um filho é sensurâvel se, depois da morte do marido, 
não protege sua mãe. (L. 9.0 n.O 4). 

10." . . .O marido não forma se ri20 uma só pessoa com sua 
esposa (L. 9." n." 45). 

11." . . . As  mulheres foram criadas para dar a luz filhos (L. 
9.' 96). 

1." O jogo e as apostas são roubos manifestos, por isso o rei 
deve fazer o esforço para impedí-10s (L. 9." 222). 
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RUY E O DR. ALVARENGA 

Hilário Veiga de Carvalho 

De um trabalho bio-bibliográfico (laureado pela Associação 
Paulista de Medicina com o Prêmio "José de Almeida Camargo", 
de Cultura Geral) que redigi sobre a personalidade insigne do Prof. 
Pedro Francisco da Costa Alvarenga, retiro agora um excerpto 
com que penso entreter-vos por alguns momentos. 

Natural da localidade de Salinas, pertencente a cidade de 
Oeiras, na então Província do Piauí, onde foi nado aos 12 de 
Novembro de 1826, projetou-se o Prof. Alvarenga em todo o 
mundo científico da época, sendo Catedrático da Faculdade de 
Medicina de Lisboa e membro das mais conspícuas sociedades 
sábias da Europa, tendo tido a honra de contribuir com luminosas 
obras para a Ciência Médica coetânea, que engrandeceu sobrema 
neira. O seu nome perdura até hoje com fulgor, sendo o Prê- 
mio Alvarenga a mais cobiçada láurea conferida pela Academia 
Nacional de Medicina. Mas sempre, com paradigmático amor, 
proclamou a sua naturalidade - do Piauí - até ao fim de seus 
dias e em seu testamento, no qual beneficiou diversas entidades 
do mundo científico de então. 

Cruzaram-se, em dado momento, os caminhos trilhados pelo 
Prof. Alvarenga e o nosso imarcescível Ruy. Desse evento de gran- 
de significação para a vida de Ruy Barbosa, dar-vos-ei conta nesta 
oportunidade, em que este colendo sodalício me enseja o honroso 
acesso à sua angusta tribuna. 

O moço Ruy sempre havia sido um rapaz fisicamente débil, 
de estrutura tacanha: pequeno, magro, mirrado; o que se tradu- 
zia por um temperamento de aparência taciturna, recolhida, com 



aquele ar de velho que sempre oferecera e era tipicamente seu, 
e que os seus próprios companheiros do colégio do Dr. Abílio César 
Borges haviam tomado como seu mote para amofiná-lo com ditos 
e apodos. Só a cabeça era grande e, nela, a sede de um intelecto 
privilegiado, soberbo de força e de beleza, de equilíbrio e de inco- 
mensurável sabedoria. 

Completado o curso secundário, aguardou Ruy, por um ano, 
a sua partida para o Recife, devido à insuficiência de idade para 
a matrícula na Faculdade de Direito, óbice que não quis contornar, 
através de uma certidão graciosamente obtida, por "não ser possí- 
vel iniciar a vida por uma falsidade" (1). 

Após esse tempo de espera, foi Ruy para o Recife, a iniciar 
o seu curso jurídico. 

Se o primeiro ano lhe correu mansamente, não assim suce- 
deu no seguinte. Golpes morais o abalariam profundamente. 
Fora o falecimento de sua extremosa mãe, Maria Adélia, sob cuja 
proteção sempre quisera viver (2); fora a luta política a que seria 
arrastado o seu pai, na intriricada e, por vezes, incompreensíve! 
tessitura das situações partidárias; fora, enfim, a própria desa- 
vença na família, com a rutura das relações entre seu pai e o 
irmão de sua mãe, Luís Antônio, ainda em decorrência do parti- 
darismo político. E também não fora somenos a modesta apro- 
vação na cadeira do Dr. Drumond - célebre, desde então, este 
professor, por esse fato, que assim o levou para o registro da 
História. . . ( 3 1 

A sua natureza débil e estes choques e lutas íntimas abalaram 
a saúde do jovem Ruy, que foi acometido de "tonteiras e desfale- 
cimentos". 

Resolveu-se, então, enviá-lo para São Paulo, após uma estada 
de repouso na formosa ilha de Itaparica. Tudo lhe acenava fa- 
gueiramente, no sentido dessa transferência: aqui, cintilava uma 
brilhante Academia, florida em seu corpo docente e discente, 
apta e aprestada para as mais pujantes e vitoriosas lides intelec- 
tuais e cívicas; aqui, já se encontrava o seu conterrâneo e condis- 
cípulo do Recife, o condoreiro, magnífico e infeliz Castro Alves; 
aqui, já se nomeavam os vultos altaneiros nas letras, na ciência 
e na política, como Rodrigues Alves, Américo de Campos, Ber- 
nardino Pamplona, Joaquim Nabuco e tantos, taiitos outros; aqui, 
se fruía um claro e amplo clima de idealismo liberal, de que se 
fizera pontífice máximo o esplendente Mestre José Bonifácio, o 

( 1 )  Ruy Barbosa, «Queda do Império», introd., p. XII. 
(2) Ao terminar o m s o  jurídico em S b  Paulo, guardou o diploma num 

estojo de prata, em que fez inscrever: «A minha M&e: Sub m b r a  alarum tuarum*. 
(3) Baptista Pereira, «Rui estudante)), p. 34. 
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Moço, que tanto seduziria Ruy, com a sua emédta figura de Profes- 
sor eloqüente e sábio! 

Embarcado no "Paulista", chega Ruy a Santos e de lá sobe 
para a capital bandeirante com a sua já espantosa bagagem de 
caixotes de livros, onde se guardavam os clássicos e as mais 
altas expressões da Cultura. 

Agasalhado, a chegada, pelo Governador da Província, Salda- 
nha Marinho, inicia Ruy o ciclo paulista da sua vida, tão cheio 
de passagens vívidas, tão pejado de luminosos ideais; ideais que 
ditariam as páginas sublimes da "Oração aos Moços". 

Mas aqui em São Paulo tudo não lhe seria tão favoravelmen- 
te propício. Até cá repercutiam, dolorosa e apreensivamente. os 
lances adversos da política, que se desencadeava tormentosa na 
Corte, com fundos reboos inclusive na vida do Dr. João Barbosa, 
seu extremoso pai. 

Em "A Humanidade", sente-se esta aflição d'alma. Há sofri- 
mento e desespero no jovem, que antolha ensombrar-se-lhe c 
futuro de 

"um negrurne, impenetrável, 
sem limites, nem céu, nem horizontes. . " 

Houve um momento de entristecido pensar, que não seria só ima- 
gem poética, e em que o moço estaria até a apetecer a morte: 

"A morte, extremo alívio, alma, esperança, 
visão celeste que enfeitiça aos mártires, 
sonho de luz, aurora suavíssima, 
a morte, que eu invoco, e anseio, e busco" (4) 

e da qual, outrossim, andou bem perto, pelo definhamento físico 
a que o levou o estudo, a luta, o desassossêgo espiritual, a ansie- 
dade moral. 

Contemplando-se a fotografia de Ruy, aos 18 anos, em São 
Paulo, denotar-se-á, certamente, um ar tristonho, de olhar amor- 
tecido, dentro daquele físico tipicamente seu, em que só a cabeça, 
escrínio de uma vigorosa e invulgar cerebração, ganhava volume. 
Será bem outro o Ruy já homem, aos 27 anos, quando se casou, 
e em que vemos, na sua fotografia, um jovem mais desempenado, 
de olhar vivo e de um todo mais vicejante, ainda que sempre den. 
tro daquela compleição, tão sua, apoucada e franzina. 

13 que os "ares" da Paulicéia não lhe tinham sido mais favo. 
ráveis que os do Recife. Reiteradamente, os antigos padecimentos 
volveram a atormentá-lo e foram-se agravando a tal ponto que, ao 

- 

(4) A poesia «A Humanidade» foi lida. no «Ateneu», na sessáo de 18-8-1668. 
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fim do curso acadêmico, era de extrema fraqueza o estado físico 
de Ruy. A tal fim chegaram as coisas que foi ele forçado a se 
manter em completo repouso, tendo até as suas cartas de serem 
escritas por outrem, pelos seus dedicados amigos e colegas. Quan- 
do cursava o último ano, Ruy foi compelido a passar "um mês 
em total repouso, sem se ocupar de nada, ficando todo esse tem- 
90 na casa do Dr. Jayme Serra, que era na rua de São Bento, 
defronte da antiga farmácia do "Veado de Ouro" (5). 

Dada a situação a que chegara o emérito estudante, conse- 
gúiu ele, atendendo-se ao seu grave estado de saúde, fossem an- 
tecipados os seus exames finais e a colação de grau, para volver 
prontamente a sua terra natal - isto por deferência de seus Mes- 
tres, que lhe reconheciam o valor, o esforço e os méritos invulga- 
res. Eram as tonteiras e desfalecimentos que o levavam, a cada 
instante, a recear "cair fulminado por uma síncope" (6). Expli- 
cara ele a Henrique Coelho, manifestando a impressão que lhe 
causavam essas vertigens: "Tudo flutuava em derredor de 
mim" (7). 

Colado o grau a 29 de Outubro de 1870 (8), vai ele de torna- 
viagem para a Bahia. Doente, enfraquecido, sem energias, após 
o curso que conseguira concluir lutando com o seu mal, lá volta 
R-uy para Salvador: "Pensara no regresso de um vitorioso, e o 
destino fazia-o voltar como um enfermo" (9) 

Agradeceu Ruy, quando pôde, ao Conselheiro Albino, na Corte, 
que tanto o auxiliara em seus estudos, confessando-se "pesaroso, 
por ver as suspeitas de indiferente, de desconhecido, a que me tem 
condenado o meu longo silêncio, talvez imperdoável, que ev 
deploro amargamente, mas cuja causa não é outra senão s moi- 
1:ificaçáo do espírito em que me tem trazido a implacxável doença 
que h& mais de um ano me persegue". 

"Os sonhos do ra.paz foram assim esmagados pela cruel rea- 
iidade. Diante daquele jovem pálido, de faces cavadas e cabeça 
exageraclarnente grande, os médicos permaneciam indecisos. 
Os diagnósticos não passavam de vagas hipóteses. Aconselhavam 
repouso e sangrias sucessivas, até melhorarem as vertigens, mas 
João Barbosa preferiu não ouvir os médicos. Suprimiú as sa,ri- 
grias e limitou o tratamento a um longo período de férias no am- 
biente tranqüilo de Plataforma. Isto devia fazer bem ao filho" (10) 

(5) «Ruy Barbosa estudante de Direito», in O Tempo, ano 111, n.0 XIII, ed. 
especial, de 15 de Janeiro de 1924. 

(6)  Luís Viana Filho, «A vida de Rui Barbosa», ed. espec., p. 38. 
(7) Henrique Coelho, «Rui Barbosa estudante de direito em Sáo Paulo)), in 

xO Estado de S. Paulo», ag., 1924. 
(8) Rev. Fac. S6.o Paulo, XXX (IV), 651;664; 1934. 
9) Luis Vianna Filho, loe. cit. 
(10) Luís Vianna Filho, op. eit., p. 47/48. 



50 REVKWA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO D E  S. PAULO 

Houve, então, um período de luta desesperada, na vida de 
Ruy: a águia queria distender as suas asas, que sentia de grande 
envergadura, mas a doença jungia-o a uma inatividade mortifi- 
cadora. Fazia Ruy o que podia: trabalhava, mesmo muito, nas 
abertas que lhe concedia o s'eu mal tão terrível, tão cruel, pois 
que o atingia na atividade intelectual; eram as tonturas, eram 
os desfalecimentos, a dor de cabeça, a fuga dos sentidos, a fra- 
queza geral. 

Foi assim em 1871 e 1872, numa alternativa de trabalho e 
períodos adinâmicos de enfermidaae, de acabrunhamento. Tanto 
quanto lhe era facultado, nos momentos de melhoria, trabalhava 
no escritório de Dantas e de Velozo - já demonstrando o gigante 
que se desenvolvia em tão frágil casulo. 

Eis que vai de São Paulo, também alquebrado em sua saúde, 
o filho do Conselheiro Dantas, e a família deste jovem Rodolfo 
resolve ir a França para tratá-lo convenientemente. A convite de 
b5anoel Dantas, e aproveitando a boa companhia, segue também 
Ruy, amparado pelo fiel e denodado auxílio do Dr. João Barbosa, 
que mais se endivida para conseguir a ida do filho a Europa ( 11 1 .  

Afigurava-se, a todos, oportuna, quase providencial, essa via- 
gem ao Velho Mundo, tão prenhe de homens sábios, de longa 
experiência e que certamente atinariam com os males que aniqui- 
lavam, a pouco e pouco, o mínimo que já restava do fluxo vital 
em Ruy. É que ele labutava o quanto podia, inclusive na impren 
sã, no "Diário da Bakiia" e, assim, mais e mais se enfraquecia; e, 
ca fraqueza, rebuscava as migalhas de alguma energia para se 
lançar a novo e retesado esforço. 

"Mas o esforço era superior as forças de um doente: em 
poucos meses o seu estado agravou-se bastante. As  tonteiras vol- 
taram mais frequentes, emagreceu, e sentiu-se sem energias, en- 
qua,nto os médicos, incapazes de um diagnóstico, aconselhavam 
dieta rigorosa, e ele ficava cada dia mais fraco. Quadro alarman- 
te: a moléstia parecia fatal. Falou-se numa viagem a Europa, para 
consultar clínicos célebres, mas isso era impossível" (12 j 

Ora, esse impossível é que foi vencido pela viagem da família 
Dantas que, a bordo do "Illimani", partia levando Ruy para a 
França ( 13 1. 

Chegado a Paris, foi Ruy consultar os médicos que, "um tanto 

(11) Luciano Lopes, <<Mocidade de Rui Baiibosa*, 194, p. 66 
($12) Luis Vianna Filho, o?>. cit . , g. 54. 
(18) Idem, ibidem. 
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cépticos, o mandaram para Enghiens-les-Bains" ( 14). Lá perma- 
neceu Ruy de três a quatro meses, hospedado no "Hotel de Quatre 
Pavillons" . 

"A estação de águas sulfurosas não produziu qualquer efeito 
além da recuperação de energias devida ao descanso. Disseram- 
lhe então que voltasse aos trópicos. Embora sem o declararem, 
consideravam mais humano morrer-se cercado pela família" (15). 

E, assim, volta Ruy a Bahia, vencido, incapacitado e conde- 
nado - enquanto aguardaria o êxito letal - a ser um parasita, 
ele que era a águia, ele que era a refulgência: vegetar inane quem 
deveria erguer-se ereto, a espargir torrentes de luz! 

O pai, entretanto, continuava a lutar, com esperanças sempre 
renovadas, obstinadamente, para salvar o rapaz: "Percorria os 
consultórios médicos com o filho. Mal tinha notícia de algum, ia 
consultá-lo. Nenhum, entretanto, decifrava o enigma daquelas 
vertigens" ( 16). Ruy já perdera as poucas esperanças de 
cura" (17). Mas o pai não, ainda não! Esse excelente homem, 
pai dedicado como poucos o terão sido, não desfaleceu nunca! 
até ver o filho restabelecido e iniciando, afinal, o caminho da 
vitória. Então, sim, pôde descansar - e nesse ano em que viu o 
amado filho já salvo e em plena atividade, nesse ano de 1874, em 
que, ao ouvi-lo discursar, ainda uma vez, perguntava, entre apre- 
ensivo e maravilhado, a seu amigo Regociano Pires Teixeira - 
"Até onde irá o Ruy?" - nesse ano pôde repousar, reclinando a 
sua agora descansada cabeça no leito da eterna paz. Morria o Dr. 
João Barbosa quando viu começar a viver, realmente, o grande 
Ruy ! ! 

Mas, antes, quando tudo parecia perdido, quando tudo indi- 
cava ter-se condensado, no maior dos membros da família, todo 
o calixtismo dos Barbosas, nesse momento verdadeiramente su- 
premo e dramático na vida de pai e filho, passa pela Bahia, vin 
do do Rio de Janeiro, em viagem de volta para Lisboa, o Prof. 
Alvarenga, já afamado internacionalmente, ao qual, desde logo, 
leva o Dr. João Barbosa o enfermo Ruy, o desenganado jovem. 

"O doutor examinou o rapaz, inquiriu-o, e diagnosticou uma 

(14) Cft. Luis Viana Filho, loc. cit. Aliás, as  medidas de Ruy osci1aríi.m entre 
as w i n t e s ,  que aqui transcrevo apenas a título de curiosidade: 

Altura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,58 m. 
peso .......................................... gs( kgs. 
circunferência torácica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84 cms. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  circunferênlcia abdominal 72 cms. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pulsaçóes por minuto 76. 

(16) Luís Viana Filho, op. cit., p. 54. 
(16) Idem ibidem. 
(17) Idem, ibidem. 



simples anemia cerebral. Depois, anunciou-lhe a receita: "Se o 
senhor puder, coma ate pedras". E acrescentou: "O seu mal é 
fome". Aquilo parecia absurdo, mas o remédio foi eficaz. Ruy 
retomou, então, os trabalhos da advocacia e do jornal com o ím- 
peto de quem deseja recuperar o tempo perdido. Nenhum corre. 
ligionário o excedia em atividade" (18). 

Realmente, pareceria absurda a receita, contrariando as die- 
tas em que estivera mantido, a contra-senso, o pobre doente. Dai, 
talvez, tenha ficado em Ruy uma resistência definitiva as dietas. 
Já ao fim da vida, quando o cuidado alimentar era agora ditado 
por outras razões perfeitamente defensáveis e atendíveis, Ruy se 
insurgiria contra o regime (19), apoiando-se, aliás, em sua multí- 
moda bagagem cultural, que abrangia também a Medicina í20). 
Um dos biógrafos assinala, outrossim, ao se referir as tonteiras 
e desfalecimentos, que eles seriam "ocasionados possivelmente pe 
10 excesso de estudo e deficiência de alimentação". E acrescenta: 
"Nem podia ser de outro modo, uma vez que o seu regime de 
vida continuava o mesmo: tudo para o espírito e quase nada para 
o corpo" (21). 

Mas fossem lá, naqueles tempos. menosprezar as dietas de 
rigor, impostas a torto e a direito pelos esculápios de então! Eram 

(18) Idem, ibidem. 

(18) «Nos últimos tempos da sua vida, qriando estava obrigado a rigororosís- 
sima dieta, Iùuy Barbosa em dias que se sentia enjoado de comer tanta coisa sem 
sal, argumentava sobre a necessidade do sal e expendia razks científicas e favo- 
ráveis a liimitação do rigor na dieta. Daí a algum tempo, um jiornal publicou a 
conferência de um professor alemão sobre 3s moléstias dos rins, realizada na 
Faculdade de Medicina. Ruy lera aquela opiniáo do especialista que concordava 
mais ou menos com os seus argumentos e guardou o jornal. Daí a pouco e d a -  
mava: «Já náo sou eu quem assevera; é o Sr. professor Moncke quem diz a 
niesma coisa, e m  conferência, que aqui está, publicada nos jornais» («lRuy e a 
medicina», in «O Tempo)), já cit. ) 

(2.0) Sabre os conhecimentos médioos de Ruy há larguíssima infonmação. Te 
riam eles se iniciado pela consulta à biblioteca paterna, que certamente devorara 
em sua sede de ler, de ampliar os seu conhecimentos, e de que nos dá conta 
nos <Elogios Acadêmicos». Desses conhecimentos médicos que tdquiriu teve até a 
oportunidade de retirar aplicações práticas, de clínica sertaneja, quando de vile- 
giatura pelo interior. Informa-nos Fernando Nery, em seu <<Rui Barbosa»: «Desde 
criança, lia s e w r e  os livros de medicina; leu quase toda a biblioteca médica do 
pai; e no sertão, em férias, receitou e curou a muitos sertanejos, que lhe chamavam 
o doubrzinho~. Conhecia os assuntos d d i c o s  com o poder da sua arguta visão 
e d i w  deu provas, n b  só quanào os debatia com Francisco de Castro e Luís 
Barbosa (cfr. Fernando Nery, já cit.), como na riquissima e correcta citaçáo 
que fez, em pahvras e escritos, de temos e comparações médicas, de que colheu 
rica messe o h a f .  Ney Cabral, em seu «Ruy e a Medicina)), livro, por todos oe 
aspectos, merecedor de largos encómios . 

(ai) Luciano Lopes, op. cit., p. 57. 
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elas um dos esteios da tripeça. sangria, purga e dieta. Nada havia 
que fazer. Só a autoridade do Prof. Alvarenga, que já demons- 
trara ser grande Mestre na França e em todo o Mundo, poderia 
contrariar aquela orientação terapêutica. E, contundentemente 
para a época, mandou Ruy quebrar a dieta - e comer, comer 
de tudo, "até pedras, se possível", comer a farta, substancialmente 
e - se o posso dizer - lusitanamente! 

Compreender-se-á esta posição do Prof. Alvarenga em face do 
seu cliente se atentarmos no que teve ele o ensejo de afirmar, 
quando de sua conferência, realizada na Academia Imperial de 
Medicina, de que já era Honorário, em 9 de Setembro de 1872 (22), 
e na qual proferiu magnífica lição, avançadíssima para o tempo 
e já com todas as características do que viria a ser, mais tarde, 
a vera Medicina Clínica; e em que definiu lapidarmente "que nós 
tratamos doentes e não doenças" (23) .  Seria, certamente, a assim 
penser, que o Dr. Alvarenga encararia o jovem Ruy, não como 
uma doença, desta ou daquela forma confinada a um rótulo diag- 
nóstico, mas como um doente, com o seu próprio, personalíssimo 
"complexo de fenômenos morbosos", a exigir, do clínico, trata- 
mento por igual personalizado e enfocando o particularíssimo 
caso clínico que se lhe oferecia. 

E o que se viu foi a cura miraculosa de Ruy, após as consui- 
tas as maiores sumidades médicas, inclusive da Cidade-Lu&, rnila- 
gre esse defluente do que sempre será indispensável na arte 
médica, ou seja, a ciência da observação ao serviço de uma inte- 
ligência lúcida, de um olho clínico avisado, a par da nítida com- 
preensão da natureza humana. 

(22) ANN. Bras. Med., XXIV (6), 1611 e seg. ; 187E. 

(23) A frase, atribuida a Miguel Couto, de que «não existem doenças e 
sim doentes» - contendo em si toda uma doutrina da mais smia raiz, e que 
veio a se tramliterar modernamente no fundamento da chamada medicina (psicos- 
somatiaa, após haver passado pela fase lustra1 da biotipologia - essa frase apoia- 
se, pelo visto, na li& magistral de Alvarenga. Ebtretaolto, cita o meu saudoso 
A m i ~ o  e Mestre Almeida Prado, com &kte e oportunidade, a seguinte restrição: 
«Se B verdadeira a asserq5.o de Miguel Couto de que não existem doenças, mas 
sim doentes, frase a que ouvi certa vez um colega, ao sair desconsoladannente do 
consultório em dia de crise de clientela, opor uma formal contradição - doen- 
ças, comentava ele, devem haver, pois estão descritas nos tratados; o que não 
existem sáo doentes». . . (A. Almeida Prado, <<Discursos e escritptos», São Paulo, 
1938, p. blã) . 
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E estava salvo Ruy (24). 

"Ao Dr. Alvarenga deve o Brasil, devemos todos nós, a pre- 
servação desta vida preciosa, destinada a grandes realizações" (25).  
É a palavra de um biógrafo, que contém a essência de um fako 
histórico, original mas verdadeiro: aquele médico foi, em verda- 
de, a alvarenga que passou Ruy da margem da aniquilação e da 
morte, para a da vida e da glória. 

(24) Mestre Awtregésilo, coni o seu poliimorfo saber, bem o disse: «O canp? 
e a alma d o  eternamente ligados e só com boa nutrição é que podemos com- 
preender a rota ~pieoter&pica. As carências exercem imensa influência nos fe 
nomenos nervosos». Aí está, por quem o soube dizer, um ensino perfeitamente 
exato. Povos desnutridas são povos fracos; sem boa alianentaçk, não M espe- 
rar grandes realizações por parte do homem. Ainda e sempre o iproceito de Ju- 
venal: «Meas sana in oorpore sano». E corpo s h ,  só quando bem alimentado 
(Cfr. A. Austragésilo, «O problema da nutriçáo e a análise mental,, Imipr. Med., 
Rio de Janeiro, XXVI, n.0 440, p. 26; 1950). 

(25) Luciano Lopes, op. dt., p .  67. 



OS FRANCISCANOS E A DECADfiNCIA DO SSCULO XIX 

Frei Venâncio Willeke, O.F.M. 

Entre os capítulos sombrios da história franciscana do Brasil, 
figura o da decadência das províncias, causada principalmente pe- 
la restrição dos noviciados, desde 1764. Como primeira voz do 
século XIX a lamentar o número reduzido de religiosos ouçamos 
o célebre pregador régio e ministro provincial ( 1808-181 1 ) , Frei An 
tônio de Santa úrsula Rodovalho. Dele a Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro guarda um manuscrito inédito que descreve o es- 
tado precário da Província da Imaculada Conceição. O documento 
acrescido de um gráfico demonstrativo destinava-se a Nunciatura, 
Apostólica do Rio. ( 1 ) Reproduzimos todo o texto ipsis litteris, 
por ser muito instrutivo. 

"Exrno. e Revmo. Sr. 
Tenho a honra de apresentar a V. Excia. Revma. o mapa 
incluso em que vão numerados todos os sacerdotes, fi- 
lhos desta Província, e divididos em duas classes. 

Na classe dos sexagenários declaro inválidos não 
unicamente os que por enfermidades habituais ou idade 
decrépita nem dizem missa; os que, ainda que a digam, 
em nenhum outro ministério podem servir; incluo tam- 
bém aqueles ainda que vão ao coro e de que a Província 
pode ainda lançar mão para alguns ofícios interiores, 
porém que a idade de sessenta e mais anos mostra sem 
forças para maiores trabalhos. 

(1) Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - Secçb de documentos - 1, 
5-3-23. O titulo do n s .  Francisoctnos do Rio de Janeiro 1810 náo condiz ao assun- 
to que trata de tada a Província. 
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Na classe dos que têm sessenta anos para menos 
nenhum se dá por inválido posto que alguns padeçam 
moléstias crônicas e sejam por elas inabilitados para 
muitos empregos. 

Apresenta o mapa treze presidentes (2)  tantos quan- 
tos no capítulo provincial pp. foram eleitos para os treze 
conventos, mas em que algum está vago o dito ofício, por 
que renunciando os eleitos e sendo justificados os motivos 
de suas renúncias, não teve a quem substituir em seus 
lugares. 

São nesta Província dez as Ordens Terceiras anexas 
aos conventos, e de cinco comissários unicamente sendo 
um deles vice-comissário desta Ordem do Rio que faz men- 
ção o mapa (3);  pela falta de sujeitos hábeis servem nas 
comissarias os mesmos guardiães ou os presidentes. No 
convento da cidade de São Paulo é comissário um lentc 
atual, neste do Rio de Janeiro um passante, não devendo 
alguma ocupação estranha a de seus estudos. (4 )  

Treze religiosos restam do número dos ocupados e 
se declaram sem ofício atual em uma Província de treze 
conventos que nos capítulos e congregações carece de 
outros muitos para dar sucessores aos empregados. 

V. Excia. Revma. não ignora que os ofícios todos da 
Ordem são amovíveis, que a duração no claustro ou é por 
ano e meio ou trienal, que as leis prescrevem tempo de 
vacância nas prelazias e que o número dos hábeis deve 
ser maior que o número dos lugares para haver liber. 
dade nas eleições. (5 Além disto, nós temos coro do 
qual estão isentos os lentes atuais e outros religiosos 
empregados em ofícios incompativeis com o exercício co- 
ral. Este exercício não pode ser de poucos em o convento 
do Rio de Janeiro ( 6 )  ; carecemos celebrar com decência 

- 
(2) O cargo de presidente corresponde ao atual vigário do convento ou 

vice-superior . 
(5) No tempo do florescimento da Província, havia vice-comissários, em 

todas as fraternidades maiores da Qrcieni Terceira, e ainda 08 visitadares das fra- 
temidades não anexas a coiwentos, como em Minas. 

(4) Passante é o lente encarregado das repetiçóes e sabatinas. 
(5) Prelazia tanto pode designar o cargo do superior provincial como do 

conventual - A nomeação dos superiores era dificultada ainda pela lei da AI- 
ternativa que na distribuição dos caxgos mandava revesar entre brasileiros e 
lusos. 

(6)  Aqui e em outros lugares Frei Rodovalho lembra a obrigaçáo do cora 
que ainda se observava. 
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cia as solenidades e são mui frequentes os ofícios canta- 
dos de defuntos. Chegam a aparecer no coro só coristas 
e alguns velhos, quando cresce o número dos religiosos 
enfermos ou se aumentam as ocupações exteriores. To- 
dos sabem que de dia e de noite somos repetidas vezes 
rogados para confissões dos que perigam e para assis- 
tência dos moribundos; também é ministério nosso assis- 
tir aos condenados a morte natural; nós sem interrupção 
de tempo os acompanhamos nos dias e noites que pas- 
sam no oratório e quando caminham para o patíbulo (7 
Nos domingos e dias festivos vão dois sacerdotes dizer 
missa a duas fortalezas da Barra e muitos a casas parti- 
culares cujo respeito nos chama e nos obriga. 

Omite-se no mapa a declaração destes ofícios que não 
podendo fixar número certo de religiosos põem em ser- 
viço laborioso a muitos e de tal sorte que é preciso os 
mesmos lentes atuais e passantes, os atuais pregadores e 
confessores (8) ou sacerdotes símples para irem as con- 
fissões e as assistências que se pedem. 

Não posso esperar melhoramento neste estado deca- 
dente da Província quando vejo que faltam noviços para 
aumentar o número dos professores e que a morte em 
cada ano os diminui sensivelmente. Os conventos ape- 
nas contam dois, três, quatro moradores. Um convento 
tem cinco; na casa de estudos de São Paulo, exceto o 
corpo do colégio, só existe o guardião e três religiosos 
velhos, um deles paralítico e dois inteiramente inválidos. 
Em todas as casas faltam esmoleres e aumentam-se por 
isso os incômodos da pobreza que professamos. (9)  Con- 
tudo poucos quanto~ restamos nesta Província vivemos 
entregues a vontade do Soberano, prontos para obedecer 
em tudo as sábias determinações do Príncipe Regente 
Nosso Senhor e 1;ambé.m aos preceitos que V. Excia. 
Revma. quiser impor-nos. ( 10) 

Eu como o primeiro entre seus irmãos protesto serei 
o primeiro nos exercícios desta obediência com os quais 

(7) O caso mais famoso da assistência franciscana aos padecentes foi o de 
Tiradenks. 

(8) Por via da regra, os lentes pregadores e confessores eram isentos de 
qualquer outra ocupaçáo . 

(0) A esmolação constituis a renda principal das comunidades. OS irmãas 
ou também padres esmoleres pencorriam as fazendas do interior durante semanas 
ou até meses. 

(10) Em todo o documento, Frei Rodovalho refere apenas o estado da Pro- 
vhcia, .?&I propor ali- plano de como restaurar a Ordem no Brasil. 
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conheço que devo principalmente honrar a minha pessoa 
e o meu ministério. 

Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, aos 
14 de março de 1810. 

Exmo. e Revmo. Sr. Núncio Apostólico. 
De V. Excia. Revma. muito reverente e obediente 

súdito, 
Frei Antônio de Santa Úrsula Rodovalho." 

i 

N ~ M E R O ,  ESTADO E OCUPAÇÓES PRWENTES DOS RELIGIOSOS SACERDOTES EM TODA A 

PROV~NCIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO NO BRASIL QUE CONSTA DE TREZE CONVENTOS 

SEXAGENÁRIOS; DE 60 ANOS PARA BAIXO ATE O MAIS MOÇO: 

0 

' O  .- 0 % 

Rio de Janciro em' 13 de 
de 1810 

' Occpados m s  'conkentos 
Di:os na Provincia J 5 i 6 1 1 
Ditos nos dois Bispados l 5  1 i 1  I I 1 
Ditos nas Ordens Terceiras 5 2 : 7 
Ditos no Real Serviso 1 1 3  2 1 : 6 
Ditos na S. Casa de Misericórdia 1 ! I I I 
Escolares I 4 2 2 4 17 7 3 5  
Ausentes , 1 i 1  2 i '2 
Invdlidos 33i73 
Estado efetivo 1 5 4  1 1 1  1 3 4 4 1  9 3 1 3 5 2 3 1 1 1  1 2 4 2 2 1 4 i T i ~ 7 8 1 3 1 3 3  

FREI ANTONIO DE SANTA ORSULA RODOVALHO 
Alinislio Provincial 
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Na apreciação do gráfico e na exposição de Frei Rodovalho 
cumpre levar em consideração que as antigas províncias francis- 
canas do Brasil eram mais contemplativas que ativas. Em pro- 
porção com o número total dos religiosos, eram relativamente 
poucos os que se ocupavam na catequese de índios, nas missões 
populares e em outras atividades. Nenhuma comunidade exercia 
o paroquiato. Com a nova orientação trazida pelos restauradores 
da Província em 1891, a vida franciscana voltou-se mais para as 
akividades pastorais. 

A falta de noviços que o Provincial lamenta não se atribui 
no caso presente, a qualquer restrição imposta pelo governo e sim 
à pouca projeção das Ordens monásticas já muito enfraquecidas, 
tendo se apresentado apenas dois candidatos brasileiros e dois 
portugueses, na província da Imaculada Conceição. 

Nos tempos normais, as casas de estudos de São Paulo e do 
Rio de Janeiro mantinham cada uma os cursos completos de filo- 
sofia e teologia, ao passo que em 1810 a filosofia era ensinada 
no Convento de Santo Antônio do Rio e a teologia no Convento 
de São Francisco da paulicéia. 

A figura ímpar de Frei Rodovalho mereceu no mesmo ano 
de 1810 a eleiqão para bispo de Angola, dignidade que modesta- 
mente declinou. Dele escreve Frei Sampaio como antigo aluno: 
"A posteridade conhecerá que entre nós floresceram grandes ho- 
mens, sabendo que o mestre Rodovalho pertenceu a nossa 
família ". ( 11 1 .  

Vinte anos depois, em 1830, quando do sepultamento de Frei 
Sampaio, o jovem poeta carioca Domingos José Gonçalves de Ma- 
galhães recitou a beira do túmulo uma excelente poesia por ele 
concebida e dedicada ao saudoso franciscano. Frei Monte Alverne 
todo extasiado cumprimentou o moço de 19 anos com estas pala- 
vras: "Menino, em outro tempo eu vos convidaria a vir nesta 
comunidade tomar o lugar que fica vago." (12) 

O orador imperial já não nutria esperança de sua Província 
poder refazer-se da decadência. Ainda assim, a pedido da Nuncia- 
tura Apostólica elaborou um projeto de reforma da disciplina re- 
gular. Mas como o governo limitasse por demais o número dos 
frades, qualquer desses projetos estava desde já condenado a, 
malograr. 

Outro Provincial que deixou patente seu vivo interesse pela 

(12) Frei Diogo de Freitas, O.FJM. Elencho Biographico dos Religiosos An- 
tigPs da Rrovíncia Franciscana da Imaculada Comeiçáo do Brasil, Petr-lis 
1931, p. 268. 

(112) Newton Gonçalves de Barros. Um Fluminense tamibém Patriarca da 
Iildepeniência in Anais do 1.0 Congresso ük História Fluminense, 1 vol. Petróp~lis, 
1 vol. 1963, &. 42. 
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sobrevivência da Provincia decadente foi Frei Antônio de Santa 
Mafalda. Em 1825, o governo permitira a aceitação de 50 noviços 
por ano, revogando-a praticamente pela portaria de 23 de de- 
zembro de 1833 quando exigiu licença especial para cada recepção. 

O Provincial em janeiro de 1835 requereu a Regência que con- 
tinuasse a vigorar a lei de 1825, lembrando os relevantes serviços 
que os franciscanos haviam prestado na instrução elementar, na 
formação do clero secular e nas capelanias navais durante a cam- 
panha independentista quando vários religiosos jovens perderam a 
vida. 

Apesar do clima hostil as ordens monásticas favorecido pelo 
Pe. Diogo Antônio Feijó, o Provincial franciscano obteve a licença 
de receber candidatos a vida seráfica. Mas o governo de D. Pedro 
I1 apertou novamente todos os institutos religiosos aos quais o 
Brasil tanto devia. 

Já em 1858, o Provincial Frei Teotônio de Santa Humiliana 
descrevia ao Ministro Geral dos Frades Menores o calamitoso 
estado da decadência ( 13) : "Esta Provincia outrora tão florescen- 
te e tão respeitada pelas virtudes, ciências e número de seus reli. 
giosos, se acha hoje (oh! com que mágoa o digo) nos últimos 
paroxismos." 

O Provincial que mais trabalhou pela restauração da vida 
religiosa foi Frei João do Amor Divino Costa. Em 1871, conse- 
guira interessar o deputado mons. Pinto de Campos pela reaber- 
tura do noviciado franciscano. Pois desde 1855 o governo imperial 
proibira a todas as Ordens religiosas a aceitação de noviços. 

O órgão católico do Rio de Janeiro O Apóstolo (14) relata lon- 
gamente a situação da vida claustral no Brasil, dizendo de início: 

"Se as Ordens religiosas são necessárias as nações católicas e 
Ihes têm feito bons serviços, no Brasil esta necessidade é palpi- 
tante e sua utilidade incontestável". 

Em seguida insiste na incompetência da proibição dos novi. 
ciados e na "criminosa obediência dos prelados" a qual o órgãc 
atribui o estado decadent.e das Ordens religiosas, merecendo 
aplauso o grande esforço do provincial franciscano em favor de 
sua corporação. 

Uma comissão eclesiástica formada na Câmara apoiou o justo 
requerimento de Frei João do Amor Divino, nos seguintes termos: 

(13) Marcelino da Civezza, Storia delle Mizusione Franeesoane, Firenze, 1895, 
vois. Viii-XI, p. 400s. 

(14) O Apóstolo, an3 VI, 3. 234, Rio de Janeiro, 20-8-187fl, p. 266. 
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"A Assembléia Geral Legislativa resolve: 
Artigo 1." É permitido em todo o Império à venerável Ordem 

de S .  Francisco receber noviços, de conformidade com a regra de 
seu instituto. 

Artigo 2 . O  Esta permissão não terá lugar sem que os respec- 
tivos provinciais apresentem mestres que, a juizo dos bispos dio- 
cesanos, sejam considerados idôneos para a direção e ensino dos 
noviços. 

Artigo 3.0 O governo de acordo com o poder espiritual é au- 
torizado a intervir na aplicação dos meios tendentes a fazer com 
que o novo pessoal dos conventos corresponda aos fins da ins- 
1;ituição. 

Artigo 4.0 Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

Salz das comissóes, 10 de agosto de 1871. 

Joaquim Pinto de Campos, 
Justino Domingos da Silz)a, 

Manuel José de Siqueira Mendes". 

Embora a comissão aprovasse unanimemente os 4 ítens, a lei 
não passou e a decadência prosseguiu a largos passos. Ainda uma 
vez, o mesmo provincial tentou a sorte, abolida a escravidão, 
lembrando ao Ministro João Alfredo de Oliveira que continuava 
"a liberdade espiritual escravizada". 

Em vão. Considerando esgot.ados todos os recursos humanos 
para restaurar a província, Frei João do Amor Divino limitou-se 
a preservar o patrimônio da mesma. 

Foi quando entrou em cena a Providência Divina. Pois o pro- 
vincial da Bahia, Frei Antônio de São Camilo de Lelis, ciente da 
presença de franciscanos italianos na Amazônia, solicitou o apoio 
do arcebispo primaz de Salvador para conseguir do governo 
imperial a licença de contratar confrades europeus para a cate- 
quese dos índios de Eelmonte, no sul da Bahia (151,  sem no en- 
tanto confessar a intenção primária de receber novos enxertos 
para a Província de Santo Antônio. Obtida a permissão, o capítulo 
geral de 1889 incumbiu a província alemã da Santa Cruz de res- 
taurar a vida franciscana no Brasil. 

Quando Frei João, como único sobrevivente da província 

- 

(S5) Fre i  Venâncio Willeke, O. F. M . , Missões Franciscanas no Brasil, Petró- 
polis, 1974, p. 171. 



agonizante, já perdera toda a esperança de superar a decadência 
surpreendeu-o em 1891 a primeira turma de confrades alemães 
chefiados por Frei Armando Bahlmann. Encarregados da restau. 
ração da Província de Santo Antônio, seguiram no entanto para 
Santa Catarina a título de aclimação. Surgiram os primeiros 
conventos em Blumenau, Lages e Rodeio garantindo vocações a 
Província da Imaculada Conceição e estabelecendo a Ordem Se- 
ráfica definitivamente em Santa Catarina. Após dez anos de 
trabalhos pioneiros, saiu o decreto da nova ereção da província. 
aos 14 de setembro de 1901. 
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A P Ê N D I C E  

A decadência da Província Franciscana da Imaculada Concei- 
ção teve várias causas, como sejam a intromissão do governo co- 
lonial na vida das comunidades e da província, solapando a au- 
toridade dos superiores e a disciplina regular, como também a 
suspensão dos noviciados, pelo marquês de Pombal, de 1764 a 
1779, a restrição de post,eriores licenças e afinal o definitivo fe- 
chamento dos noviciados por D. Pedro 11, em 1855. 

A própria província franciscana perdeu aos poucos o controle 
sobre os religiosos, chegando queixas dos bispos a Santa Sé e 
ao governo colonial, conforme atestam os casos seguintes. 

A 13 de Dezembro de 1727, a cort,e de Lisboa recebe reclama- 
ções de que a província da Imaculada Conceição não mandou mis. 
sionários para a Colônia do Sacramento, por causa da "Perturba- 
ção que tem havido no convento da mesma Cidade (Rio de Ja- 
neiro) por espírito de partido". O convento de Santo Antônio do 
Rio era sede do provincialado f ranciscano ( 16 1 .  

Dom Frei Antônio de Guadalupe, O .F.M. Bispo do Rio de 
Janeiro, recrimina os superiores franciscanos porque não lhe 
pedem a jurisdição para os missionários dos índios, enquanto os 
pregadores procuram agradar mais aos ouvintes do que anunciar 
as verdades eternas da doutrina cristã. Assim relata o prelado 
em 1728 (17). 

No seu relatório de 1779, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Joa- 
quim Justiniano Mascarenhas Castelo Branco, censura os esmole- 
res franciscanos, como religiosos sem moral, e os superiores da 
província, por não respeitarem a autoridade episcopal ( 18). 

Ainda que houvesse muitas reclamações, quanto à decadência 
da vida regular, não faltavam, no entanto, religiosos virtuosos 
como Frei Fabiano de Cristo falecido com fama de santo, no 
Rio de Janeiro em 1747, e Frei Antônio de Santana Galvão, santo 
capelão do convento da Luz em São Paulo, falecido em 1821. 

(16) Arquivo Históri'co Ultramarino caixa 1, Colônia do Sacramento. 
(17) Arquivo Secreto do Vaticano Relatório do Bispo do Rio de Janeiro, 2 

de dezembro de 1828. Cf.  Frei Gentll Titton, O . F . M .  A Reforma da Província 
Franeiscana da Imaculada Cantei* in Revista de História n.0 84 (1870) p. 3f20-327. 

(18) Arquivo Secreto do Vaticano Relatório do Bispo do Rio de Janeiro, 
outubro de 1779. 



José Eugênio de Paula Assis 

Em 1807 uma ala esfarrapada e faminta do Exército NapoleB 
nico comandada por Junot invade o inerme Portugal. O que iria 
fazer o moço inexperiente e pacífico, em situação tão cruel? Uma 
única solução se apresentava inexorável: a transferência do go- 
verno para o Brasil, onde chegou a 22 de Janeiro na Bahia e a 7 
de Março no Rio de Janeiro. 

E as náus vieram abarrotadas de tudo o que puderam tra- 
zer: o imprescindível e o superfluo e todo o dinheiro que pude. 
ram rapar do exaurido tesouro lusitano. 

Viagem acidentada, incômoda, - vinham como sardinha em 
lata - com água só para beber, numa promiscuidade confusa e 
uma imundicie generalizada. 

A sua chegada, maravilhou-se o Príncipe com o cenário mag 
nífico que se lhe apresentava diante dos olhos, com a policromia 
fascinante de nossa paisagem e o sol glorioso que doira as nossas 
montanhas. Amou-a no mesmo instante que a possuiu e prome- 
teu consigo mesmo que aí construiria um grande Império. 

Aclamado Rei de Portugal, Brasil e Algarves a 19 de Março 
de 1816 morte de sua mãe D. Maria I - a Louca - com 81 
anos de idade, o Príncipe já estava unido pelo matrimônio (1785) 
a D.  Carlota Joaquina filha do Rei de Espanha, ele com 18 anos 
de idade; ela apenas com 10. A união só foi consumada em 1790. 

Na noite de nupcias, como pequena amostra de seu gênio, 
agrediu violentamente o seu marido. 

O Anuário do Museu Imperial de 1948 publica o tratado ma- 
trimonial do Príncipe L). João e de Infanta D. Carlota Joaquina. 
E: um documento longo, prolixo, no qual em seu artigo terceiro, 



REVTSTA DO INSTITUTO RISTBRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 65 

promete o Rei Católico que "y pagar5 á la Reina Fidelissima y a1 
Serenissimo Infante ó a quien tubiére sus poderes y comission la 
suma de quinientos mil escudos de oro de1 sol ó su justo valor, 
en la ciudad de Lisbôa entregando-la a1 tiempo de efetuar-se o 
matrimônio." 

Como vimos, a Sra. Carlota Joaquina veio abarrotada de di- 
iiheiro. Era o verdadeiro vale quanto pesa! Se maior fosse, en- 
tretanto, a vultosa quantia, não valeria os sofrimentos e as 
humilhações sofridas pelo príncipe durante a sua vida. Foi o pior 
negócio que efetuou. 

A chegada da família real ao Brasil, elevou-o de uma simples 
unidade geográfica a um "reino autonomo", como bem observou 
o historiador alemão Godofredo Henrique Handelmann, que aqui 
realizou importantes estudos. Antes da chegada de D. João VI náo 
havia no Brasil uma única tipografia, um só instituto de ensino. 
Durante o governo do Vice-Rei José Luiz de Castro. Conde de Re- 
rende (1790-18011, é Armitage que nos fala, houve uma tentativa 
de formação de uma Academia Literária no Rio de Janeiro, que 
não chegou a se concretizar, entretanto, por motivos políticos. Em 
1814 aparece em Pernambuco uma Sociedade Democrática, cujo 
fim era a implantação do regime republicano. Isto seria certamen- 
te, um exagero de conspiradores, uma utopia irrealizável naquela 
6poca em que o povo não tinha o preparo e nem ao menos estava 
a par das idéias liberais dos enciclopedistas franceses, o que le. 
varia qualquer tentativa ao fracasso. 

O espírito esclarecido do Governante, entretanto, procurando 
apagar qualquer dúvida que pairasse sobre as intenções de seu 
governo, que residia unicamente no bem-estar do seu povo, a 16 
de Setembro de 1815 elevou o Brasil a categoria de Reino Unido, 
ato que exterminou o sistema colonial e o monopólio da Metrd- 
pole. Essa data constituiu, realmente, a nossa independência 
política. A heróica resolução, além de permitir a unidade nacional, 
ainda deixava antever uma era de prosperidade em suas reformas 
políticas. O Príncipe D. João não era amado pelos portugueses; e 
o motivo era o ressentimento popular ocasionado pela transferên 
cia do governo para o Brasil. açulado pelos historiadores da época: 

"Não tem faltado línguas de serpentes. 
Dessas que amam falar de todo o mundo" como diz o verso 

de Bilac, que fomentassem a mística de uma fuga aleivosa e covar- 
de do Príncipe, enquanto, a mudança do Estado foi a consequên- 
cia lógica e inteligente, feliz e inevitável para a preservação da 
plenitude de seus direitos e a salvaguarda da velha monarquia de 
Afonso Henrique. 

Esta é a opinião do eminente Oliveira Lima em sua obra " D. 
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João VI no Brasil" que reabilita a figura do Monarca, opiniao 
endossada por Roberto Simonsen e Calogeras. 

A personalidade de D. João, geralmente, é apresentada sob 
uma aparência ridícula que de modo algum representa a verdade. 
A sua própria esposa, a impudica e voluntariosa Carlota Joaquina 
concorria para o desprestígio do esposo enchendo-o de apôdos in- 
sultuosos, como João Burro e outros mais achincalhantes. Real- 
mente ele só foi burro por ter-se casado com ela. 

Araujo Guimarães em seu livro "A Cõrte no Brasil" esclarece 
que ela era "inteligente e de vivacidade acima do normal e como 
estadista era muito superior ao marido". Essa superioridade, se 
é que realmente existiu, o que eu duvido, estava ligada inteira 
mente ao Mal; porque, em face da Estatística que é a ciência de 
governar, D. João demonstrou durante o seu rápido reinado uma 
capacidade superior, adaptando-se as difíceis circunstâncias da 
época, edificando um novo Reino e proporcionando-lhe uma série 
de benefícios na esfera da Economia e da Cultura. 

A ambição de governar de sua esposa era inaudita, só com- 
parável a sua luxúria incontrolável. Em sua cabeça aninhavam. 
se os sonhos mais estapafúrdios o 1.0, ainda em Portugal, onde, 
com o auxílio de seus apaniguados, queria fazer o seu marido 
passar por louco, a fim de assumir a governmça; - o 2.", o sonho 
inconcebível do Reinado do Rio da Prata, ajudada pelos ingleses, 
sobretudo pelo Almirante Sidney Smith, a quem ela daria o título 
de Duque de Montevidéu. Encheu-se de filhos. Em 1808 já tinha 
oito, dos quais apenas o nosso primeiro Imperador e a Princesa 
D. Maria Isabel eram de D. João, segundo Raul Brandão eni sua 
obra "E1 Rei Junot", citada por Luís Edmundo. Apesar de muito 
feia, "angulosa, ossuda, de rosto assimétrico" achou sempre quem 
a quisesse. Tinha o IT da realeza, que não se encontra por aí 
facilmente. Os seis filhos restantes eram de outros: do grande 
Marialva, do plebeu José dos Santos e de uma fila onde aparecem 
até soldados da guarda nos quais a Princesa "desafogava os seus 
ardores". 

Ao nascimento de D Miguel - o amado de D. Carlota - D. 
João declarou em uma roda de diplomatas que não era seu filho, 
pois a dois anos não mantinha relações com sua mulher. Imagi- 
nem o escândalo que suscitou esse desabafo! 'SI non é vero.. ' 

D. João VI era um homem simples, de boa índole, procurando 
sempre acertar. Tinha aqusle princípio de sabedoria que nos fala 
Santo Agostinho: Timor Domini Initium Sapientiae. 

Atropelado sempre pelos desatinos de sua mulher, era um 
homem triste, avêsso as aventuras amorosas, cujos ardores não 
lhe fustigavam a carne. Apenas registramos os seus amores a linda 
Eugênia José de Menezes, açafata da rainha que com ele costuma- 



REVSSTA DO INSTITUTC H I S T ~ R I C O  E GEOGR~FICO DE S. PAULO 67 

va-se encontrar a noite disfarçada em um hábito religioso. Foi 
o seu grande e único amor! 

A figura de D. João que ficou estereotipada no sub-consciente 
dos leitores que se contentam em passar à v01 d'oiseau pelos epi- 
sódios históricos, foi o João glutão, o João apático e indiferente, 
que se preocupava unicamente com seus franguinhos assados, re- 
gados de molhos exquisitos e vinhos de antigas cepas; - entretan- 
to, a medida que vamos folheando as páginas de sua atribu- 
lada existência, assume ele uma proporção gigantesca pela gran- 
diosidade de suas obras realizadas e pela integridade de seu 
temperamento. Um grande estadista! Um grande governo! 

Oliveira Lima, o preclaro historiador e diplomata, ressalta o 
papel patriótico do Instituto Histórico Brasileiro, ao considerá-lo 
"o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira". 

Os atos de seu governo revelam um espírito equilibrado e 
progressista, amante das ciências e das artes e hábil financista. 

Ainda na Bahia, aceitando as considerações do sábio José da 
Silva Lisboa, depois Visconde de Cairu, discípulo de Adam Schi- 
midt, jurisconsulto e economista, que sempre propugnou pela abo. 
lição dos monopólios e liberdade do comércio e cuja erudição 
revolucionou o Direito Mercantil, assinou o decreto régio de 25 
de Abril de 1808, que franqueava as águas brasileiras às nações 
amigas. Foi a abertura dos portos, a janela aberta para o mundo 
de consequências extraordinariamente benéficas, que emprestaram 
um novo rítmo ao nosso desenvolvimento, favorecendo a balança 
comercial do Reino. 

A 1.0 de Abril, já no Rio de Janeiro, levantava a odiosa proi- 
bição que, de longa data, onerava as indústrias, o que deu ori- 
gem a implantação de fábricas e oficinas, estimulando os inves- 
timentos exteriores. 

Em sua pequena estada na Bahia, observou ele o estado lasti- 
mável da instrução publica. A expulsão dos Jesuitas (1759) con- 
tribuiu de maneira fundamental para a decadência do ensino, 
uma vez que aqueles abnegados filhos de Loyola espalhavam-se 
pelos quatro cantos do Brasil, em missão educativa e catequética, 
ensinando aqui e acolá os rudimentos da gramática, das matemá- 
ticas, da moral e da retórica, conferindo aos que terminavam o 
curso o título de "Magister in Artibus", ao mesmo tempo que al- 
fabetisavam o povo inculto e as crianças, a quem levavam a boa 
semente do Evangelho de N. S. Jesus Cristo. As primeiras provi- 
dencias tomadas consistiram no aumento das chamadas Escolas 
Régias, destinadas ao ensino primário e a criação do primeiro 
estabelecimento de ensino superior no Brasil, - a Escola Médica 
c Cirúrgica da Bahia, - hoje sem dúvida uma das mais adiantadas 
da Sul América. A transferência para o Rio de Janeiro abriu 
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novos horizontes a instrução pública. Aí outra escola médica foi 
implantada com um Laboratório e Instituto Vacinogênico anexo. 

Junto com o Príncipe veio a primeira tipografia do Brasil, 
uma vez que as tentativas em Pernambuco (17061, no Rio e em 
Minas (1714), em que as maquinarias rudimentares foram arra- 
sadas por ordem da Metrópole "a fim de que não se publicassem 
idéias contrárias aos interesses do Estado", o ato de 13 de Maio 
de 1808 instituiu a Impressão Régia, hoje a Imprensa Nacional. 
Aí  numerosos livros foram impressos, como a primeira edição 
brasileira do "Uruguai" de Basílio da Gama, a História do Brasil 
de Roberto Southey, o dicionário de Morais e os versos de Tomás 
Antônio Gonzaga, o infeliz cantor de Marília de Dirceu. E com 
a Imprensa surgiram os primeiros jornais - o mais precioso meio 
de difusão do pensamento - no princípio sem caráter de indús- 
tria publicitária, mas apenas como propagandista de idéias e 
opiniões. O primeiro que apareceu foi a "Gazeta do Rio de Janei- 
ro", bi-semanário; o segundo, o "Diário do Rio de Janeiro". 

E uma vez que falamos em jornais, não podemos dei- 
xar de nos referir ao Patriarca de nossa Imprensa, Hipólito Jose 
da Costa, que exilado na Inglaterra por causa de suas idéias 
político-liberais, publicou em Londres, de 1808 a 1823 o "Correio 
Brasiliense", que foi o mais completo órgão de informação do 
Brasil. 

Em sua ânsia de desenvolver a instrução acariciou o Príncipe 
até a idéia da fundação de uma Universidade, convidando José 
Bonifácio para reitor, o que lhe proporcionou a mais obstinada 
oposição do elemento português, que não podia admitir que o 
Brasil se colocasse no mesmo nível que Portugal em matéria 
humanística. 

Na Assembléia Constituinte de 1823, José Bonifácio, senhor 
que era do assunto pelo conhecimento das melhores Universidades 
da Europa, apresentou uma memória sobre a "Organização e Re- 
gime das Universidades". Outro santista ilustre, José Leopoldo 
Fernandes Pinheiro, depois Visconde de S. Leopoldo, ofereceu a 
Assembléia um projeto criando uma Universidade e indicando 
para sua sede a cidade de S. Paulo, como a mais apropriada. Ale- 
gava em suas considerações, as dificuldades da época (um navio 
levava em média mais de um mês do Brasil a Portugal) e mais 
ainda, dizia ele, "as opressões e os tormentos que, em Coimbra 
sofria a mocidade brasileira". O projeto foi aprovado a 4 de No- 
vembro, a Assembléia foi dissolvida no dia 11. 

Só quase um século depois, o Presidente Epitácio Pessoa a 
22 de Dezembro de 1920 criou a primeira Universidade do Brasil, 
composta na época apenas pelas escolas de Medicina, Engenharir, 
e Direito. 
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Em S. Paulo o eminente estadista Armando Sales Oliveira, em 
1934, organizou a Universidade de S. Paulo, hoje uma das mais 
afamadas do mundo, não só pelas suas magníficas instalações, 
como pela superioridade de seu ensino. 

C- 

Se fracassou a Universidade sonhada por D. João VI, não fra- 
cassaria a fundação da Academia de Belas Artes, a 12 de Agosto 
de 1816, que primeiramente levou o nome de Escola Real de 
Ciências, Artes e Ofícios, sob a direção do notável pintor portu- 
guês Henrique José da Silva. 

Uma missão francesa, contratada em Paris pelo Marquês de 
Marialva, e chefiada por Lebreton (Joaquim Lebreton), secretá- 
rio do Instituto de Belas Artes da França, logo chegaria ao Brasil, 
e com ela artistas de renome universal como Debret (Jean Bap- 
tiste Debret), discipulo de David, pintor de nossas paisagens e 
Nicolau Taunay, pintor histórico e o escultor Antonio Taunay, 
ambos ancestrais do glorioso Afonso D'Escragnole Taunay, que 
por tantos anos conviveu conosco neste Instituto, o grande histo- 
riador de S .  Paulo cujo centenário de nascimento estamos come- 
morando; e ainda mais o arquiteto Grandjean de Montigny, que 
edificou obras importantes no Rio de Janeiro transformando o seu 
velho aspeto. 

O espírito progressista do Reinante ia aos poucos e com fir- 
meza (langsam aber sicher, como dizem os alemães) contribuindo 
para realizar uma por uma, as obras necessárias e imprescindíveis 

Assim, a 10 de Maio de 1808 elevou o Tribunal de Relações 
B categoria de Tribunal Supremo, analogo ao de Lisboa, o que 
representou a nossa absoluta independência judiciária. 

Em Outubro criava o Banco do Brasil, com o privilégio de 
emitir papel moeda, com o capital de 1.200 contos, o que veio 
imprimir novas características à vida econômica pelo desenvolvi- 
mento da lavoura e do comércio. A preservação da soberania na- 
cional exigia aparelhamento condigno da Marinha e do Exército, 
a fim de que se formassem oficiais hábeis nas duas armas. 

E duas escolas se fundaram: - a Academia da Marinha a 5 
de Maio de 1808 - e a Academia Real Militar a 4 de Dezembro 
de 1810. 

Em 1814 franqueava ao público estudioso a Biblioteca Régia, 
criada em 1810. Essa biblioteca, constituída inicialmente por 
60.000 volumes do palácio da Ajuda, que vieram com o Príncipe, 
foi a semente da magnífica 'Biblioteca Nacional, hoje uma das mais 
importantes do continente americano. A cidade requeria unia 
sala de espetáculos para a recreação de seus habitantes. TJm tea- 
tro foi construído, a imitação do São Carlos de Lisboa, por meio 
de loterias e ações populares, sem ônus para o governo. Levou o 
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nome de Teatro S. João, inaugurado a 12 de Outubro de 1810, no 
Largo do Rocio. 

Em 1824 o nome foi mudado para S. Pedro de Alcantara, e 
hoje ainda vive, é o velho Teatro João Caetano, em honra do 
grande ator nacional. 

Li, ainda nesse Junho, em um dos nossos diários, que o 
nosso Jardim da LUZ foi obra ou sugestão de D. João VI.  O 
repórter tomou a nuvem por Juno, pois o que realmente D. João 
fundou foi o magnífico Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por 
alvará de 1: de Março de 1811, nas proximidades da Lagoa Rodri- 
go de Freitas, no horto da Fábrica de Polvora. O nosso Jardim da, 
Luz foi obra de João Teodoro Xavier, 83.0 presidente nomeado 
de S .  Paulo ( 1872). O jardim Botânico abriga uma infinidade de 
plantas nacionais e estrangeiras, espécies exóticas originárias da 
Ásia como o chá de Macau, especiárias diversas enviadas de Caie- 
na, além da Palmeira Real - Oreodoxea Régia -, plantada por 
D. João VI, e que é a Palma Mater de todas as de sua espécie 
existentes no Brasil, que ainda hoje pode ser vista. 

O nosso Rei, se não era um forte e muito menos um sábio, o 
que, aliás não divergia de seus antepassados, soube, no entanto, 
sustentar a sua política externa a altura de nossas necessidades 
e de nossos brios. 

Um de seus primeiros atos aqui chegando foi declarax estado 
de guerra com a França NapoleBnica, ordenando, em represália 5 
invasão de Portugal, a conquista da Guiana Francesa, que capitu- 
lou a 12 de Janeiro de 1809, ficando em nosso poder até 1811. 
Depois de uma série de negociações, aceitaram os franceses os 
limites impostos pelo Brasil. A partir de nosso reatamento com 
a França, os seus navios nos trouxeram uma série de bugigangas 
e vestuários, enfeites e perfumes, fazendo grande concorrência à 
Inglaterra e um grande jubilo as senhoras e senhoritas da época. 
Em seu governo foi também ocupada a Banda Oriental que se 
anexou ao Brasil, constituindo a Província Cisplatina ( 1821-1828 ) . 
As  causas que nos levaram a essa ocupação foram: 1." - impedir 
que aquela região viesse a cair nas mãos do Império Napoleônico; 
2." - realizar um velho sonho de seus antepassados, estendendo 
a fronteira do Brasil até o Rio da Prata. A 28 de Agosto de 1828, 
já com D. Pedro, reconhecemos a independência da Província Cis- 
platina que tomou o nome de República Oriental do Uruguay. 

Será que o nosso povo interessar-se-ia, em vista de nossa 
extensão continental, em mantê-la, uma região com outra língua, 
com outros costumes, com outra história? 

Procuramos enumerar muito sucintamente as múltiplas rea- 
lizações do grande Estadista. 

Acoimado de fraco e irresoluto, o seu governo soube se ajus- 
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tar as difíceis contingências da época, que marcou a passagem 
cio absolutismo para o regime constitucional. Infeliz na sua vida 
particular, como homem e como governante sofreu a hostilidade 
dos historiadores e o golpe das revoluções, com a mesma sereni- 
dade evangélica que suportou as diabruras de sua esposa - ad- 
versa e infiel. 

Soube escolher e recompensar o mérito de seus ministros -- 
homens de incontestável valor - como Rodrigo de Souza Couti- 
nho, Fernando Jose de Portugal e Castro, Antonio Araujo de Aze- 
vedo e outros quel de maneira brilhante o ajudaram a realizar a 
empreitada ciclópica de construção de um império. Soube sufocar 
as revoltas que o ameaçavam, dirimindo os casos com o mais 
elevado espírito de justiça, que é a virtude suprema dos sobera, 
nos; soube alçar a cultura brasileira a altura dos países civilizados. 
Segundo José Bonifácio, o homem mais ilustre de sua época, ele 
foi "o benemérito fundador do Império Brasileiro". 

Se não teve outra alegria na vida senão a prática do bem, 
só encontraria a verdadeira felicidade na morte, o que se deu a 10 
de Março de 1826, vítima de envenenamento ao qual ainda não 
foi estranho o dedo de sua esposa. 

LAUS DEO. 



DR. THEOPHILO RIBEIRO DE ANDRADE 

José Osório de 0liceii.a Azevedo ( * I  

Aluno do Ginásio S. Bento nos idos de 1909 a 1911, nele co- 
nheci o Dr. Afonso d'Escragnolle Taunay como professor de His- 
tcíria Universal. 

Alto, corpulento, majestoso, impunha-se aos seus discípulos 
pela sua correção e cortezia, conquistando-lhes de pronto a 
simpatia e mesmo a amizade pelo seu trato ameno e por siia 
esmerada educação. 

Como sempre tive pendor para estudos históricos, suas aulas 
constituiam para mim verdadeiro deleite. Suas explanações, ilus- 
tradas por uma memória privilegiada, despertavam admiração e 
respeito. Seu espírito de justiça manifestava-se na distribuição 
de notas, jamais provocando reclamações ou mesmo ressentimen- 
tos da parte dos alunos. 

Na manutenção da disciplina, manifestava-se sempre em lin- 
guagem escorreita e apropriada, repontada, por vezes, de laivos de 
ironia que divertiam o auditório. 

Tendo terminado meu curso ginasial em 191 1, encaminhei-me 
para a Europa, em princípios de 1912, com o projeto de estudar 
engenharia na Bélgica, no Instituto de Monte Fiore, de Liège. 
Surgidas dificuldades para meu ingresso nesse Instituto, fui para 
a Alemanha no começo de 1913, onde me matriculei na "Tesch- 
nische Hochschule zu Berlin", no bairro de Charlottenburg. Com 
o advento da primeira grande guerra, em agosto de 1914, voltei 
para o Brasil. Em 1915, ingressei na Faculdade Livre de Direito 
do Rio de Janeiro, tendo-me formado em 1919. 

(*) - Dr. José Osório de Oliveira Azevedo faleceu antes de tomar posse 
como sócio efetivo do Instituto. 
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Durante esse interregno, não avistei o Dr. Taunay. Em dezem- 
bro de 1920, encontrei-o veraneando em Aguas da Prata. 

Nessa ocasião, sendo eu ainda solteiro e morando com meus 
pais em S. João da Boa Vista, tive com ele vários encontros, 
tendo-o mesmo convidado para um almoço com minha família. 

Ofertou-me, então, o opúsculo "A Glória das Monções", dis- 
curso proferido a 26 de abril de 1920 em Porto Feliz, ao se des- 
vendar a coluna rostral comemorativa das monções. 

"S. Paulo, 2 de janeiro de 1921 
Caro Osório, 

Como não me fosse possível dizer-lhe adeus, venho fazê-lo 
por meio destas linhas para lhe agradecer, sumamente penhorado.. 
tanta gentileza em obsequiar-me e as pessoas que lhe apresentei. 

Levo de sua casa a recordação mais grata, deixaram-me seus 
pais e irmãos a impressão de que constituem a mais formosa fa- 
mília, baseada na vida sã inspirada pela honestidade de espírito 
da antiga tradição brasileira. 

Queira você agradecer por mim a seus bons Pais a gentileza 
de seu acolhimento, a seus irmãos e cunhados a afabilidade de 
seu trato e aceite você um abraço muito apertado do amo velho. 

(a) Affonso d'E. Taunay." 

Dr. Th.eóphilo Ribeiro de Andrade 

Para meu patrono no venerando Instituto Histórico e Geo 
gráfico de S. Paulo, escolhi o historiador de minha terra nat.al - 
Dr. Theóphilo Ribeiro de Andrade, autor do livro "Subsídios 2 
História de S. João da Boa Vista" e que tem o seu nome con- 
sagrado em placa de rua nesta Capital com o aposto "Escritor e 
I.'arlamentar". 

Dr. Theóphilo nasceu em Christina, no Estado de Minas Ge- 
rais a 18 de março de 1873. Foram seus pais José Procópio de 
Andrade e D. Mariana Ribeiro de Andrade. Em 1879, o casal 
mudou-se para S .  João da Boa Vista, instalando-se no sítio Boa 
Vista. 

Aprendeu as primeiras letras nessa cidade, tendo tido como 
seus professores José e Jogo Pires de Aguiar, indo, em segirid.a, 
cursar o Colégio Loureiro, de Casa Branca. Aos 14 anos, matri- 
culou-se no Colégio Ivahy, em S. Paulo, onde se preparou para 
o curso de direito, na Faculdade do Largo S. Francisco, para a 
qual ingressou, tendo-o concluído em 1894, quando recebeu o 
grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. 
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Trabalhou, primeiramente, no escritório do Dr. Irineu Villela 
em S. Paulo. Em maio de 1896, voltava para S. João, passando a 
aí residir e advogar, abrindo então sua banca em que trabalhou 
até o fim de sua vida. 

Casou-se em 10 de setembro de 1900 com Silvia de Oliveira 
Andrade, filha de João Joaquim de Oliveira e Antonina da Costa 
Junqueira, consórcio de que vieram os filhos: Dulce, criatura b0- 
níssima, já falecida e que fora casada com Arthur Maciel de Oo- 
doy; Aracy, conhecida por Non, viúva de meu irmão Domingos 
Theodoro de Oliveira Azevedo (Dr. Zoco); Dr. Raul, C.C. Lúcia 
Lambert, médico do Centro de Saúde, radiologista e cirurgião da 
Santa Casa local; Olimpia (Ziza Andrade), vereadora e benemé- 
rita fundadora da "Casa da Criança"; Maria Conceição (Biloca), 
organizadora de costuras assistenciais para a cidade; Dr. Laert, 
c. c.  Berenice de Almeida, magistrado, já na capital do Estado; 
e, finalmente, o Dr. Theóphilo Ribeiro de Andrade Filho, c .c. Alda 
Aniaral, ex-deputado federal, ex-membro do Tribunal de Contas 
do município da Capital e, atualmente, Secretário dos Negócios 
Internos e Jurídicos da Prefeitura paulistana. 

Foi o dr. Theóphilo um dos fundadores da Santa Casa de Mi- 
sericórdia, tendo sid.0 membro de sua Diretoria de 1900 a 1907, 
quando foi escolhido para seu provedor, cargo que exerceu com 
grande eficiência até 191 5. 

Em 1912, abrindo-se uma vaga na representação do então 7." 
distrito com a nomeação do Dr. Rafael de Abreu Sampaio Vida1 
para a Secretaria da Justiça, foi o Dr. Theóphilo indicado eleito 
para substituí-10. Passou, então, a ser reeleito para as legislaturas 
subsequentes de 1913 a 1927. Foi, nesse período, dos mais ilus- 
tres e eficientes deputados do Partido Republicano Paulista, fa- 
zendo parte das Comissões de Agricultura e da de Fazenda e 
Contas, tendo tido então oportunidade de mostrar seus conheci- 
mentos jurídicos, o seu bom senso, o seu conhecimento das ciên- 
cias sociais e de direito administrativo. Grangeando tal conceito 
entre os seus pares e os políticos de t,odo o Estado que era cons- 
tantemente requisitado para solucionar casos difíceis em várias 
emergências e indicado pela Comissão Diretora do P. R .  P. para 
acomodar dissensões e serenar os ânimos nas crises do 7.0 distrito. 

Colaborou em todos os jornais de S .  João, principalmente, 
n"' A Cidade", órgão do P . R. P . Como jornalista, acompanhou 
toda a vida do município. 

Foi presidente da 1l.a Sub-Secção da Ordem dos Advogados 
Brasileiros - Secção de S. Paulo - de 1939 a 1940, servindo ainda 
em outras diretorias. Era o decano dos advogados de S. João. 
Como advogado militou quase sessenta a.nos na vida forense, con- 
quistando o respeito e a simpatia dos próprios adversários. 
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Filho de fazendeiro, foi também lavrador, tendo sido Presi- 
dente da Associação da Lavoura, no período de 1933 a 1934. Sem- 
pre foi defensor das causas da lavoura, acompanhando de perto 
as questões das classes laboriosas. 

Foi dos mais entusiastas e eficientes fundadores do Centro 
Recreativo Sanjoanense, que lhe deve o próprio nome pois foi de 
sua sugestão a denominação que até hoje ostenta. Participou 
de várias de suas diretorias, tendo sido, além de fundador, orador 
e vice-presidente. 

Foi membro e quase sempre presidente do Diretório do P.R.P. 
local de 1914 a 1930 e de 1935 a 1937. 

Mais tarde, quando Interventor o seu grande amigo Fernando 
Costa, foi convidado para Diretor do Departamento das Munici- 
palidades, cargo muito trabalhoso e delicado, então de grande 
importância política. Escusou-se de aceitar dada sua idade 
provecta. 

Aceitou, entretanto, por insistência do Interventor, o lugar de 
Presidente do Conselho Administrativo da Caixa Econômica do 
Estado, tendo-o exercido durante cerca de três anos, até 1946, 
quando dele desistiu, tendo eu sido nomeado seu sucessor. S o  
meu relatório concernente ao primeiro ano de meu exercício, diri- 
gido ao Secretário da Fazenda, encontra-se a seguinte informaçáo: 
"Aos 16 de agosto de 1946 o Governo do Estado aceitou o pedido 
de demissão havia muito formulado do Dr. Theóphilo Ribeiro de 
Andrade, do cargo de Presidente do Conselho Administrativo da 
Caixa. Homem público dos mais eminentes, dotado de excepcio- 
nais qualidades de inteligência, caráter e amor a justiça, com a 
sua saída perdeu a Caixa um grande Presidente. Dentro de suas 
atribuições foi incansável em pugnar por medidas tendentes a 
melhorar os serviços da Caixa e as condições do seu funcionalismo 
como atestam os numerosos ofícios enviados a Secretaria nesse 
sentido. " 

Foi um dos fundadores do Partido Social Democrata do Esta- 
do de S. Paulo, tendo feito parte de sua Comissão Executiva de 
1945 a 1947, tendo então deixado o cargo para continuar no P.S.D. 
de S .  João da Boa Vista, de que foi presidente até deixar a car- 
reira política. 

CAMPANHA CIVILISTA 

Na celebre campanha civilista de 1909 defendeu com denodo 
a candidatura de Rui Barbosa. 

Quando em 1911 este grande brasileiro visitou S. João da Boa 
Vista, "o legendário ninho de exemplar civismo", acompanhado 
de sua esposa D. Maria Augusta e de luzida comitiva, por duas 
vezes foi saudado pelo Dr. Theóphilo; no almoço que lhe foi ofe- 



76 REVISTA DO INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRAFIC0 DE S. PAULO 

recido no Hotel Central e na visita ao Centro Recreativo Sanjoa- 
nense. 

Foi solidário com a legalidade nas revoluções de 1924 e de 
1930. 

Em 1932, desenvolveu intensa atividade, abraçando e defen- 
dendo com ardor a causa da Revolução Constitucionalista. 

VEREANÇA DO DR. THEOPHILO 

Procurarei acompanhar a atuação do Dr. Theóphilo como 
vereador nas três legislaturas municipais de que participou, isto 
é, nas terceira, sexta e oitava. 

Na terceira (1899 a 1901), na 2.a sessão preparatória para 
reconhecimento de poderes, surgiram duas questões sobre os re- 
conhecimentos de Azevedo Neto e Bonifácio Jr. 

Tendo o oposicionista Dr. Sarmento levantado dúvidas sobre 
a matéria, retrucou o Dr. Santiago textualmente "aqui não se deve 
fazer politicagem e a Câmara é soberana para reconhecer os seus 
membros." 

Intervém o Dr. Theophilo para dizer que, em virtude da auto- 
nomia municipal, compete a Câmara decidir pois o assunto é de 
seu particular interesse e não vai de encontro a lei de caráter geral. 

Ambos os reconhecimentos foram aprovados. 
Empossada a Câmara, foram, em seguida, eleitos o Dr. Fran- 

cisco Ribeiro Santiago para presjdente e o Dr. Theóphilo Ribeiro 
de Andrade para vice-presidente. 

Na 2a. sessão ordinária o Dr. Theóphilo apresenta dois pro- 
jetos, um concernente a adaptação da Casa da Instrução - doa- 
ção de Joaquim José - ao funcionamento de escolas, instalando- 
se provisoriamente postos escolares nos bairros da Prata, Centro 
e Vila Conrado; e outro objetivando a aquisição de material ne- 
cessário ao abastecimento de água potável na cidade, solicitando-se 
para isso a coadjuvaçáo dos Poderes Públicos. Este último, con- 
siderado urgente, foi logo aprovado. 

Do entrechoque de opiniões entre os drs. Francisco Ribeiro 
Santiago e Luís Sarmento resultou a saída da Câmara do dr. San- 
tiago, que renunciou o cargo de vereador. 

Para substituí-10 na presidência foi eleito o Dr. Theóphilo na 
sessão de 7 de janeiro de 1901. 

Seria fatigante acompanhar paripassu a atuação do Dr. Theó- 
philo na 3a. Câmara pois ela foi muito variada e intensa. 

Passemos para a 6a. Dentre os seus componentes destacava-se 
R sua figura. Apesar de não ter participado da chapa do Partido 
Republicano foi eleito por apreciável votação. Nessa época já 
havia ele conquistado extraordinário prestígio político. Aliás sua 
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eleição foi acolhida com agrado pelos próprios mentores do par- 
tido situacionista. 

Antes de terminar a sessão de posse da nova Câmara pede a 
palavra o Dr. Theóphilo e pronuncia substancioso discurso assim 
referido pela ata: "Diz S .  S.  que uma espontânea e expressiva 
votação o elegeu vereador da Câmara Municipal. Não pedira votos 
nem prometera coisa alguma. Entretanto, com o melhor de suas 
forças e capacidade, procurará exercer o mandato de vereador 
em defesa da causa do município Exercerá esse mandato no seio 
da Câmara Municipal com diligência, critério e imparcialidade". 

O discurso do Dr. Theóphilo foi uma manifestação de con- 
fiança, de fé nas possibilidades, na riqueza, no engrandecimento, 
no progresso de nossa terra. 

Assim estimulados tomaram os vereadores várias iniciativas 
tais como a revisão do Regimento Interno, o prolongamento da 
rua S .  João, arborização e ajardinamento dos terrenos da caixa 
d'água e outros mais. 

AGUA E ESGOTO 

Dr. Theóphilo teve influência decisiva na instalação da rede 
de água e esgoto da cidade. Duas propostas com esse objetivo 
foram apresentadas a Câmara, as dos ilustres engenheiros drs. 
Amadeu de Oliveira e Guilherme Sandeville, ambos contendo 
cláusulas vantajosas para a Câmara mas com a obrigação desta 
emitir letras para o financiamento das obras. 

Dr. Theóphilo entendeu que a emissão de letras poderia vir 
de futuro criar dificuldades para a administração do município e 
sugeriu que qualquer dos proponentes levasse avante a construção 
das obras com capital próprio e se pagasse em seguida com a sua 
exploração. 

Esta sugestão foi aceita pelo Dr. Amadeu de Oliveira e apro- 
vada pela Câmara. 

Tanto o abastecimento de água e da rede de esgotos de Var 
gem Grande como o de Cascável, orientados pelo Dr. Theóphilo, 
foram bem sucedidos, tendo ele se tornado popular e prestigiado 
naqueles distritos. Hoje tanto Vargem Grande como Aguaí osten- 
tam o seu nome em vias públicas. 

ÚLTIMA SESSÃO DA 6a. CÂMARA 

Não tendo o Prefeito Joaquim Feliciano de Andrade compare- 
cido a última sessão da Câmara, nem tendo apresentado relatório 
de sua gestão, de acordo com o que exige o Regimento, o verea- 
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dor Dr. Theóphilo procurou sanar essa falta, em ilustrativo dis. 
curso salientando os trabalhos da legislatura. 

E uma peça admirgvel pois, apesar de improvisada, nenhuma 
das obras da Prefeitura, quer da sede quer dos distritos, foi esque- 
cida! Termina agradecendo aos colegas a delicadeza e as atenções 
que lhe dispensaram e diz que a Câmara agiu sempre com muita 
harmonia e ordem, não podendo deixar de aplaudir a correção 
digna de louvores e o brilhantismo com que o presidente (José 
Procópio de Azevedo Neto) dirigiu os trabalhos da Câmara. pres 
tigiando o cargo em boa hora a ele confiado, ao qual acumulou 
as funções de inspetor escolar. Espera e faz votos para que a 
nova Câmara, colocando-se sempre no terreno elevado dos prin 
cípios, continue a impulsionar o progresso do município. 

Saltemos a 7a. Câmara e vamos a 8a. 
A 15 de janeiro de 1914 realiza-se a sessão de posse da 8a. 

Câmara. Após a posse, eleição da Mesa e nomeação das Comis- 
sões Permanentes, o Presidente Domingos Theodoro de Azevedo 
declara que concederá a palavra a quem dela quizesse usar. 

O Dr. Marcos de Andrade dirige uma saudação esperando que 
OS novos vereadores consigam vencer as dificuldades que devem 
encontrar, realizando uma boa administração. 

O Dr. Theóphilo, então já deputado pelo 7." distrito, em nome 
dos vereadores que acabam de ser empossados, agradece as sau- 
dações que lhes são dirigidas pelo orador que o precedeu e agra- 
dece também a presença do povo naquela solenidade, o que vem 
provar a confiança naqueles que o Diretório Republicano escolheu 
para a administração do município. 

Referindo-se a situação econômico-financeira da República, 
situação que tem atingido os municípios, diz que o nosso, pela 
sua riqueza, pelos seus vastos recursos, apenas ligeiramente se 
ressente da crise. 

CRISE NA 8a. CÃMARA 

A 8a. Câmara, que assim auspiciosamente iniciava os seus tra- 
balhos, funcionou normalmente durante os dois primeiros anos 
ae seu exercício até que gravíssima crise veio afetá-la ou mesmo 
destruí-la. 

Encontrava-se, entretanto, na mesa da presidência um assi- 
nado de pessoas desta cidade pedindo a revogação de atos da 
Câmara expedidos para regularização de terrenos adquiridos por 
esta no perímetro urbano; a vista de assinaturas que se conti- 
nham em dita representação, resignaram o mandato de vereador 
os srs. Domingos Theodoro de Azevedo, Gabriel de Oliveira, Luís 
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Rodrigues Teixeira, Gabriel Rabelo de Andrade, Procópio do Ama- 
ral Pinto e Antonio de Oliveira Fontáo. 

Assim caiu a Câmara em plena crise, reduzida a dois verea- 
dores: João Joaquim Braga e Manoel dos Santos Cabral. Ficou 
o Município praticamente acéfalo! 

Vãos os esforços para que os resignatários reconsiderassem 
o seu ato! 

Entretanto, já a 1.0 de março de 1916 se procedia a eleiçao 
para preenchimento das seis vagas de vereadores, tendo sido elei- 
tos os seguintes cidadãos: Belarmino Rodrigues Peres, Joaquim 
Tereseano Valim, Dr. Theóphilo de Andrade, João Osório de 4n- 
drade Oliveira. Dr. Alípio Noronha Gomes da Silva e Francisco 
Antonio Mancini. 

Assim, no último ano do trienio da 8a. legislatura a Câmara 
ficou composta pelos cidadãos recém-eleitos e mais João Joaquim 
Braga e Manoel dos Santos Cabral. 

Empossados os novos vereadores procedeu-se a eleição da 
niesa, com este resultado: Presidente - Dr. Theóphilo Ribeiro de 
Andrade; 

Vice-presidente - Dr. Alípio Noronha Gomes da Silva; Pre- 
feito, Cel. João Osório de Andrade Oliveira; Vice-Prefeito, Major 
Joaquim Tereseano Valim; Sub-Prefeito de Vargem Grande, Belar- 
mino Rodrigues Peres; Sub-Prefeito de Cascável, Major João Joa- 
quim Braga. 

Proclamados os escrutínios, o Presidente nomeia as comissões 
regimentais e em seguida agradece aos srs. vereadores a distinta 
incumbência que lhe confiam e protesta cumprir com os seus 
deveres na medida de suas forcas, a fim de que da atual admi- 
nistração colha o município os melhores resultados, ainda que di- 
minuto seja o período administrativo. Conta com os seus colegas 
para dar uma satisfatória solução aos graves problemas da atua- 
lidade. Espera também que os munícipes concorram para que a 
CBmara possa bem desempenhar os seus deveres. 

Admirável o amor a causa pública sanjoanense do Dr. Theó- 
pnilo manifestado nesse episódio! Ele próprio, já então deputado 
estadual, se dispõe a ser também vereador para facilitar e valori- 
zar a composição da Câmara a ser eleita. Graças a sua atuação, 
aliada a do benemérito Cel. Joaquim Cândido de Oliveira, presi- 
dente do diretório político do velho Partido Republicano Sanjoa- 
nense, foi possível vencer-se a crise em um mês e meio, com a 
organização de uma chapa de vereadores que agradou a gregos 
e troianos. Eis como "O Município" folha independente, por 
onde a oposição se manifestava, se exprimiu: "cabe-nos dizer 
que houve acerto na escolha dos substitutos, e é com viva sim- 
patia que esta folha acolhe a entrada para a Câmara de concida- 



80 REVISTA DO INSTITUTO HISTBRICO E GEOGRhFIC0 DE S. PAULO 
.- - 

dãos conceituados, que se recomendam a consideração pública 
por sua inteligência e por sua honestidade". 

LHANEZA DE TRATO 

Nery de Campos, de Vargem Grande, em seu artigo sobre "A 
História da Santa Casa D. Carolina Malheiros e seu diretor", pu- 
blicado n3"A Cidade de S. João ", de 30 de abril de 1950, retrata 
o Dr. Theóphilo em termos que merecem ser relembrados: "O 
Dr. Theóphilo Ribeiro de Andrade foi sempre assim. Desde a 
juventude a maturidade é um só espírito construtivo. Uma força 
constante. Quando aparece na imprensa é para dizer coisas úteis, 
de elevação moral. Aprendi a admirá-lo muito antes de o conhe- 
cer, através da imprensa e de seus amigos de Vargem Grande, 
entre muitos, o Cel. 1,úcio Bernardino da Costa, Joaquim Otavio 
de Andrade, João Pinto Fontão, José Amaro Range1 Corrêa, Frwn- 
cisco de Andrade, Belarmino Rodrigues Peres. Para seus amigcç 
e admiradores, dessa 6poca distante, já era o Dr. Theóphilo um 
simbolo de probidade. Era o conselheiro antes de ser o advogado. 

E, contava-se, a propósito: - O roceiro entra em seu escri. 
torio e começa a contar como foi que brigou com o confrontarite 
X. Está coberto de razão e disposto até a fazer qualquer "despro- 
pósito". 

Para explicar bem o ponto da discórdia vai desenhando com 
o dedo cercas de arame e valos, com o pacote de escrituras sob o 
braço. Tremendo com o cigarro atrás da orelha. 

Dr. Theóphilo acalma-o primeiro, dando esperanças. Exami- 
na os documentos. Depois vêm os conselhos. Esclarece o ccjn- 
sulente, completamente ignorante. Desarma a fera. E a ques- 
tão se resolve quase sempre por um acordo, pela intervenção de 
amigos. Quando não é pelo próprio advogado. 

Dr. Theophilo é o mesmo homem. Conversa com o rico, 
conversa com o pobre com a mesma distinção. Seu chapéu nãc; 
pesa. Político a sua modestia envolve ensinamento e advertência. 

Uma lição. E, ao transmiti-la de modo especial, já a pôs em 
prática. Nisto reside o segredo do prestígio que irradia. 

Ofendo-lhe a modéstia? A culpa não me cabe. São os fatos 
que falam. Os fatos e o povo. 

A sua personalidade, cor viva, está entretecida no padrão da 
sociedade sanjoanense de tal forma que fora difícil falar sobre 
um empreendimento qualquer de vulto, levado a efeito nesta cida. 
de, sem mencionar o seu nome." 

PERSEGUIDOS PELA POLÍCIA 

Certa vez um indivíduo, conduzido por dois policiais, ao pas 
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sar pela frente da casa do Dr. Theóphilo - casa que estava 
sempre aberta - conseguiu desvencilhar-se de seus condutores e 
entrar para o interior da casa, ali se refugiando. Os condutores 
do perseguido quizeram entrar na casa para agarrá-lo a força, no 
que foram obstados pelo Dr. Theóphilo que lhes disse: ele apelou 
para minha proteção e eu não quero abandoná-lo. Deixem-no por 
minha conta; eu mesmo o levarei a polícia e lá, na minha pre- 
sença, será averiguado o que há contra ele. 

Nos primeiros tempos de deputado estadual, morava o Dr. 
Theóphilo em S. Paulo, a rua Sergipe. Certa tarde, foi sua casa 
inopinadamente invadida por um indivíduo apavorado, que se 
disse perseguido pela polícia. Declarou que havia sido expedida 
ordem de prisão contra ele por motivos de ordem comercial. 

Foi logo reconhecido, tratava-se de uma personalidade origi- 
nal, aventurosa, muito conhecida em S. Joáo da Boa Vista, onde 
vivera muitos anos, ali se casando, aliando-se a importante família 
do lugar, grangeando grande número de amigos, inclusive o Dr. 
Theophilo. 

Sendo deputado estadual, ficou o Dr. Theóphilo em situaçso 
difícil mas não titubeou. Agasalhou o amigo fugitivo por uma 
nolte e no dia seguinte o conduziu até a estação da Lapa, onde o 
perseguido tomou o trem. . . rumo ao estrangeiro! 

CENSURAS AO DR. THEÓPHILO 

Houve quem censurasse o Dr. Theophilo, atribuindo-lhe desa- 
mor a S. João: por não ter quebrado lanças quando da criação 
da Escola Normal de Casa Branca, entendendo que a Escola de- 
veria ser para S. Joáo e não para lá. 

Dr. Theóphilo defendia-se galhardamente, ele era deputado 
não só por S. João mas por todos os municípios do antigo 7." dis- 
trito. Era assim deputado também por Casa Branca. Esta cidade 
está localizada na linha tronco da Mogiana, dela saindo um ramal 
para o sul de Minas, contando assim com melhores meios do que 
S. João, localizada em um ramal; e isso em uma época em que 
as estradas intermunicipais praticamente não existiam. A Escola 
visava servir a todo distrito e por isso a localização mais central 
de Casa Branca se impunha. Se ele fosse considerar sua vanm 
g;em pessoal, a Escola em S. João ser-lhe-ia muito mais útil pois 
tinha quatro filhas que nela se poderiam formar. Mas ele, como 
sempre, deu preferência ao bem da maioria. 

CONFLITO DE RELIGLÃO 

Certa ocasião, surgiu em S. João a ameaça de um conflito 



religioso entre católicos e sabatistas. 
Não sei como se originou o fato mas sei que assumiu aspecto 

niuito grave, pois os sabatistas, em numero muito menor, estavam 
dispostos a enfrentar os católicos que constituiam legião e era.m 
liderados por um jovem padre italiano, de pequena estatura, mui- 
to inteligente e ativo e de um fanatismo contagiante. 

Quando voltei a S. João de uma viagem encontrei minha fa- 
milia alarmada: meus pais e meus irmãos tinham sido convidados 
para uma manifestação, uma marcha contra os sabatistas. Tendo 
sido perguntado ao padre se eie havia solicitado licença ao Sr. 
Bispo para a passeata, respondeu ele que não e que nem a pediria 
porque, se fosse pedida, sabia que seria negada. 

Os sabatistas, quando se aperceberam da gravidade da situa- 
ção, procuraram o Delegado de Polícia, solicitando garantias. O 
Delegado, por sua vez, apelou para o Dr. Theóphilo para que, como 
chefe político, procurasse evitar a procissão. 

Não tendo conseguido impedí-la, colocou-se o Dr. Theóphilo, 
que não era católico, a frente dela com alguns amigos, entre os 
cjuais estava eu, concitando os presentes a se desviarem do local 
em que estavam os ~abat~istas, tomando outra direção. 

Os sabatistas, também fanáticos, uma dezena deles, estavam 
parados, de pé, encostados a parede, na segunda esquina da Ave- 
nida D. Gertrudes a partir da Praça Joaquim José, estoicamente 
5i espera do que desse e viesse, prontos a se transformarem em 
mártires. 

Com alívio para o Dr. Theóphilo e para todos nós a procissão 
nos acompanhou, rumando para a esquerda na primeira esquina 
e aos poucos se dissolveu. 

O episódio parece incrível mas mesmo em nossos dias não 
lemos com frequência notícias estarrecedoras sobre o fanatismo 
religioso em Belfast, ao norte de Irlanda? 

A PROJETADA DEPOSIÇÃO DO PREFEITO 

O seguinte episódio vem narrado em meu livro, na parte ainda 
no prelo, constituindo quase todo o seu capítulo 301; "Com o 
advento da Revolução Constitucionalista, irrompida a 9 de julho 
de 1932, recrudeceu o movimento de oposição ao prefeito munici- 
pal Joaquim Pinto Noronha. Já nas manifestações de entusiasmo 
em S. João pela vitória da opinião pública no movimento de 23 
de maio em S .  Paulo, Capital, perpetuado com o nome de "M.M. 
D.C.", e a propósito do arrancamento das placas das praças João 
Pessoa e Carlos Luhman, surgiu a idéia da deposição do prefeito 
a ser efetuada pelos elementos mais violentos e exaltados. 

Diante destes fatos, o Prefeito publicou n'"0 Município" de 
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28 de maio de 1932, o manifesto intitulado "Ao Público Sanjoa- 
riense" datado de 27-5-32: . . . Terminando, declaro saber que 
um grupo de exaltados pretende depor-me violentamente. 

Saibam, pois, que, se levarem avante o seu intento, mancha- 
rão com tinta indelével as tradições de S. João da Boa Vista. 
Entregarei a Prefeitura pacificamente, prestando contas dos meus 
atos ao Conselho Consultivo, composto de homens ilustres, ao 
que se apresentar legalmente investido de mandato. 

Não me afastarei do posto de outra maneira, ainda que S. 
João da Boa Vista assista estupefacta ao sacrifício de quem só 
lhe tem procurado servir bem." 

Um mês e pouco mais tarde, a 9-7-32, irrompeu a revolução 
constitucionalista: os adversários do prefeito entenderam propicia 
a hora de acirrar a campanha contra ele e nela prosseguiram até 
que um grupo de populares comandados pelos mais exaltados, 
reunidos nas imediações da Matriz, resolveu dirigir-se para a Pre- 
feitura com o intuito de o depor a força. 

Descendo a rua S. João, ao passar pela esquina da então riia 
Jorge Tibiriçá, na residência do Dr. Theophilo, este cidadão, conhe- 
cendo-lhes o intento, conseguiu deter o grupo, oferecendo-se para 
entrar em entendimento com o Prefeito e conseguir o seu afasta- 
mento pacificamente, o que conseguiu. 

Os tantos atos de benemerência do Dr. Theóphilo em S. João 
da Boa Vista nenhum maior que o desta oportuníssima mediação, 
evitando um conflito que poderia ter tido trágicas e irreparáveis 
consequèncias. 

As cerimônias fúnebres no enterro do Dr. Theóphilo constitui 
ram para ele uma consagração, uma apoteóse. Assim as notícias 
"O Município": "A beira do túmulo fizeram-se ouvir vários ora. 
dores, na ordem que vem abaixo, todos exaltando as uualidades 
do ilustre morto e fazendo sentir a mágua de quantos o conhece- 
ram e se ressentiam corn o seu desaparecimento: Dr. Nelson Fer- 
reira Leite, M.  M. Juiz de Direito da Comarca, em nome da Jils- 
tiça e da família forense; Dr. Licinio Vita da Silva, em nome da 
Associação Comercial e da Associação Rural; Dr. José Aulicinio, 
em nome do Grupo Escolar "Dr. Teofilo de Andrade"; Dr. Jor 
dano Paulo da Silveira, vereador, secretário da Câmara Munici. 
pal, em nome da Prefeitura e do Legislativo, e ainda em nome da 
Igreja Presbiteriana desta cidade; Domingos Martucci, em nome 
da Aguai, oferecendo ao extinto um punhado de terra daquele 
município, a que reais serviços prestou; Dr. Emílio Lansac Toha, 
em nome dos advogados da comarca; Waldomiro José Antunes, 
em nome da Loja Maçònica "Presidente Roosevelt", desta cidade; 
Roque Consolo, em nome da Loja Maçônica de S. José do Rio 
Pardo; D. Maria Leonor Alvares Silva; Prof. Hercules Machado 
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E'lorence, em nome da Loja Maçônica "Templários da Justiça", 
desta cidade, e da "Loja Maçônica Estrela" de Pinhal; Henrique 
Boegli e Cônego Antonio David." 

O Revmo. Cônego Antonio David desincumbiu-se da missão 
que recebera do venerando extinto - a de agradecer a sua espo- 
sa, filhos e netos a dedicação e amor que para com ele tiveram, e 
aos amigos, a bondade de o terem acompanhado até o seu último 
repouso. 

Da oração de Emílio Lansac: "Quando o Dr. Theophilo visi- 
tava o Foro Sanjoanense, - e o fazia tão raramente! - o seu 
vulto respeitado crescia e se agigantava, na reverência que im- 
punha a sua singular personalidade. Como se houvesse uma for- 
ça superior que nos movesse, a nós, os que estavamos displicen- 
temente sentados, erguiamo-nos, respeitosos ante a figura expo- 
nencial que vinha ainda, impávida, honrar a Casa da Justiça e 
incentivar o trabalho dos colegas mais jovens. Era um preito de 
admiração, instantâneo, comovido, sincero, em que se ajoelhava 
a nossa Fé. F'é no valor da inteligência dedicada as boas causas; 
Fé no caráter que edifica nações. Fé crescente, iniludível nos des- 
tinos alevantados do Direito". 

Dele disse Oliveira Neto: "A morte do Dr. Theophilo de An- 
drade realmente empobrece a cidade. Ele era uma força moral 
que se manifestava por uma espécie de efeito catalitico; a sua 
presença bastava para impedir uma série de males.. . Quanta 
gente deixou de fazer algum ato prejudicial de medo unicamente 
do que poderia pensar aquele homem impoluto. Foi por mais de 
meio século um homem público e nunca fez ou participou de 
qualquer negociata. Viveu sempre em nossa cidade procurando, 
por todos os meios, conciliar as opiniões. Sabia que a verdadeira 
função do político não é a de atacar e perseguir; e sim a de com- 
preender e unir. 

Dizer isso é fácil porém praticar isso por dezenas de anos 
confere uma espécie de santidade leiga. 

A obra mais útil sempre foi a de ensinar os homens pelo 
exemplo e não pelas palavras; Dr. Theóphilo de Andrade deixa 
para S. João da Boa Vista um legado imperecível; a história de 
uma vida que é um padrão para todos. 

Plutarco conta a história de um homem que tentou fazer 
um cadáver ficar de pé: experimentou vários planos de eqililíbrio, 
em diferentes posições. Finalmente desistiu, dizendo: "Está fal- 
tando qualquer coisa dentro!" 

Esta é a história de quase todos os homens.. . 
Por isso logo que morrern são totalmente esquecidos. Não 

tinham nada por dentro. . . e ficam transformados realmente em 
pó. 
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Mas há os que possuem uma flama que os mantém vivos 
depois de mortos! São aqueles que acrescentaram alguma coisa 
ao mundo, na arte, na ciência ou na vida social. 

Dr. Theophilo de Andrade é um desses. Continuará vivo por- 
que deixou para nós o exemplo de uma vida dedicada ao bem 
~xíblico, sempre digna e honesta. A sua bondade espalhava-se 
para com todos. A sua delicadeza era perene. Soube viver e mor- 
rer como um gentleman. E um gentleman que foi político, o que 
ainda torna mais rara a sua personalidade invulgar. Não me 
despeço dele porque estará sempre presente para aqueles que 
tiveram a ventura de o conhecer. 



O CORONEL TEN6RIO DE BRITO 

Aureliano Leite 

Senhores, 
Sentindo a impossibilidade de reunir de improviso as pala. 

vras que aqui vos trago em nome do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S. Paulo, resolvi escrevê-las para dizê-las. 

É que fundamente emocionado com o desaparecimento do 
Coronel Luís Tenório de Brito, diante de seu esquife e dos 
soluços de suas filhas e de seus netos, das lamentações de seus 
amigos e admiradores, a inteligência podia obscurecer-se e se 
tornaria então incapaz de ligar duas idéias. 

Quando há pouco tempo lhe tributamos uma apoteóse aos 
seus 80 anos sadios, úteis e fecundos, em plena forma, lembro..me 
que me declarou um tanto melancolicamente: 
- Saúde de velho é muito precária, duma hora para outra 

pode ruir. . . 
Foi o que aconteceu tristemente com o nosso Coronel Tenório 

e pode acontecer com o orador que vos fala. 
Mas, respondendo as muitas saudações que recebeu naquela 

feliz oportunidade, o nosso idolatrado companheiro de Diretoria, 
nos deu, ele mesmo, numa oração singela, rápida, recolhida a 
nossa Revista, os melhores traços de sua edificante biografia. 

Reproduz0 aqui um trecho dessa rápida oração: 
"Deixando, há 59 anos, a Fazenda Juazeiro, propriedade de 

meus pais, encravada na zona pastoril do Estado de Pernambuco, 
onde nasci e me fiz homem, rumei para São Paulo. 

Cuidado por benfaseja estrela, ingressei no Corpo de Bom- 
beiros, fazendo carreira na Força Pública. 

A circunstância levou-me a convivência por longos anos com 
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altas personalidades da vida pública paulista, delas recebendo pre- 
ciosos estímulos de bem cumprir deveres de como amar S. Paulo 
e o Brasil, servindo-os com dedicaçãc e lealdade. 

Edifiquei um lar, partiihando-o com aquela que, trazendo no 
nome símbolos autênticos do S. Paulo heróico das bandeiras, des- 
pertou no meu espírito o interesse que esse magno período pira- 
tiningano sugere a quem se volta para o drama da integração geo- 
gráfica do Brasil, quando a ação do Paulista se faz sentir em 
todos os quadrantes do território pátrio, desde o Amazonas até 
o Rio da Prata, do Atlântico aos Andes e nos movimentos de 
repúdio as tentativas de domínio estrangeiro, de Wilegaingnon, a 
mais perigosa de todas, na Guanabara, com filhos, netos, bisnetos 
de João Ramalho, a expulsão dos holandeses do Nordeste, com 
a expedição chefiada pelo grande Raposo Tavares". 

"Daí a minha presença em busca de conhecimentos no seio 
de entidades culturais do porte do Instituto Histórico e Geogra- 
fico de São Paulo e da Ordem dos Bandeirantes, que ora se con- 
gregam nesta amabilíssima reuriião que tanto me engrandece e 
com a qual jamais sonhara". 

Só o que não está certo no ligeiro esforço, no qual ele pró- 
prio se biografa, relatando parte de sua utilíssima e nobre exis- 
tência, é que o Coronel Tenório tenha vindo ao nosso Instituto 
em busca de conhecimentos. . . 

Não, nR1) está certo. Ele veio ao Instituto trazer-lhe a sua 
diuturna e utilíssima colaboração em todos os sentidos. 

Fazendo parte de nossa equipe administrativa, há mais de 
dez anos, ele foi em todo esse largo tempo um companheiro leal, 
competente, bondoso, enérgico, acolhedor, querido e admirado. 

Ao mesmo tempo, de outro sentido, inteligente, lúcido, culti- 
vador do melhor de nossa História, defensor de nosso civismo 
ninguém, naquela velha casa da Rua Benjamim Constant, soube 
mais do que a ilustre figura amar e provar esse amor a nossa 
instituição. 

Temos, Senhores, motivos sem conta para lamentar, deplo- 
rar, chorar o desaparecimento da vida terrena do grande militar 
e historiógrafo que Pernambuco doou a São Paulo. 

Demasiado difícil preencher o vazio que ele deixou em nosso 
meio social e cultural. 

Demasiado difícil será esquecer o seu exemplo de homem, 
desses que valorizam a criatura feita a imagem e semelhança de 
Deus ( 1 1 .  

(1) Oração lida no sepultamento do Cel. Luís Tenorio de Brito. 



ELEMENTOS PARA A BIOGRAFIA DO BARAO DE CAMPINAS 

Armandino Seabra 

Ao tentar coligir dados para a bjografia do Barão de Campi- 
izas - Joaquim Pinto de Araujo Cintra - constatei haverem sido 
dois os portadores desse título nobiliárquico. O primeiro, Bento 
Manoel de Barros, é mencionado pelo Dr. Reynaldo Kuntz Busch 
na sua História de Limeira, 1." vol. 1967. 

Mas eu trato do segundo acima citado, Joaquim Pinto de 
Araujo Cintra, cidadão natural de Atibaia, que se radicou em 
Amparo e que por suas obras e seu valor deve ser considerado 
cidadão amparense, pois embora naquele tempo, ao que me cons- 
te, inda não era moda as Câmaras Municipais conferirem títulos 
de cidadania, esse homem e, com honra para Amparo, considera- 
do cidadão daquela cidade, 

Feliz eu que, ao escrever sobre ele, nada tenha a anotar que 
seja desprimoroso, pois, varão ilustre, de boa ascendência e me- 
lhor descendência, aí estão os Cintras em muitos ramos de ativi- 
dade a honrar o nome que portam. Este trabalho, que mais deve- 
ria chamar-se de ensaio, não seria feito ou seria imperfeito, não 
fossem os arquivos do Dr. Aureo Camargo, considerado o maior 
colecionador de dados sobre as coisas e as gentes de Amparo. 

Ao Dr. Aureo Camargo os meus respeitos e os meus agrade- 
cimentos. 

Aos que lerem esta tentativa de biografia as minhas escusas 
por erros ou omissões. 

A 5 de agosto de 1824, na então vila e hoje cidade de Atihaia, 
nasceu Joaquim Pinto de Araujo Cintra, filho do Alferes José 
Desidério Pinto e sua mulher D. Antonia Bernardina de Araujo 
Cintra, que veio a falecer em Amparo, em 1869. Era Joaquim 
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Pinto, neto paterno de José Preto de Oliveira - falecido em 1807 
em Atibaia e de sua segunda mulher D. Ana Maria de Jesus (Ortiz 
de Camargo) e neto materno do Alferes Jacintho José de Araujo 
Cintra - falecido em 1850 em Mogi Mirim - e de sua mulher n. 
Maria Francisca Cardoso ( 1 1. Joaquim Pinto de Araujo Cintra 
contraiu matrimònio em 1851, na cidade de Atibaia, com sua 
prima irmã D. Ana Francisca da Silveira Cintra, filha de Joaquim 
Cintra da Silveira e de sua mulher e também prima irmã D. He- 
lena de Moraes Cintra (2) .  Constatamos, no entanto, na Crono. 
logia Paulista, de José Jacinto Ribeiro - vol. I1 - la. parte, pág. 
i 63, que "do legítimo consórcio do cidadão Joaquim Desiderio 
Pinto e de D. Antonia Bernardina de Araujo Cintra, nasce Joa- 
quim Pinto de Araujo Cintra, Baráo de Campinas". Assim c? Mo- 
nografia Histórica de Campinas menciona José Desiderio Pinto 
como pai de Joaquim Pinto de Araujo Cintra, e a Cronologia 
Paulista, de José Jacinto Ribeiro, dá como pai de Joaquim Pinto 
de Araujo Cintra o cidadão Joaquim Desiderio Pinto. Nas pes- 
quisas que efetuamos essa foi a única discrepância que verifica- 
mos quanto ao nome do progenitor do Barão de Campinas, pois 
em todos os documentos que verificamos há unanimidade quanto 
ao restante de tudo sobre o segundo Barão de Campinas, exceto 
na crônica de J. X. que no jornal "O Comércio de Amparo" de 
10-3-903 menciona que por volta de 1850 começou a afluir gente 
ae Campinas e Atibaia para Amparo "por causa dos ótimos resul- 
tados da cultura do café, sendo que desta ultima cidade - Ati- 
baia - veio quase toda a família Cintra, sendo o primeiro que 
em Amparo se estabeleceu o Comendador José Jacinto de 
Araujo Centra, em 1850 e. em seguida,, uma irmã D. Antonia 
Bernardina de Araujo Cintra, com seus filhos José Manoel 
Cintra e Antonio Pinto de Araujo Cintra, Baráo de Cam- 
pinas" (31, o que sem dúvida é equívoco, pois dá como 
Barão de Campinas o filho de D. Antonia Bernardina de 
Araujo Cintra - Antonio Pinto de Araujo Cintra - sendo certo e 
comprovado que o nome do que mais tard-e veio a ser o segundo 
Barão de Campinas era indubitavelrnente Joaquim Pinto de 
Araujo Cintra. O fato é que Joaquim Pinto de Araujo Cintra 
adotou em primeiro lugar o nome do pai -- Pinto - e ao final 
o nome de sua mãe, Araujo Cintra. Tendo o Barão de Campinas 
contraído matrimônio em 1851, na cidade de Atibaia, com sua 
prima D. Ana Francisca da Silveira Cintra (segundo Silva Leme, 
vol. 11, pág. 518) e tendo ele ido para Amparo, com sua progeni- 
tora e o irmão Manoel Cintra, em 1850 ou pouco depois, não 
conseguimos apurar, por essa documentação, se ele, já residente 
em Amparo, casou-se em Atibaia com D. Ana Cintra (esse o nome 
com que ela passou a história), ou se já teria ido com sua esposa 
e sua mãe para Amparo. Se não encontramos dados sobre essas 



90 REVTSTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

ocorrências familiares do Barão de Campinas, há verdadeira far- 
tura de dados e datas sobre a personalidade política, moral, social, 
comercial e humanitária desse homem, em que todos os que abor- 
daram o assunto "Barão de Campinas" são unânimes em ressal 
tar as suas altas qualidades. Como político, chefe do então Par- 
tido Liberal em Amparo, deve-se dar relêvo as suas intransigentes 
idéias monarquistas que, dentro de seu critério liberal, jamais fo 
ram dúbias. Homem de conduta exemplar em todos os setores, 
em política foi sempre de retidão ímpar, merecendo de seus adep- 
tos e dos contrários o máximo respeito. Tal o seu prestígio que 
foi Coronel Comandante da Guard-a Nacional de Amparo e Bra- 
gança, em 1789. Por sua elevada capacidade, em diversos setores, 
ocupou cargos públicos e por seus relevantes serviços e méritos 
indiscutíveis, foi pelo Governo Imperial agraciado, em 1870, com 
a condecoração de Comendador da Imperial Ordem da Rosa e, 
por Decreto de 13-8-1889, foi-lhe concedido por S. A. Imperial 
D. Pedro I1 o título de 2." Barão de Campinas. Esse título 
nobiliárquico, já nos fins do regime monárquico brasileiro, 
quando não era estranha a ninguém a proxidade da pro- 
clamação da República, demonstra o conceito em que era 
era tido Joaquim Pinto de Araujo Cintra, cuja fidelidade ao regime 
era indiscutível. Homem de grande visão para negócios, foi im- 
portante fazendeiro de café e abastado capitalista, usando sempre, 
sem parcimônia, de seu dinheiro para fins de beneficência, sendo 
conhecido como um homem bom em todos os sentidos. Tendo 
sua esposa D. Ana Cintra falecido antes dele ser titulado e em 
homenagem a ela, em 1890, fundou o Hospital Ana Cintra. Ficou 
assim perpetuada a memória de sua virtuosa esposa, pois até 
hoje, na cidade de Amparo, esse hospital vem prestando releva,il- 
tes serviços a comunidade. "Em 1890, no Amparo, são solenemente 
inaugurados o Hospital - Ana Cintra - devido só e exclusiva- 
mente a inescedivel caridade do Benemérito Barão de Campinas 
e o teatro João Caetano, sendo nessa ocasião entregue ao ilustre 
cidadão uma rica placa de ouro em que está representado o Hos- 
pital Ana Cintra e em um dos cantos a coroa de Barão e as ini- 
ciais de seu nome, cravejadas de brilhantes" (4). Apuramos, no 
entanto, graças a informação do Dr. Amador Cintra do ~Sado,  
neto do Barão de Campinas, que a placa de ouro foi oferecida 
ao Barão por iniciativa do povo de Amparo, e o teatro João Cae- 
tano foi construído por ele, Barão, a pedido de seu filho José 
Pinto do Carmo Cintra. Infelizmente, esse teatro, que chegamos 
a conhecer já como cinema (e que era um prédio muito bonito), 
foi demolido. "O Barão de Campinas, por suas virtudes cívicas, 
pelo seu patriotismo e pela imensa popularidade, justa e mere- 
cida, soube conseguir lugar saliente no antigo Império e mui 
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particularmente neste Estado que o viu nascer, desenvolvendo in- 
fatigável labor e honradez e conquistand~, por inescedível pres- 
tígio todas as posições sociais que são dadas a tão distintos 
cavalheiros. Mereceu em vida, como depois de sua morte, as re- 
ferências, quer particulares, quer públicas, que notabilizam um 
simples homem até a altura de um exemplo vivo para os que 
querem ser bons " (4 ) . "Chefe de família exemplar, inteligentíssi- 
mo lavrador, amigo até aos maiores sacrifícios, capaz de abnegação 
e de atos de filantropia por seu coração magnânimo, católico 
fervoroso, chefe político intransigente - eis o que foi o Barao 
de Campinas. O merecido distintivo em que na sociedade brasi- 
leira se lhe galardoou tanto merecimento - Barão de Campinas 
- foi ainda um dos atos de justiça do ex-Imperador, nos últimos 
dias de seu governo - julho de 1889" (5). No tocante a data do 
título dado ao Barão de Campinas, Silva Leme afirma ser 13 de 
agosto de 1889, e José Jacinto Ribeiro menciona julho de 1889. No 
entanto ao que se refere a diferença de nomes e de datas que 
pouco altera a essência e o fundo do estudo a que nos propomos, 
vamos oportunamente fazer mais e melhores pesquisas para afi- 
nal dar tudo certo como deve ser. 

Para dar relêvo maior e mais próprio ao carater desse impo- 
luto e prestigioso chefe, não podemos deixar de mencionar casos 
que se passaram e que mais o elevam em nosso conceito. Chega- 
ram ao nosso conhecimento, por intermédio do já anteriormente 
citado Dr. Amador Cintra do Prado, filho de D. Julia Julieta de 
Araujo Cintra, que era filha do Barão de Campinas, alguns fatos 
que não encontramos mencionados nos documentos, crônicas ou 
notícias que computamos e que convém serem expostos para me- 
lhor idéia se poder fazer de Joaquim Pinto de Araujo Cintra. Em 
Amparo, inda no tempo da escravidão, quando se via nas ruas um 
negro, limpo, gordo e sorridente, andando sozinho, dizia-se que 
"era escravo do Joaquim Pinto", pois negro escravo não podia 
naquela época passear à vontade. Isso corria em benefício ao 
conceito em que era tido esse homem bondoso para todos e até 
para seus escravos. 

No dia 13 de junho de 1887, dia de Santo Antonio, na sua 
fazenda "Santo Antonio", fazenda essa que hoje pertence parte 
ao Sr. Fabio Moreira e parte a três netos do Barão de Campinas 
- Dr. Amador Cintra do Prado, D. Agar Cintra Sutherland e D. 
Vera Cintra - o Barão deu uma grandiosa festa que ficou me. 
morável, pois que, nesse dia, ele liberou todos os seus escravos. 
Isso feito um ano antes da libertação oficial só pode ser atribuído 
à sua bondade para com os seus escravos e a sua boa situação 
financeira, pois é fato sabido que a abolição da escravatura arrui- 
nou muitos senhores de escravos, que não puderam aguentar as 
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consequências da falta da mão-de-obra dos escravos. Era tão boa 
sua situação que para manutenção do Hospital Ana Cintra ele 
mandou construir um grupo de casas, para que com sua renda 
pudesse esse Hospital atender aos necessitados. Conta-se que 
certa vez chegou a ter em suas mãos o controle acionário da 
Estrada de Ferro Ituana, e também na Estrada de Ferro Itati- 
bense atingiu a 90%. 

O 15 de Novembro de 1889 veio atingi-lo no que ele, em 
política, tinha de mais sagrado, que era a sua dedicação a monar- 
quia, a pátria que ele mais queria e pela qual vivia. Despede-se 
de seus comandados e retira-se, esse homem que o muncípio de 
Amparo e todo o 7." distrito político da antiga província de S .  
Paulo escolheram para seu chefe, por sua orientação e honradez. 
Já havia sido vereador e Juiz de Paz. Embora contrário ao novo 
regime, jamais opôs entraves a marcha política da nação. Aos 
seus comandados, militares e civis, ele deu ampla liberdade, como 
liberdade já havia, antes da abolição, dado a seus escravos. 
Porém, intransigente, continuou monarquista, calmo, sério, nobre 
e honrado. Homem de fibra e descortínio político, como chefe do 
Partido Liberal várias vezes venceu seus adversários conservado- 
res mesmo quando governavam, porem no advento da república 
alheiou-se, retirando-se para seu exílio íntimo, continuando a re- 
ceber as honras de todos, partidários e contrários, que sempre o 
admiraram por se haver imposto, naturalmente, sem arrogância, 
sem perseguições, todavia, com bondade, benemrência, amizade e 
delicadeza. Em 1892 excursionou pela Europa, com seus familia. 
res, "para espairecer" em relação a mudança de regime, a qual 
não se adaptava. 

Faleceu Joaquim Pinto de Araujo Cintra, o 2." Barão de Cam- 
pinas, em Amparo, no dia 13 de janeiro de 1894. 

Mas as homenagens a Joaquim Pinto de Araujo Cintra, ewi 
Amparo, jamais cessaram e ele tem sido lembrado por todos os 
antigos, que aos pósteros vão transmitindo o que sabem, do bem 
que ele praticou e dos exemplos que sempre deu. Embora seu 
nome e seu título não estejam ligados aos fatos históricos de 
Campinas, ele, Joaquim Pinto de Araujo Cintra é e será, com le- 
tras maiúsculas, o BARÃO DE CAMPINAS, título que mereceu 
por suas qualidades ímpares. 

Há em Amparo uma herma erigida pelo povo ao Barão de 
Campinas, com os dizeres: "1824/1894 - Ao Benemérito Barão 
de Campinas, gratidão do povo amparense. 191 0". 

Revendo os jornais de Amparo: "O Diário" e "O Comércio 
de Amparo", atualmente "O Comércio", encontramos dados so- 
bre homenagens que não podemos deixar de registrar. ( 6 )  Dentre 
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elas, a inauguração da herma que foi em 22-1-911 e não 1910 con- 
forme consta na placa colocada na herma. Foi por iniciativa 
pública, sendo os primeiro subscritores o Coronel Pedro Pentea- 
do, Coronel Belarrnino Ferreira de Camargo, Visconde de Sou- 
tello, C. A. Niglio, Dr. Raphael Prestes, Dr. José Leite de Souza, Dr. 
João Guedes, Dr. Arthur Pinto Lima e Dr. Amadeu Gomes de 
Souza, que convidaram os amigos do Barão de Campinas para 
uma reunião "no domingo próximo", no Clube 8 de Setembro. No 
dia 20 do mesmo mês (julho de 1909) noticiou-se a reunião rea- 
lizada "ante-hontern", as 7 horas no Clube 8 de Setembro, con- 
vocada por "uma comissão de cavalheiros desta cidade", para ser 
combinada a ereção de uma herma para perpetuar a memória 
do Benemérito Barão de Campinas (7). E assim, nessa muito 
concorrida reunião, ficou estabelecido que por subscrição popu- 
lar a herma seria erguida no Largo da Matriz, local onde até agora 
permanece. No dia 21 de julho é iniciada a subscrição popular, 
tendo o Visconde de Soutello contribuído com a importância de 
1:000$000 (um conto de reis), sendo secundado pela Câmara Mu- 
nicipal que, em sessão do dia anterior (20-7-909), resolveu consig- 
nar, no próximo orqamento, a quantia de 2:000$000 (dois contos 
de reis). Sete dias após, verifica-se que "vai bastante animada a 
subscriçâo", pois as seguintes verbas já haviam sido subscritas: 

Câmara Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 : 000$ 
D. Delphina Cint,ra e Irmão . . . . . . . . . . . .  2:000$ 
Visconde de Soutello . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 :000$ 
Romeu de C. Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1:000$ 
D. Ana Bernardina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1:000$ 
Ignacio S. Pupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500$ 

Tendo obtido essa soma de sete contos e quinhentos mil reis, 
a comissão distribuiu listas para diversos bairros, sendo subscri- 
tas "importantes quantias". Essa demonstração de respeito e 
homenagem após 15 anos o falecimento do homenageado prova 
perfeitamente o conceito em que continuou a ser tido esse homem 
que, por suas excelsas qualidades, soube elevar-se acima dos 
comuns, pois antes, nessa ocasião, e posteriormente, encontramos 
crônicas e documentação farta sobre o Barão de Campinas. Ho- 
mem que, como anteriormente já mencionamos, distribuia seu 
dinheiro, como "apóstolo da caridade) (81, fazia o bem pelo bem, 
sem alarde, sem ostentação. O seu retrato, que figura em lugar 
de destaque no Hospital Ana Cintra, foi feito por iniciativa po- 
pular. Porém, o seu grande admirador - José Fillippe de Toledo 
- que, na ausência do Barão, quando este andava pela Europa 
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"para espairecer", como antes dissemos, em relação a mudança 
de regime, teve a idéia de mandá-lo fazer a óleo e pedia a cada 
um que contribuisse com apenas 500 reis. Houve doadores de im- 
portâncias de maior vulto, de 10, 20 e 50$000 (cincoenta mil 
reis) porém o ideador opôs-se a doações tão altas por desejar 
que o oferecimento fosse feito por maior número de pessoas. E 
parece que conseguiu seu intento. De posse do dinheiro, solicitou 
a seu amigo Dr. Salles Camargo, genro do Barão de Campinas, 
a última fotografia do Barão e mandou fazer o retrato em Viena 
d7Austria, o qual cheqou antes da volta do Barão. Ele, José Fillippe 
de Toledo, João Carneiro e Urbano de Paiva, em comissão, ofere- 
ceram o retrato em nome do povo de Amparo. Consta que por 
esse tempo, a imagem de Cristo teria sido retirada do Tribunal 
de Justiça, e o Barão de Campinas, curvando-se diante da ima- 
gem do Filho de Deus, teria dito: "Entrae Divino Mestre: esta 
casa é dos pobres, dos humildes e dos desvalidos da terra, e 
eu, admirador de Vossa Doutrina e o mais humilde dos homens, 
vos dou agasalho. Se o Tribunal de Justiça de minha terra vos 
enxotou, a casa de caridade vos abre os braços". Essa cena 
ter-se-ia passado no Hospital Ana Cintra, na sala onde permanece 
o retrato a óleo do Barão. Ao dizer "o Tribunal de Justiça de 
minha terra", de onde havia sido retirada a imagem de Cristo, o 
Barão intitulava-se amparense e como amparense deve ser tido 
e honrado. Ao que nos consta, a última homenagem pública pres- 
tada ao Barão de Campinas, em 22 de janeiro de 1911 (9) foi a 
inauguração da herma, na Praça da Matriz. Nessa data, a im- 
prensa local relembrou o missionário do bem, de espírito alta- 
mente altruístico, cuja vida foi consagrada a filantropia e por 
crija memória a população desta cidade (Amparo), cheia de res- 
peito e desvelo, rende o mais sincero tributo de gratidão, cobrindo 
d.e rosas o seu túmulo e erigindo na principal praça pública o 
seu busto em bronze. Os que hoje não podem beijar as mãos 
benfazejas de quem soube distribuir a esmola, que se descubram 
reverentes ante sua efígie. Joaquim pinto de Araujo Cintra é um 
nome que não pode ser esquecido porque se impôs pelos seus 
atos de benemerência que são inumeráveis, dado que era seu cos- 
tume praticá-los quase as escondidas, sem alarde, para que lhe 
rião fizessem demonstrações de agradecimento. Apóstolo da le- 
gião de caridade, levou a maior parte dos 70 anos de sua vida 
praticando as virtudes cristãs. De procedimento fidalgo, talvez 
por fidalguia hereditária, dizendo-se que era descendente de Ruy 
Pinto, chegado com a expedição de Martim Affonso de Souza à 
Capitania de S. Vicente (10). Foi exemplar homem no lar, na 
instrução pública, na política, na administração, na proteção a 
infânEia e até no patriotismo, pois, durante a guerra do Paraguai, 
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que lhe mereceu o maior desvêlo, foram enviados voluntários pa- 
gos por ele. (1 1) 

Na inauguração de sua herma, o povo foi convidado para, 
em cortejo, ir ao cemitério depositar uma coroa de flores e, em 
seguida, assistir a inauguração do busto, e foram convidados os 
moradores do Largo da Matriz e adjacências a enfeitarem e iIu- 
minarem as fachadas de suas casas. Uma das maiores honras 
concedidas ao Barão de Campinas foi a visita cordial que, em 
1878, lhe fez Sua Alteza Imperial D. Pedro 11, acompanhado da 
Imperatriz e sua comitiva, tendo-se hospedado em sua mansão, 
que inda existe na rua que possui o nome de seu título mobiliár- 
quico: Rua Barão de Campinas. 

Deixou o Barão de Campinas descendência que tem honrado 
o seu ilustre nome. 

BIBLIOGRAFIA 

Monografia Histórica de Campinas pág. 271 - Silva Leme, Vol. I, p&. 120. 

Silva Leme, Vol. 11, pág. 518. 

A Matriz - d n i c a s  de  J .  X. - «Comércio de Amparo» - 103-903. 

Cronologia Paulista, de José Jacinto Ribeiro, Vol. I, pág. 843. 

Cronologia Paulista, de José Jacinto Ribeiro, Val. 11, la. parte, pbg. 163. 

Jornais de Amparo: «O Diário)), de 17-7-909. 

<(Comercio de Amparo», cie 10-3-908. 

«O Diário», de 23-11-909 

«Comércio de Amparo», de 28-12-903. 

«.O Diário)), de 19-1-911 e 22-1-981. 

«O Diário», de 17-7-909 e 20-7-909. 

<oComércio de Amparo», de 28-12-905. 

«O Diário», de 22-d1-N1. 

<.Frei Gaspar da Madre de Deus - memórias e apontamentos para a Histb- 

ria da Capitania de S. Vicente» (segundo Alcides Vecchi) idem. 

Dr .  Aureo Camargo - informações 



NO CENTENÁRIO DE ALVARO MACEDO GUIMARÃES 

Alberto Prado Guimarães 

Foi com certa relutância, com receio de tornar este relato em 
vitupério, que me puz a escrever estas linhas, e visto como estou 
em vias de, com mais detalhes, compor as minhas Memórias. E 
só o fiz, para não fugir a esta oportunidade e porque muita vez 
me tenho dedicado, neste sodalício, a biografar a vida de gente 
ilustre paulistana, nos seus centenários de nascimento. 

O advogado ALVARO MACEDO GUIMARAES nasceu em 24 
de Janeiro de 1875, na cidade de Sorocaba, sendo seu pai o Juiz 
de Direito da Comarca, Dr. José Ignácio Gomes Guimarães, ca- 
sado com Dna. Amélia de Macedo Guimarães. Este, filho de co- 
merciante português, nasceu em Santo Amaro (Bahia) e formou-se 
em Direito em São Paulo. 

Nas primeiras páginas do 2.0 volume das "Memórias da 
Academia", de Spencer Vampré, vem relatado rumoroso episódio 
de repúdio da turma de bacharelandos, ao ato do Diretor que, 
por desinteligência com o aluno José Ignácio Gomes Guimarães, 
o simplificou nas notas finais do Curso de Direito, o que uniu 
os colegas, com o então estudante Lafayette Rodrigues Pereira 
B frente, contra essa prepotência desde que a simplificação do 
bacharelamento era tida como nodoa a prejudicar o diplomado 
em sua vida profissional. Em desagravo, a turma escolheu José 
Ignacio, para orador na formatura. Revidando, por sua vez, o 
nobre gesto dos bachareis, a Congregação suprimiu o ato solene, 
estabelecendo que os diplomas seriam simplesmente entregues na 
Secretaria. 

Mas os rapazes, não se deram por vencidos, e ofereceram 
um almoço ao colega ofendido, o qual leu na ocasião o seu dis- 
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curso, não pronunciado na Academia, publicado em jornal aca- 
démico e reproduzido na íntegra na obra de Vampré. 

José Ignacio Gomes Guimarães, malgrado a vezania do 
Diretor da Academia, fez carreira de magistrado em São Paulo. 
onde se casou com Dna. Amelia, filha do Brigadeiro Francisco 
de Araujo Macedo, da comitiva de D. João V I  na vinda ao Brasil. 
O Brigadeiro ocupou posição de destaque na sociedade, falecendo 
como prior da Venerável Ordem Terceira do Carmo de São 
Paulo, em cuja cripta se encontram, em urna separada, os seus 
despojos. Deixou a numerosa prole de 20 filhos. A sua espada 
de brigadeiro foi, uma vez, apresentada em sessão deste sodalí. 
cio, por ocasião de conferência aquí pronunciada, dando a origem 
dos Macedo. Desse trabalho extraio que em 1385, por ocasião 
da Batalha de Aljubarrota, o rei D. João I, acossado pelo inimigo, 
teve a sua vida salva por um forte golpe de maça de um dos 
seus valorosos soldados. De onde a exclamação do Rei: "Forte 
maçada"! Por corruptela surgiu MACEDO, nome adotado por 
toda a família, beneficiada pelo Rei com honrarias, inclusive a 
promessa, cumprida, de ser o corpo do leal subdito sepultado 
ao lado do jazigo de D. João I, na monumental Igreja do Mos- 
teiro da Batalha, onde se encontra o heroi sob grande lapide, 
com dizeres alusivos, junto ao portal do Panteon dos Reis. 

José Ignacio Gomes Guimarães toi Juiz em Franca e Soro 
caba, ascendeu ao posto de desembargador no Tribunal de Ouro 
Preto, em cuja cidade ALVARO iniciou o Curso de Humanidades. 
Recebeu o desembttrgador, nessa época, o título de Conselheiro 
do Império e a comenda da Ordem da Rosa. Removido para o 
Tribunal de Justiqa d.e São Paulo, exerceu aquí o cargo de Secrc 
t~írio da Justiça, terminando por aposentar-se quando Presidente 
desse Tribunal. 

Em São Paulo, matriculou-se, em 1891, ALVARO GUIMARÃES 
na Academia de Direito, onde se formou com 19 anos de idade, 
em turma de 8 diplomandos, no Curso de Ciências Jurídicas, tão 
somente, a fim de ganhar tempo. 

ALVARO GUIMARÃES, filho de família numerosa (ao todo 
14 filhos) e modesta, desde cedo, a par dos estudos na Academia, 
dava aulas no Liceu de Artes e Ofícios e a particulares, para o seu 
sust,ento individual. Existindo espaço bastante no porão da mo- 
radia de seu pai, a rua da Glória (local onde se acha o Edifício 
í:cnçelheiro José Ignacio Guimarães), aproveitou ALVARC) ma- 
tieira, por ele serrada, para fabricar bancos que serviram a um 
Curso Primário muitos anos, mantido com alunos da vizinhanqa, 
entre eles o nosso inesquecível Ibrahim Nobre. 

Diplomado ALVARO GUIMARÁES, obteve nomeação para 
promotor público em Juiz de Fora, onde residia seu cunhado 
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Rernardo Mascarenhas, engenheiro dos mais adiantados, formado 
110s Estados Unidos, o qual dotou essa cidade mineira com a 
primeira hidro-elétrica da América do Sul e montou indústrias de 
tecidos das mais reputadas no país. 

Não foi sem grandes lutas que Bernardo Mascarenhas im- 
plantou a indústria elétrica em Minas Gerais, pois gente descon- 
fiada e interesseira inculcava pela imprensa que a força e luz, 
vindas por fio, iam ser uma ameaça constante para o povo pa- 
cato, sujeito a ser eletrocutado pela corrente exposta nas ruas 
da cidade. 

Em Juiz de Fora, sucedendo a Afrânio de Mello Franco, 
pôde ALVARO GUIMARÁES encontrar nos trabalhos do seu an- 
tecessor subsidio para enfronhar-se dos processos do Forum, 
dado que Afrânio já era tido como luminar das letras jurídicas 
mineiras. Pôde, dessa forma, ALVARO GUINIARÁES desvencilhar- 
se das naturais artimanhas de um grande advogado e amigo de 
todas as horas - o depois consagrado estadista Antonio Carlos de 
Andrada e Silva, a quem por previdente resguardo ético, não 
poderia auscultar, maximé por ser sempre esse o seu debatedor 
nas lides forenses. 

ALVARO GUIMARÃES, casado com Dna. Maria das Dores 
da Silva Prado, de tradicional família paulista, não tardou a voltar 
ao seu Estado natal, a fim de juntar-se aos seus, em sua mór 
parte aquí radicados definitivamente. Na capital bandeirante 
montou desde logo banca profissional, conseguindo conquistar 
larga e importante clientela, figurando entre os constituintes, 
apesar de muito jovem o patrono, nomes dos mais conceituados, 
por exemplo; o Conde do Pinhal, Eduardo Prates e Antonio Pen- 
teado, estes dois mais tarde agraciados com o título de conde; 
Barão de Tatuí, João Briccola e muitos outros igualmente presti- 
giosos no meio social e financeiro. 

Dizia um cronista relatando o fato de, convidado ALVii*I,O 
GUIMARÁES por José Carlos de Macedo Soares a fazer parte de 
representação das classes produtoras em diálogo com o então 
dono da cidade na revolução de 1924, o General Isidoro Dias 
Lopes, que um "bacharel comerciante" se pôs a reinvindicar v&- 
rias providências, aliás recebidas com simpatia, pois o General ao 
despedir-se abraçou o advogado efusivamente. 

Bacharel-comerciante, ou melhor bacharel e comerciante! 
Foi com essa experiência comercial que lhe era muito própfia, 
ligada ao senso jurídico, advindo dos estudos, que ALVARO GUT- 
MARÃES pôde tomar pé praticamente nas lutas forenses, a diri- 
mir contendas e harmonizar relações, a princípio aguerridas, mui- 
tas vezes, após os primeiros entreveros conciliadas e até associa- 
das na vida prática. Foi, assim, um elemento destacado na praça 
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de Santos, ajeitando situações difíceis, e levando a conclusões 
benéficas iniciativas de interesse geral. 

Deve-se, estou certo, à sua influência, sobre João Bríccola, 
ter este aquinhoado com liberalidade dotações a nossa Santa Casa, 
de que esse generoso ítalo-brasileiro se tornou até hoje um dos 
maiores doadores. A propósito das amizades que grangeou na 
vida profissional, contava ALVARO GUIMARÁES, com justo des- 
vanecimento, que tendo ultimado, depois de inúmeras contradan- 
sas com intrusos e condominos, a partilha de grande gleba, que 
os Condes de Prates se empenhavam em condensar em sua pro- 
priedade na fazenda Santa Gertrudes, ao chegar ao escritório en- 
controu, como lembrança dos constituintes agradecidos, uma 
mesa americana de tampa corrediça, móvel então raro em São 
Paulo. Para mostrar o que representava de alto preço e de grande 
apreço um presente nessas condições, basta dizer que, vinte anos 
antes, a Condessa Pereira Pinto, segundo uma versão de seu fa- 
miliar, trocava um móvel de fino lavor, herdado do avô, Barão 
de Iguape, por área de terreno havido por outro herdeiro, no 
mesmo espólio. Essa área era nada mais, nada menos que o 
terreno, hoje ocupado pela União dos Bancos, na praça do Pa- 
triarca e atualmente, quiçá, a de maior preço unitário em todo 
o mundo. 

Do Conde do Pinhal, de que era não só advogado, mas ami- 
go e admirador entusiasta, sempre mereceu provas de estima e 
confiança, tendo cuidado não só do espólio do Conde, como 
também do inventário da Condessa trinta anos depois. O agrade- 
cimento por essas provas de amisade e consideração ele o confir- 
mou aceitando, apesar de gravemente enfermo, a incumbência 
de fazer o elogio do Conde, quando homenageado na comemo- 
ração do seu centenário na Sociedade Rural Brasileira. 

Ausente meu Pai de São Paulo, mandou-me o seu discurso 
para ser lido por mim na sessão solene. Curioso pormenor: en- 
tregue o discurso de ante-mão aos diretores da Sociedade, en- 
contraram eles, no escrito, candentes apostrofes ao tenentismo 
que havia tomado São Paulo de assalto. E profligava essa auda- 
ciosa e descabida sem-cerimônia, comparando aspectos gyândilo- 
quos da vida de Pinhal com as ridículas escaramuças desses 
moços jejunos em política e administ.ração. Sucedeu, porém um 
impasse, devido a nesse instante se achar em andamento, entre 
os políticos, uma conciliação com o governo ditatorial, cujo am- 
biente poderia ser toldado por essa manifestação de protesto do 
conferencista na Rural. Consultado telefonicamente meu Pai, so- 
bre a modificação do escrito, recusou-se ele intransigentemente a 
voltar atrás, dizendo: "ou tudo ou nada". Assim resolvido, 1í o 
discurso por inteiro, dando sempre enfase ao trecho excomun- 
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gado que, por sinal foi acolhido com redobrados aplausos da assis- 
tencia, dada a revolta dos paulistas contra a ditadura reinante. 
Após a sessão, recebendo os cumprimentos dos presentes em 
nome de meu Pai, houve um que se destacou especialmente, o 
do oficial da Força Pública, o homem dos alamares, represen. 
tante do interventor visado. Esse jovem, tenente, Jaime Bueno 
de Camargo, de lidima cepa paulista, ao me dar o abraço de cum- 
primento a meu Pai, frizou muito sinceramente que sentia como 
paulista as palavras de justa revolta do orador. . . 

Procurei na simplicidade e sinceridade do trabalho de meu 
Pai, o modelo para estas notas biográficas, esforçando-me, em 
ater aos fatos, sem adulterar-lhes a significação e autenticidade, 
sem pretender indesculpáveis promoções, que, no caso vertente 
seriam como auto-promoções quando o biógrafo é da família do 
biografado. 

É singular que um homem de omnimoda atividade não ti- 
vesse tido acesso a política, dominada por instintos oligarquicos 
que marginalisavam os caráteres independentes. Entretanto, 
ALVARO GUIMARÃES, indicado por partido da oposição a uma 
cadeira da Assembléia Legislativa, teve como adversário um can- 
didato, nascido em Portugal, que, em diversos atos públicos, como 
no casamento com brasileira, na grande naturalização da entrada 
da República e na diplomação de bacharel em Direito, quando 
o simples silêncio lhe dera a tácita naturalização, esse candidato, 
sempre se declarava português, como se fosse um vidente pre- 
cursor do convênio luso-brasileiro de dupla nacionalidade. Levado 
o caso para o pronunciamento do Legislativo, o Prof. Manuel 
Pedro Villaboim, com brilhante e copiosa argumentação mostrou 
a nulidade do diploma do "português", o que, com fracas e inca- 
bíveis razões foi contestado pelo porta-voz dos governistas que 
fizeram bom o diploma espúrio. Cumpre notar que no dia se 
guinte, após a posse do "português", o mesmo defensor dessa 
ilegalidade vai a tribuna para retratar-se, dizendo que se havia 
equivocado. Aí as suas palavras não tiveram mais éco, pois a 
maioria julgou o caso consumado. Era assim a política.. . Um 
jornal oposicionista criticou o fato com jocosa caricatura, em 
que se via um vendedor de água em barriletes, vestindo jalecc 
e com gorro característico, a exclamar: "São uns vurros. A iagua 
6 deles e nós é que lh'a bendemos". Uma das .questões jurídicas 
que mais forte repercussão teve no foro de São Paulo, foi 
trazida a julgamento por ALVARO GUIMARÃES, referente a uma 
promissória que o indiciado emitente, pequeno lavrador asseve- 
rava ser falsa. O portador, capitalista apatacado, executava CI 
pseudo devedor por meio dos mais hábeis advogados. Eis, s e n ã ~  
quando, o advogado ALVARO GUIMARAES consegue uma de- 
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rnonstração decisiva de rara engenhosidade, estudando as assina- 
turas idênticas da mesma pessoa, contidas na emissão e no aval 
do verso. Levada a questão aos tribunais, foi feita demonstração 
positiva de decalque e, por conseguinte da falsidade. Nessa oca- 
sião, advogado de renome que defendia o capitalista, citou em 
falso quase ignoto tratadista francês. Todas essas escaramuças, 
CJ poder do dinheiro e os nomes conhecidos envolvidos na ques- 
tão, puseram o pequenino São Paulo em pleno alvoroço, com 
ebulição jornaliística de prós e contras. 

Vinte anos depois, a acusação de falsidade de firmas na céle- 
bre questão das cartas políticas de Bernardes, causaram de novo 
grande estardalhaço, pois na lide entrou Loccard, perito francês 
de grande fama. Hoje, com os instrumentos de precisão e am- 
pliação usados na Casa da Moeda, cuja atribuição é de ser infa- 
lível na prova de autenticidade de firmas dos procuradores da 
Fazenda, não há mais esse problema nas causas forenses, porque 
as máquinas são suficientes para assinalar a hesitação nos decal- 
ques, e pela tessitura e matéria prima do papel das notas se a 
moeda é ou não falsa. 

Na praça de Santos, onde se estabeleceu ALVARO GUIMA- 
RÃES como comiss6rio e exportador de café, deixou traços inde- 
léveis de sua passagem, quer pela implantação de diversas inicia- 
tivas originais, quer pelo seu espírito jurídico. Tomou parte em 
diversas delegações e representações junto aos governos, no sen- 
tido de amparo ao café, o que nesse tempo era o mesmo que 
defender moeda nacional. 

Não menos de relembrar a ação de ALVARO GUIMARÃES no 
tocante a taxa de capatazia, cobrada em excesso pela Cia. Docas 
de Santos, o advogado e exportador verificou que a Docas não 
tinha fundamento legal no cobrar essa taxa em base tão alta 
como fazia. Denunciou o caso a Praça, a qual o contratou para 
tratar do assunto. Montava a diferença em perto de 100.000 con- 
tos, importância colossal naquela quaara. Infelizmente, prejudi- 
caao em sua saúde pela tarefa ingente a que se atribuia em Santos, 
São Paulo e ílo Interior, como advogado, industrial, comerciante 
e fazendeiro, teve de desistir do andamento do processo, muito 
aaiado pelo Supremo, até que 10 anos depois o advogado da 
Docas, minutando novo contrato com o governo da União, redi- 
gru, muito de indústria, o documento, de modo a traduzir capa- 
tazia diferentemente do que mandava a semântica, livrando-se a 
Docas de qualquer restituição. 

Abrindo terras em Marília pôde ALVARO GUIMARAES tor- 
nar-se um dos grandes produtores de algodão de São Paulo, aliás 
duas vezes premiado pela Secretaria da Agricultura, quando essa 
plantação estava no auge, isto é, quando o governo estava descui- 
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dado em defender essa nova riqueza. Essa acalmia durou pouco. 
O governo começou logo a agir contra os produtores, tal como a 
férula crítica de Eduardo Prado comentava em relação ao café 
no fim do século: "O governo viu o preço do café subindo, viu a 
confiança renascida, viu a lavoura compensando, um pouco, os 
prejuizos que lhe causava o mesmo governo. Naturalmente achou 
o governo que era desaforo e que a coisa não podia continuar." 
"Pois que!", exclamou. "Os srs. têm a petulância de estar a ven- 
der café por bom preço! Esperem um pouco e verão." E viram. . . 

Caso idêntico o do algodão. São Paulo, grandemente inte- 
ressado na sobrevivência do algodão em crise, recorreu ao Minis- 
tro da Fazenda, um paulista. Dito e feito, resultou daí, por mil 
artes do demônio, que o governo se apoderou do algodão apa- 
nhado no Banco do Brasil. Consultado ALVARO GUIMARÁES 
sobre a legalidade da operação, verificou, de imediato, um pacto 
comissorio, contido no até então maior contrato havido no Banco, 
ou melhor, com uma cláusula leonina que, não anulando de todo 
o contrato, torna inexistente a cláusula exorbitante. "Ora n lei. . . " 

Diante desse parecer insofismável, uma comissão de cotoni- 
cultores, procurou obter uma audiência com o Presidente Dutra, 
em que S. Excia. ouvindo religiosamente o advogado, perguntou, 
se invertendo os papéis, que faria ALVARO GUIMARÃES se n5.o 
recorrer a ~ustiça; tal como o Conselho dado pelo advogado aos 
seus clientes. O ministro paulista, desgarrando-se do caminho 
normal, ofereceu aos seus apaniguados da Constituinte, o texto 
do art. 31 das Disposições Transitórias da Constituição de 19-16, 
aprovado como golpe de misericórdia contra o direito inconcinsso 
dos cotonicultores. 

De outro lado, o sucessor desse Ministro, outro paulista, que 
sendo deputado, se engajara em processar, no Congresso Federal, 
um projeto aliviando a triste sorte dos cotonicultores, voltou 
atrás, ordenando aos seus asseclas deputados a rejeição do seu 
próprio projeto, no último tramite de aprovação no Senado. 
Mais uma vez se deu conta das razões que assistiam ao advogado 
quando se atinha as expressões lapidares de Paul Deschanel, c 0 5  
referência ao relacionamento da agricultura com a política: "Les 
forces individualles, librement associées, fonto mieux que s'addi- 
tioner, elles se multiplient." 

Passando por tantos transes decepcionantes, não deixou nun- 
ca de ser um obstinado defensor do Direito em sua essência, haja 
vista a consulta incisiva feita a Clóvis Bevilacqua, o autor da 
Constituição de 1892, sobre as terras do Planalto de Goiás, por 
Clóvis capazes de serem desapropriadas, e os termos igualmente 
peremptórios por que o grande jurisconsulto, em poucas palavras 
defendeu os direitos dos legítimos proprietários, bem como o que 
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caberia ao Estado fazer para ocupar legalmente o território de 
Erasilia. 

Preciso sempre em seus escritos, sabia ALVARO GUIMARÁES 
dizer as coisas em poucas palavras. Haja vista um parecer que 
deu a Edmundo Bittencourt sobre o problema cafeeiro, publicado 
sob o título "Café e Câmbio", em 30-9-20 no "Correio da Manhã", 
como artigo de fundo, e, de motu proprio, pelo jornalista repetido 
no jornal, repizando que ali estava a única forma de defesa de- 
finitiva do café. 

Se, pelos exemplos expendidos merece menção a vida de 
ALVARO GUIMARÃES, dedicada a sua grei, a sua advocacia, a 
sua indústria, ao seu comércio e a sua lavoura, que dizer-se dos 
aspectos onde palpita o coração humano, em meio da família, 
d.os amigos, pelo espírito religioso e através dos rasgos filantró- 
picos. Calo-me a respeito, para livrar-me de suspeitas de louvo- 
res filiais em que viesse a incorrer. 

Enfim, do Prof. Alvaro Guerra que tão proficientemente me 
ensinou a analisar e a amar os Luziaaas, guardei a regra de que, 
em Camões, se tem sempre, em qualquer assunto, a palavra ade- 
quada, a forma e o fundo no traduzir com propriedade o pensa- 
mento. Eu, que tenho sempre me valido dessa regra com proveito, 
hoje, pela primeira vez, não posso utilizar a lição em meu caso 
particular, pois o vate dissera o que, sinto muito em confessar, 
não se ajusta no momento: "Que de tal Pai, tal filho se esperava." 



CENTENARIO DE ALTINO ARANTES 

Silveira Peixoto 

Estamos no 29 de setembro de 1976 centenário do nascimen- 
to de Altino Arantes - naquele 1876, na sua Batatais de muitas 
tradições. Deixem que me vá pelos caminhos da saudade - a 
um velho ontem, quando Luiz Silveira (não um tio e sim um outro 
pai que tive) me levou, eu ainda garoto, ao amigo que era Pre. 
sidente de São Paulo. 

Certamente imaginam os deslumbramentos em que fiquei, nos 
meus oito anos, entrando pelo Palácio do Goveriio, ainda ali no 
Patio do Colégio - e logo logo o Presidente nos recebendo, tra- 
tando afetuosamente a Luiz Silveira, a mim me dispensando as 
atenções de sua amabilidade. Imaginam também, com certeza, 
as muitas ufanias que daí levei para a minha Taubaté daqueles 
idos. . . 

Era o grande paulista ainda menino quando seguiu para Itu 
a fim de ali cursar o Colégio São Luiz. Destacou-se logo, pela 
muita inteligência, pela excepcional dedicação aos estudos. Foi o 
orador de sua turma. Lembram-se hoje, na Casa de Ensino de 
muitas legendas do discípulo exemplar que soube ser. 

Foi de igual brilho a sua passagem pela Faculdade de Direito 
do largo de Sáo Francisco - as gentes das Arc~das se orgulhando 
de que nela se tivesse feito a sua formação de homem público e 
pondo-o entre os maiores que ali aconteceram. Foi então ser ad. 
vogado em Franca. . . 

Uns olhos bulicosos tomaram conta do jovem bacharel - e 
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em 1899 casou-se ele com d. Maria Teodora de Andrade. Foi ca- 
samento que durou quinze anos - até quando a morte os sepa- 
rou. .  . Depois, já então Presidente do Estado, contraiu segundas 
nupcias aqui em São Paulo, com d. Gabriela Junqueira, filha do 
coronel Joaquim de Paula Diniz Junqueira e de d. Maria Emeren- 
ciana Junqueira. 

Já o havia conquistado a política - e de há muito, que não 
se ia admitir alguém com seus muitos predicados se não os dando 
ao bem comum. Sim, era um altruis~a por excelência e em todo 
o mais amplo significado do termo - e não iria esquivar-se a ser- 
vir. Viveu na nobre preocupação de ser útil, mesmo antes de 
pensar em si. 

Eleito deputado federal - soube erguer-se as melhores alti- 
tudes. De 1906 a 1911 desempenhou o mandato como poucos o 
têm feito - com elevação, com dignidade, sempre nas linhas 
inextensiveis do dever e da honra. No Congresso da República, 
prestou serviços relevantes a São Paulo e assim ao Brasil. 

Nos fins de 1911 deixou a Camara Federal - para atender a 
um convite do Presidente Albuquerque Lins e assumir a nossa 
Secretaria do Interior, aquele tempo a mais importante da admi- 
nistração estadual. Continuou a frente dessa pasta, durante o 
governo Rodrigues Alves - e conquanto reeleito deputado federal. 

Ascendeu ao supremo posto de São Paulo - eleito nosso Pre- 
sidente para o quatrienio de 1916-1920. Fez então uma viagem a 
Argentina, Uruguai e Chile - nesses países recebido com honras 
de chefe de Estado. ~ é p o i s . .  . Teve de enfrentar os graves pro- 
blemas do "Governo dos Quatro Gs". . . 

Tivemos a I Guerra Mundial - e tudo quanto daí nos decor- 
reu. Aconteceu a geada que devastou os nossos cafezais, naquele 
junho de 1918. Sofremos o tremendo surto de gripe, quando a 
morte e o desespero assolaram São Paulo. Houve greves e mais 
greves, em sucessão exigindo as atenções e cuidados do governo. 

Guerra, geada, gripe, greves. . . 

Na gripe, aqui em São Paulo, também no Interior, padecemos 
d.ias da maior angústia. Nem havia tempo para dar aos nossos 
mortos uma sepultura cristã. Eram os cadáveres transportados 
como possível na emergência. Nos cemitérios eram muitos postos 
5s dezenas em valas que se abriam.. . 

Também escasseavam os gêneros alimentícios e faziam-se di- 
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minutos os recursos para manutenção dos hospitais (vários de. 
les improvisados). Lutaram denodamente os médicos e muitos 
contrairam o mal e pagaram com a vida a fidelidade ao juramen- 
to de Hipocrates. Não descansaram, foram infatigáveis, o Presi- 
dente Altino Arantes, o secretário do Interior Oscar Rodrigues 
Alves, o prefeito Washington Luís. 

Foram mesmo de enormidade os danos causados pela geada 
- os cafezais numa devastação. Acrescentavam-se os problemas 
dos estoques de café sem mercado devido a Conflagração Euro- 
péia. Deu-lhes o governo do Est,ado toda assistência e teve nisso 
os apoios da administração federal, Wenceslau Brás a frente. 

Ao transmitir a Presidência a Washington Luís, pôde Altino 
Arantes assinalar que "por honra nossa, nem por isso esmoreceu 
a energia criadora dos que labutam neste Estado e que os pode. 
res públicos jamais deixaram de estimular e amparar". Com 
amparo e estímulo, respondeu bem "o gênio operoso dos que 
vivem empenhados na multiplicação das nossas riquezas". 

Pelos empenhos de Altino Arantes e também do secretário da 
Fazenda Cardoso de Almeida, obtivemos na Conferência de Ver- 
salhes fossem reconhecidos no Tratado de Paz os nossos direitos 
a indenização pelo confisco de cerca de 1 milhão de sacas de café, 
nos portos de Hamburgo, Bremen, Anvers e Trieste. 

Luiz Silveira fez parte da Delegação Brasileira, que foi pre- 
sidida por Epitácio Pessoa. Salientava-me que aí, como em tudo 
mais, pôde testemunhar "a vigorosa defesa dos nossos direitos", 
o eminente brasileiro incansável no bem cumprir sua missão. 

"Tiveram papel relevante o Presidente Altino Arantes e o Se- 
cretário Cardoso de Almeida, pelos subsídios e farta documen- 
tação que apresentaram em pró1 dos interesses de São Paulo". 
Nem foi vitória fácil a que afinal pudemos conseguir, "pois 
Clemenceau opôs insistentes restrições ao que pleiteavamos". 

Então, um dos setores da administração que vinham em crise 
era o dos transportes. "O grande movimento da produção agri- 
cola exigia providências extraordinárias, que facilitassem o trans- 
porte" e ferrovias nossas, como a Sorocabana e a Araraquarense 
"não satisfaziam a essas necessidades ". Urgiam medidas bastantes. 

Foi rescindido o contrato de arrendamento da Sorocabana. 
"R operação realizada não criou onus algum para o Estado, vistc 
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como a renda líquida" da ferrovia, apurada anualmente, bastava. 
como bastou, para atender a amortização e juros dos emprésti- 
mos contraídos para a encampação da Estrada. 

No tocante Z i  Araraquarense, "as disposições do contrato de 
concessão só facultavam a ação oficial na administração dela, no 
caso de cessação dos serviços de transporte por mais de 30 dias". 
Isto aconteceu, devido a greve do pessoal - e o governo assumiu 
a direção dos serviços. 

Ainda sobre transportes, houve a encampaçáo da Santos-Jun- 
diaí e foi a bom termo a transferência para o Estado de contratos 
da Paulista. Daí resultaram condições favoráveis ao programa 
que o governo se propôs realizar no setor - e foi desenvolvido 
por Washington Luis. 

Sobre finanças públicas, parece se dizer somente que, ao sair 
do governo de São Paulo, Altino Arantes deixou em nosso Tesouro 
iim saldo de nada menos de 35.801.019$348 - cerca de 36 mil 
contos de reis da moeda forte daqueles idos dos anos de 10! 

Relativamente ao ensino, é de não esquecer que foi quando a 
Faculdade de Medicina, até aí num velho casarão da rua Briga- 
deiro Tobias, pôde transferir-se para as instalações da avenida 
dr. Arnaldo. Desde quando secretário do Interior, vinha Altino 
Arantes prestigiando a atuação nesse sentido de Arnaldo Vieira 
de Carvalho. 

Em especial por isso, mais tarde a Universidade de São Pau- 
lo conferiu ao grande paulista o título de doutor "honoris causa" 
- em sessão magna levada a efeito no salão nobre da Faculdade 
de Direito. 

Depois de cumpridamente exercer, como exerceu, a Presidên- 
cia de São Paulo, voltou Altino Arantes a Câmara Federal - em 
duas legislaturas seguidas, as de 1922-1926 e 1926-1930. Na segunda 
dessas legislaturas, logo que tomou posse foi nomeado presidente 
do Banco do Estado. 

-. .-- 
Chegamos a outubro de 1930. . . Depois, nos grandesdias que 

vivemos em 32, foi Altino Arantes um daqueles que se puseram 
a nossa frente - na Guerra Pela Lei, para clamar a ditadura que 
o Brasil ansiava por um Estado de Direito. 

Foi preso e, com outros de nossos pró-homens, esteve preso 
na Sala da Capela, no Rio de Janeiro. Ali permaneceu por mais 
de quarenta dias e a seguir teve de tomar os rumos do exílio em 
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Portugal - com outros de nossos líderes, pelo muito amor ao 
Brasil. 

De volta, foi da Comissão Diretora do PRP - isto 
ainda quando, aos rescaldos de 32, ia acessa a luta política. Como 
sempre, como em todos os outros postos que exerceu, ficou sem- 
pre a altura das dignidades de São Paulo. 

Naqueles tempos, foi restaurado o velho "Correio Paulista- 
iio", meu querido Luiz Silveira na superintendência. Foi trabalho 
árduo, eis que o empastelamento em 30 significara a destruição 
de tudo. 

"O jornal não possuia sequer uma fonte de tipos, muito me. 
nos máquinas e quaisquer aparelhamentos gráficos" - assinalou, 
duma feita, Luiz Silveira. "Com Altino e outros companheiros, em 
menos de dois meses foi editado o primeiro número da nova 
fase, no dia 26 de junho de 1934, data do aniversário de sua 
fundação". 

Elegemo.10 outra vez nosso deputado federal - e mais uma 
vez Altino Arantes foi uma grande voz de São Paulo no Congresso, 
aí batalhando nas vocações bandeirantes de pelo Brasil fazer gran- 
des coisas. 

Quando formava seu Ministério, Wenceslau Brás achou de 
convidar Altino Arantes para a pasta da Agricultura - e não pôde 
ele aceitar o convite. Depois, foi Epitácio Pessoa que solicitou 
sua colaboração, nas Relações Exteriores - e razões de saúde 
não lhe permitiram a honrosa investidura. 

Em 1938, escolhido pelo Itamarati, foi nosso Ministro Pleni- 
potenciário na Delegação do Brasil a VI11 Conferência Internacio- 
nal Pan-Americana de Lima. De volta, prestou contas dos traba- 
lhos que fizemos, numa palestra depois editada em plaquete: "O 
Pan-Americanismo e suas realizações na Conferência de Lima". 

Ah, se foi conferencista de grandes senhorias e escritor dos 
melhores! Pertenceu ao nosso Instituto Histórico e Geográfico e 
a Academia de Letras elegeu-o para a cadeira que tem como pa. 
trono Teofilo Dias, aí sucedendo a Amadeu Amaral. 

Na festa da posse, a 23 de setembro de 1930, disse que nossa 
Academia, já então das mais prestigiosas deste País, havia feito 
"obra mais de generosidade-que de justiça". Mas até se contra- 
ditou no discurso, magistraimente falando de Amadeu. , . 

Contestou-o Veiga Miranda, na oração com que o recebeu: 
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"Como se engana, facilmente, o atilamento de um político, vete- 
rano em julgar os atos dos homens!! Como se oblitera, quando 
ele próprio se acha em causa, o juízo de um pensador, cultivado 
pelas argúcias da Filsofia, aguçado pela penetrante visão do 
sociologo". 

Lembrou Veiga Miranda a "nota preliminar" do livro "Disse" 
-. Altino Arantes acentuando: "Nunca me sobrou tempo senão 
para ser um discreto apreciador dos bons escritores e um insaciá- 
vel ledor de quantos livros me cairam sob os olhos". 

Ajuntou, a propósito: Só avaliam a verdade destas linhas, no 
que se referem ao "insaciável ledor", os que, como eu, têm a grata 
ventura da acolhida familiar, hospitaleira sempre, na vivenda da 
rua Frei Caneca. Não há livro novo, de algum relevo mental, nos 
anúncios das revistas estrangeiras, ou nas vitrinas das livrarias, 
que lá não apareça imediatamente, sobre as grandes mesas ou 
rias estantes da monumental biblioteca, como se convocados oii 
atraídos pelos companheiros antigos do feliz colmeal, para se lhes 
encaudarem "nas listas imensas dos catalógos e verem-se vestidos, 
como os outros, pela en~adernaç~o cuidadosa em que se esmera o 
bibliófilo". 

* * *  
Dessa biblioteca de Altino Arantes, falou, duma feita, o nosso 

saudoso Francisco Pati - um velho e bom companheiro de tem- 
pos em que andamos pelas "Folhas". O depoimento saiu numa 
daquelas crônicas do jornalista admirável, também dos mais des- 
tacados membros de nossa Academia. 

"A biblioteca no palacete da rua Frei Caneca ocupa duas sa- 
las, a esquerda de quem entra. Ali se realizaram, durante muitos 
anos, as sessóes ordinárias da Academia Paulista de Letras. A 
primeira coisa que se nota é a distinção do ambiente. Estantes 
muito bonitas enchendo as paredes. Estantes com vidros, isto é, 
armários". 

"Na primeira sala, ao centro, uma mesa com um bronze em 
cima. Várias poltronas de couro, em torno dela, disseminadas 
com arte. Na segunda, a mesa de trabalho. Estantes também em 
todas as paredes. Dentro das estantes, encadernações de luxo. 
Dentro das encadernações, tudo quanto um homem de pensamen- 
to, "doublé" de homem público, precisa conhecer: História, Filo- 
sofia, Literatura, Economia, Política, livros de viagens". 

Havia também ali, em vários volumes, o "Diário" - registro 
dos acontecimentos maiores da vida de São Paulo e do Brasil - 
notadamente daqueles em que Altino Arantes teve ou tinha inter- 
ferência pessoal e tudo relatado com fidelidade. Era depoimento 
precioso sobre mais de meio século de nossa História. 
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Vamos no entanto voltar a Veiga Miranda, nas galas da Dosse 
de Altino Arantes, na Academia Paulista de Letras. Provou, sim, 
que a Academia andou com todo acerto, "escolhendo o nome de 
quem tanto ama os livros e com tamanho carinho sabe lançar no 
papel, na irrepreensível melodia do seu estilo, as fulguraçóes mag- 
níficas da sua inteligência": 

"De alguém sei eu, senhor Altino Arantès, em cujas páginas 
de prosa se nos deparam, consideradas e preciosas, verdadeiras 
doses de poesia. Dele escrevi há, um ano, em rápida crônica de 
jornal, a apreciação de um discurso, hoje estampado em volume, 
sob o título de "Bonum Opus", discurso proferido nas festas ju- 
bilares do Arcebispo de São Paulo". 

"Dom Duarte, dizia eu no final da referida crônica, achou 
condigno panegirista. Toda a conferência é uma trama de ouro, 
um brocado intercalado de gemas finas, lembra o manto da Tanit, 
o "saimph" sagrado da descrição flauberiana". 

"Verdadeiro poema em prosa, do mais generoso quilate, é 
a exaltação da Catedral. Os periodos em que o orador retraça os 
gradativos avanços da construção se sobrepõem com um poder 
evocativo de blocos de mármore ou de granito sobre as muralhas 
da obra. São sessenta linhas de opulência descritiva incompará- 
vel. Não podendo transcrevê-las todas, contento-me com o remate. 
quando vemos "repontar a primeira abobada": 

"Lateja. Entumesce, distende as suas nervuras na ânsia in- 
coercível de fazê-las crescer, subir . . para afinal juntá-las e en- 
clavinhá-las no fecho, como se fossem mãos postas para a 
Oração". 

O tempo, que é grande juiz, deu o veredito irrecorrível - e 
:i evidência consagrou o acerto da Academia, a verdade das pala- 
vras de Veiga Miranda. Altino Arantes fez-se um baluarte do 
Cenáculo de São Paulo, foi seu presidente, cooperou para seu 
maior prestígio - ele próprio escritor notável foi dos maiores 
incentivadores de nossas letras. 

É notável lição aos tempos, a aula magna que Altino Arantes 
proferiu em 1951 - em nossa Faculdade de Comunicação Social 
Casper Líbero. Fê-la atendendo a convite do nosso querido Luix 
Silveira, então diretor da Escola - e disse do respeito que todos 
devemos a liberdade de imprensa: 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICC E GEOGRAFICO DE S PAULO 111 

"Aquele que, ocupando o governo, teme o jornal, ou se divor- 
cia dele; aquele que intenta coarctar-lhe a independência, abafar- 
lhe a voz pela violência, ou pela peita, desde logo se revela inca- 
paz de estimar a liberdade e de desejar a implantação da doutrina 
e da pragmática do regime democrático". 

"Sou, para vós, neste capítulo ao menos, um testemunho ve- 
rídico e insuspeito, porque a minha vida pública, mercê de Deus, 
não apresenta falhas, no respeito as boas normas republicanas 
Na oposição ou nos postos de governo; nas horas solares da união 
dos paulistas, como nos dias nostálgicos do exílio, nunca aposta- 
tei das crenças liberais, como nunca reneguei os princípios que 
se fundam na moral evangélica e, com isso, resguardam na sua 
plenitude os direitos da personalidade humana". 

"Trago assim, para esta cátedra, a verdade de meu depoi- 
mento, a sinceridade de minha fé religiosa, a minha inquebrantável 
confiança nas virtudes da cultura intelectual e cívica". 

"Nunca me irritei com a crítica nem sempre jus. e desapai- 
xonada da imprensa, como nunca me deixei envaidecer pelos seus 
elogios. Intimidava-me, porém, o seu silêncio; porquanto tinha 
presente ao espírito, a cada instante, a salutar advertência de 
Fievée ao seu amo, e imperador Napoleão: "Méfiez-vous, Sire! 
L'opinion, sous un gouvernement absolu, c'est ce qu'on ne dit 
pas". 

"Aliás, antes de Fievée, já Mirabeau havia sentenciado que 
"o silêncio do povo é a lição dos reis". E esse silêncio é sempre 
mais importante do que real; porque, em verdade, ele fala e 
brada mais alto do que a grita descompassada das multidões". 

"É o silêncio de Jesus em face da hipocrisia e da crueldade 
de seus juizes. É o silêncio que Cicero anotou para a posteridade 
numa de suas catilinarias: "Cum tacent, clamant". É o silêncio 
inquieto e sussurrante, ao qual se referia o poeta Chevetchenko, 
no tempo do Czar Nicolau I: "Dos Montes Urais as margens do 
Pruth as bocas se calavam em todos os idiomas": 

Falou aí o verdadeiramente homem - o homem público que 
soube respeitar a opinião e respeitar-se. Foi um velho lidador da 
política, na muita experiência de suas lutas na imprensa - que 
exaltou aos moços jornalistas de 51, já agora em postos elevados 
de nossa imprensa, o que devemos todos ao jornal. Disse - o 
bem - até porque a liberdade de imprensa é de tal modo im- 
portante e essencial que a mais leve ameaça contra ela assume 
depressa o vulto de grave perigo para todas as outras liberdades. 

São muitos os trabalhos de Altino Arantes - publicados em 
livro ou em plaquete. Além de "O Pan-Americanismo e suas rea- 
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lizações na Conferência de Lima" e "Disse" (discursos parlamen- 
tares e cívicos, prefácio de Carlos de Campos), há "Bonum Opus", 
"Cícero", "A Igreja e o Estado", "Conselheiro Rodrigileç Alves - 
político e administrador ", "Francisco Glicério ", "Plataforma Po- 
lítica", "Quatrienio 1916-1920", "O IV Congresso Eucarístico Na- 
cional de São Paulo", "Anchieta, o Missionário e o Santo", "Sau- 
dade de Portugai", "Imprensa e Política" (a aula magna de que 
falei atrás). Há também as quatro mensagens que em seu governo 
remeteu ao Legislativo de São Paulo - os preâmbulos e principais 
capítulos por ele escritos de próprio punho. 

Deixe-me neste passo mais uma vez lembrar Luiz Silveira, 
ao falar-me do homem de Deus. do crente fervoroso, que Altino 
Arantes sempre foi. "Daí, principalmente, emanam muitas das 
forças que lhe têm facilitado enfrentar galhardamente as vicissi- 
tudes - as muitas vicissitudes que o assaltaram na longa cami- 
nhada de sua grande vida". 

Pelo certo, em sua fé inabalável, esteve sempre uma das ra- 
zões primeiras de sua fortaleza - e, sem dúvida, a característica 
essencialmente cristã de sua vida, deveras uma constante prática. 
do" Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos". Soube amar 
com o amor acendrado de quem vê no semelhante um irmão - 
e pôde realizar muito pelo bem comum. 

Foi de luto para São Paulo - aquele 5 de julho de 1965. 
Correu depressa a notícia de que Altino Arantes se fora.. . 
Em todo o 6, fez-se intensa a visitaçáo a câmara ardente, na 

residência da rua Frei Caneca. 
Acorreram as expressões maiores de nossa Terra, políticos 

de todos os partidos, intelectuais, professores, acadêmicos. 
Tenho a notícia frizando que se locomoviam a custo, "quase 

comprimidos", o jornalista acrescentando que "muitas vezes eram 
inimigos políticos que se cruzavam". 

O ferétro saiu pouco após 16 horas - para o Cemitério d n  
Consolação, uma chuva fina, bem paulistana, caindo sem parar. . . 

Na velha casa e no cemitério, estiveram o governador Adhe- 
mar de Barros, os secretários da Justiça e da Educação, profs. 
Ernesto Leme e Ataliba Nogueira, o prefeito Faria Lima, os profs, 
Lutas Nogueira Garcez e Carvalho Pinto, Aureliano Leite e Julio 
Mesquita Filho, Saldanha da Gama e IIerbert Levy, gentes as mais 
representativas. 

Na capela do cemitério, Ernesto Leme falou primeiro, pelo 
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governo. Foi depois a vez de Aureliano Leite, inclusive relem- 
brando os dias de exílio, em Portugal. Em nome do clero, o je- 
suita Fernando Pedreira de Castro assinalou que ele "atravessou 
a vida acumulando tesouros no céu". "Ele deixa a figura de um 
lider" .- frizou o orador do PR, Luís Sérgio de Freitas. 

Coincidiram as manifestações de pesar - no Congresso da 
República. Abriu-as, na Câmara Alta, o senador José Ermirio de 
Morais, logo acompanhado pelos senadores Eurico Rezende, Aarao 
Steinbruch e Antonio Balbino, de várias correntes. Em nome da 
Mesa, discursou o presidente Auro de Moura Andrade. Os depu. 
tados Teófilo de Andrade, Antonio Sylvio da Cunha Bueno e Der- 
ville Alegretti enalteceram as virtudes do estadista de São Paulo. 

Aqui, na Consolação, Ibrahim Nobre emocionadamente recor- 
dou os "olhos que viram a nossa Terra com amor e inteligência". 
''13 morto um chefe! Falo como paulista, em nome da nossa Terra, 
da nossa pobre Terra! Falo lembrando 30 e 32 - quando Sãc 
Paulo reagiu e o senhor com São Paulo!" 

Havia lágrimas em muitos olhos - ao final, Ibrahim dizendo: 
"Quanto de nós o senlior leva nesse caixão! Quanto do senhor 
fica conosco! Vai muito do coração de São Paulo!" 

Mais uma vez tenho para aqui trazer Luiz Silveira - acen- 
tuando não saber de retrato melhor para Altino Arantes, do que 
aquele que fez Kipling, do verdadeiro homem. 

Foi capaz de "manter a calma, quando todo mundo, ao re- 
dor" já a havia perdido e alguns até o culpavam. . . Nunca deixou 
de crer, quando todos duvidavam e para estes ainda achava uma 
desculpa. 

Quanta vez esperou sem se desesperar e, enganado, não men- 
tiu ao mentiroso, e, odiado, ao ódio se esquivou, escondendo, mo 
desto, a própria bondade, tudo fazendo sem parecer "bom demais, 
nem pretensioso". 

Jamais deixou de pensar, mas sem a isso só se atirar. Sonhnu 
- sem fazer do sonho um senhor. "Encontrando a Desgraça e o 
Triunfo", conseguiu "tratar da mesma forma a esses dois impos. 
tores" - grande nos dias engalanados de vitória, maior ainda nos 
dias tristonhos de revés. 

Sofreu a "dor de ver mudadas em armadilhas as verdades" 
que disse. Viu coisas porque deu a vida estraçalhadas - e soube 
1,efazê-las "com o bem pouco" que delas lhe restou. 

Foi dos que arriscam "numa única parada" tudo o que pude- 
ram ganhar "em toda a vida". Perdeu e, "ao perder, sem nunca 
dizer nada", resignado tornou "ao ponto de partida". 
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Forçou "coração, nervos, músculos, tudo", a dar @sse o que 
fosse que neles ainda havia, e persistiu quando, exausto, só a von 
tade nele ainda ordenava: Persiste!" 

"Entre a plebe", nunca se corrompeu; "entre reis", jamais 
perdeu a naturalidade. De amigos, "quer bons, quer maus", soube 
defender-se - e a todos cuidou de "ser de alguma utilidade". 

"Segundo por segundo", aos minutos de sua vida por igual 
cleu todo valor. Foi, sim, verdadeiramente - "um Homem". 



PADRE BELCHIOR PINHEIRO DE OLIVEIRA 

Archimedes Pereira Guimarães 

Quatro dúvidas despertaram-me o interesse pela vida do 
Padre Belchior Pinheiro de Oliveira. 

Ao fim da investigação para decifrá-las, um livrinho, cheio 
de falhas, pelo açodamento da sua impressão, em 1972, pelo 
governo de Minas Gerais, o que confirma o que sentenciou o gran- 
de Ruy Barbosa que "sob a pressão da urgência ninguém produ- 
ziu nunca, nem produzirá jamais, coisa que resulte a prova do 
saber, do gosto e do tempo". 

Primeira, o seu mal definido parentesco com os três Andradas 
da Independência, por parte da quase totalidade dos historiadores 
ou cronistas do passado e do presente. 

Segunda, o papel do sacerdote no episódio de 7 de setembro 
de 1822, ignorado pela maioria, apontado sem realce por poucos, 
exaltado por um ou outro. 

Terceira, a estranhesa do exílio de tão discreto Constituinte 
de 1823. 

Quarta, o próprio nome. 
De fato. 
Melchior ou Merchior Pinheiro, Belchior Pinheiro, Melchior 

ou Belchior Pinto de Oliveira, Belchior Fernandes Pinheiro, Bel- 
chior Pinheiro Morais, Belchior de Oliveira Pinheiro, Belchior 
Pinheiro de Oliveira Morais, Belchior Pinheiro de Oliveira Fontou- 
ra, Belchior Caldeira de Oliveira Fontoura, Belchior Pinheiro Cal- 
deira de Oliveira Fontoura, Belchior de Pontes Ribeiro e até Mel- 
chior Fernandes Nunes ou Nunes de Camargo (1) eis os nomes 
e apelidos fartamente indicados até pelos próprios contemporâ- 
neos, como aconteceu com Vasconcelos de Drumond, nas Anota- 
ções à sua biografia, datadas de 1836 (2). 

( 1 )  Melchior ou Merchior Fernandes Nunes de Carnargo, natural de S. 
Paulo, batisado em Cotia .t 25-8-9765, faleceria em Campinas, em 1846. 

(2) Drummond, Antônio de Menezes Vasconcelos de. «Anotações a sua bi~. 
grafia». Anais da  Biblioteca Nacional, Vol, XIII, Rio, 1885-1886. 
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O certo sempre foi Belchior Pinheiro de Oliveira, que o padre 
assinava, abreviando Pinh." e o Oliv.", muito ao gosto dos antigos. 

ASCENDÊNCIA 

Nascera Belchior no Serro do Frio, Minas Gerais a 8 de de- 
zembro de 1775 (3) ,  batizando-se a 28 desse mês e ano, na Capela 
de Santo Antonio do Tijuco (4). 

Seu pai, o tenente Belchior Pinheiro de Oliveira, filho do 
alferes guarda-mor João Batista de Oliveira - "Solicitador de 
Causas" - e de Ana Rosa da Fontoura, era natural de Nossa Se- 
nhora da Vila do Príncipe, subordinada ao Bispado de Mariana, 
nascido a 22, fora batisado a 27-1-1748(5). 

Ana Rosa viera ao mundo em Nossa Senhora do Arrecife de 
Pernambuco. Um dos seus irmãos foi o padre João Faustino da 
Fontoura. Outro, José Pinheiro de Morais Fontoura. 

O alferes era filho do Romão Dias que, nascido na freguesia 
de Nossa Senhora do Monte, se casara com Catarina Batista de 
Jesus, natural da Vila de Santa Cruz, presa ao Bispado de Funchal, 
a cuja jurisdição pertenceu o Brasil, de 1512 a 1551. (Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - São Paulo em 
4 séculos, 1.0 volume, pág. 226). 

Pelo lado materno, neto de Manuel Pinheiro Porto, da fre- 
guesia de São Nicolau, da cidade do Porto, e de Inês Rodrigues 
de Oliveira, da freguesia da Sé, de Olinda. 

José Pinheiro de Morais Fontoura, por duas vezes, requerera 
uma carta de Brazão, a primeira em 1757 e a segunda em 1770, 
com as armas dos Pinheiros, Morais. Oliveiras e Fontouras. 

A progenitora do futuro padre recebera o sacramento do 
batismo em Santos, na Matriz de Nossa Senhora do Rosário, a 
17-4-1754, pelas mãos do vigário Faustino Xavier do Prado, sendo 
seus padrinhos o doutor Ouvidor de São Paulo, José Luis de Brito 
e Melo, representado pelo procurador, o doutor Juiz de Fora da 
Vila de Santos, Francisco Caetano de Almeida Lobo, e Ana da 
Silva Borges, esposa do coronel José Ribeiro de Andrada. Cha- 
mava-se Floriano Rosa e era filha de Tomaz Antonio Pacheco Ga- 
lindo, escrivão da Real Casa de Fundição, e de Mariana Genoveva 
Ribeiro de Andrada (6). 

(3) Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, Livro 4, f ls .  77 v. 
de batisados da Capela do Tijuco. 

(4) Requerimento do próprio punho de Belchior Pinheiro de Oliveira &ir- 
mando que em julho de 1798 já havia completado vinte e dois anos. 

(5) Aquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, Livro 2, fls. 88, de 
batisados da Vila do Príncipe. 

(6) I d m .  Certidão de batismo da progenitora de Belchior Pinheiro de 
Oliveira, nascida em Santos. 
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Pacheco Galindo viera ao mundo no Rio de Janeiro, produto 
do consórcio do doutor José de Siqueira Vieira Fortes, do Bispa- 
do da Guarda em Portugal e de Isabel Barbosa de Brito, natural 
do Rio de Janeiro. 

Mariana Genoveva conhecera a luz do dia na freguesia de 
Nossa Senhora Aparecida da Vila de Santos, em data ignorada. 
Não registraram os genealogistas da família Andrada o seu nome 
entre os filhos do coronel José Ribeiro de Andrada, e sua esposa 
Ana da Silva Borges, isto é, José Bonifácio de Andrada ( 1706 1 ,  To- 
bias Ribeiro de Andrada (1710), João Floriano Ribeiro de Andra- 
da (1721), Bonifácio José de Andrada (17261, ou entre as das ir- 
mãs Maria da Graça, falecida muito jovem, e Ana Maria, que se 
conservaria solteira. 

Filha natural? Filha adotiva? Uma agregada da casa? O 
certo é que Mariana Genoveva só seria admitida no rol dos An- 
dradas após as pesquisas do cônego Raimundo Otávio da Trin- 
dade, do Arcebispo de Mariana, que revelaria o seu paradeiro nas 
altiplanuras de Minas Gerais, casada com o escrivão da Real Casa 
de Fundição ( 7 ) . 

Após breve demora em Santos e no Rio de Janeiro, Tomaz 
Antonio Pacheco Galindo e Mariana Genoveva Ribeiro de Andrada 
fixar-se-iam, a princípio, em Bom Jesus e Almas, Capela filial de 
Curvelo e, depois, no Tijuco. Viriam ambos a falecer, em datas 
desconhecidas, no "Sertão onde chamam de Contage do Galhei- 
ro", isto é, entre Curvelo e Diamantina, presumivelmente na re- 
gião de Gouveia. 

Filhos do casal: 

Tomás José Pacheco de Andrada, nascido em Santos e que, 
em 1784, aparece numa relação de clérigos do Bispado de Maria- 
na e, também, quando da constituição do patrimônio de Belchior 
Pinheiro de Oliveira, para candidatar-se ao sacerdócio, em 1798. 

Floriana Rosa, também nascida em Santos, com certidão de 
batismo passada a 30-6-1769, pelo presbítero secular, vigário da 
Vara e Juiz de Casamentos, Manuel Alvares da Silva, a requeri- 
mento do próprio pai. Recebera os santos óleos a 17-4-1754. 

Unir-se-ia Floriana Rosa Calindo de Andrada - tal o nome 
inteiro que consta da certidão - pelo matrimônio, com 18 ou 19 
primaveras, com o "escrivão que foi dos diamantes" Belchior 
Pinheiro de Oliveira, a 19-7-1772, na presença do vigário enco- 

(7) Trindade, Cônego Raimundo Otávio da. «Velhos Troncos Mineiros», 
Imprensa Gráfica Revista dos Tribunais, S. Paulo, 1955. 
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mendado (amovivel) Manuel Antunes Lobo, na Capela de Bom 
Jesus e Almas (8 1 .  

De Belchior e Floriana Rosa proviriam três varões e duas ou 
três mulheres. 

Primogênito, o futuro padre Belchior Pinheiro de Oliveira. 
José Bonifácio de Oliveira Fontoura, nascido no Tijuco, a 

14-5-1880. Casar-se-ia com Jacinta Narcisa Caldeira Brant, neta 
do Contratador dos Diamantes, Felisberto Caldeira Brant e de 
Branca de Almeida Lara, bisneta de Lourenço Castanho Taques, o 
Velho. Jacinta Narcisa faleceria em Florianópolis, em 1837, a 
José Bonifácio em Ouro Preto, em 1850. Entre os seus nove filhos 
a destacarem-se: o coronel José Bonifácio Caldeira de Andrada, 
nascido em Diamantina em 1802; serviu no Exército Libertador 
da Bahia, como ajudante de campo da 2a. Brigada, sob o coman- 
do do tio materno, o então coronel Felisberto Gomes Caldeira; 
realizou estudos de engenharia militar em Paris e Piza; deputado 
provincial em Santa Catarina; faleceria em Florianópolis a 
6-10-1870; deixaria interessantes memórias, inéditas, em poder de 
um descendente, residente em Niterói. Do seu enlace com Maria 
~lmélia Vieira da Rosa, seis rebentos do sexo masculino e cinco 
do feminino. Entre aqueles, um José Bonifácio Caldeira de An- 
clrada. Outro filho de José Bonifácio de Oliveira Fontoura e Ja- 
cinta Narcisa Caldeira Brant, Fernando Gomes de Oliveira Fon- 
toura, nascido em Sabará, em dezembro de 1807; formado pela 
Faculdade de Direito de São Paulo, em 1835, participaria da Re- 
volução Liberal de 1842 e por isso desterrado para a Europa; 
radicar-se-ia em Mar de Espanha, como advogado, falecendo no 
Rio de Janeiro, a 7-6-1880. Dos seus dois casamentos, doze filhos, 
um deles - José Bonifácio Caldeira de Andrada, tal como o tio 
paterno, e outro, José Bonifácio de Oliveira Fontoura, tal como 
o progenitor; dois outros, Belchior Pinheiro de Oliveira Fontoura 
e Belchior Tiago de Oliveira Fontoura ( 9 1. 

Irmãos de Belchior e José Bonifácio, Tomas José Pacheco de 
Oliveira, nascido a 8-5-1784, batisado pelo tio materno Tomaz José 
Pacheco de Andrada. Casado, gerou uma filha, a qual deu o nome 
de Ana Josefina Ribeiro de Andrada. Pelo enlace desta, a 22-11-1846 
com Frederico Augusto da Silva Brandão, houve filhos que se 
multiplicariam em Minas Gerais; são os Silva Brandão, entrelaça. 
dos com muitos outros troncos do Estado Central (10). 

(8) Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana. Livro 1 . O  de casa- 
mentos, fls. 79 v. 

(9) Trindade. Idem. Vol. 111, titulo Oliveiras Fontouras, pág. 348, e tí- 
tulo Andrade 11, Vol. I, pág. 154. 

(10) Trindaxle. Idem. Vol 11, título Silva Brandáo, pág. 187. 
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A duvida aparece em relação as irmãs. 
Floriana Rosa, de nome igual ao da progenitora, nascera n 

15-12-1782; seria batisada pelo padre João Faustino da Fontoura, 
seu tio. As Memórias do coronel José Bonifácio Caldeira de An- 
drada mencionam uma tia paterna, residente no Tijuco, viuva, 
com nove filhos, isto é, quatro filhas já moças e cinco homens, em 
1818, já depois do falecimento do pai, o escrivão Belchior, a 
11-10-1817 ( 11 ) . Seria Floriana Rosa? Ou Ana Clara Freyre? 

Outra irmã seria Maria Rosaura, que casara, em 1782, com o 
capitão Antonio José Soares. Tiveram, pelo menos, um filho e 
duas filhas ( 12 1 .  

Uma terceira irmã, a caçula, nascida por voltas de 1800, seria 
Antonia, que viria a casar-se com o abastado proprietário Jose 
Antonio da Silva Cardoso, o "Major da Piraquara", cuja descen- 
dência é muito grande em Minas Gerais (13). É possível, tam- 
bém, que Antonia fosse uma daquelas filhas "já moças" de Flo- 
riana Rosa e, portanto, sobrinha de Belchior. 

Deduz-se que o avô dos Andradas da Independência era 
bisavô do Padre Belchior Pinheiro de Oliveira. Seriam, então 
aqueles e este parentes em segundo grau, mixto de terceiro ou 
atingente ao terceiro, pelo Direito Canônico, conforme esclare- 
ceu o desembargador Onofre Mendes Junior, do Tribunal de Jus- 
tiça de Minas Gerais. De acordo com o Direito Civil, parentes em 
quinto gráu, colatesal, consanguíneos ( 14). 

Belchior Pinheiro de Oliveira habilitar-se-ia ao sacerdócio 
nestes termos: 

"Diz Belchior Pinheiro de Oliveira que precisa justificar os 
itens seguintes pelas Fraternidades que tem com os seus tios 
abaixo declarados: 

que a referida Mãe do habilitando é irmã inteira do padre 
Tomaz José Pacheco, ordenado neste Bispado, por serem filhos 
legítimos de Tomaz Antonio Pacheco Galindo e de Mariana Geno- 
veva Ribeiro de Andrada; 

que o sobredito Pai do justificante é irmão inteiro do padre 
João Faustino da Fontoura, ordenado neste Bispado, por serem 
filhos legítimos de João Batista de Oliveira e Ana Rosa da 
Fontoura". 

(11) Ana Clara Freyre, arrematsnte dos bens do inconfidente padre Jm6 
da Silva Oliveira Rollim. 

(12) Diniz, Silvio Gabriel. (Pesquisas sobre Pitangui», Cmice 29B:26, Se- 
ção Colonial, Arquivo Piublico Mineiro. 

(13) Guimarães, Arahimedes Pereira. «E agora, padre Belchior9, título Jú- 
lia Angélica de Oliveira. Edição do Governo de Minas Gerais, 197% 

(14) Mendes Junior, Onofre, «Três figuras da história de Pitanguí», em 
uO Jornal*, ediçh dedicada a Minas Gerais, 1929. 
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Consagrado estava assim, pela própria mão do futuro sacer- 
dote, o discutido parentesco, em sua petição ao Bispado de Ma- 
riana, em 1798 (15). 

ESTUDANTE E VIGARIO 

Belchior passaria a infância no Arraial do Tijuco, onde adqui- 
riria alguns princípios de humanidades. 

No livro de matrículas do Seminário de Mariana do século 
que decorre entre 1748 e 1848, a fls. 33, encontra-se este registro: 
"Melchior Pinheiro, morador da Freguesia da Vila do Príncipe, 
Conceição do Serro, entrou para este Seminário no 6 de fevereiro 
de 1798 e pagou 50$000". 

Há no Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, na 
Secão do "Processos de Genere et Moribus", para a recepção de 
Ordens Sacras, 98 folhas de documentos relativos a Belcbior Pi- 
nheiro de Oliveira. Assim, consta aí que não haviam os seus Pais 
e avós, em tempo algum, cometido crime de Lesa Majestade, Di- 
vino ou Humano, nem que tivessem defeito algum dos reprovados 
pelo Direito Canõnico, antes, todos conhecidos como pessoas de 
"limpo sangue e pura geração", pelas testemunhas do Arraial de 
Santo Antonio do Tijuco, depoimentos tomados, para a organiza- 
1.20 do Processo, em casa de morada do padre Joaquim José da 
Fonseca, presbítero secular do hábito de São Pedro e capelão 
cura. 

"De Genere" estava o jovem habilitado, idôneo, para o estado 
sacerdotal e para gozar dos benefícios, honras e dignidades ecle- 
siásticas, até porque, "nem presos ou penitenciados pelo Santo 
Ofício" os seus ascendentes. 

Para o habilitar "De Moribus", aparecem no Processo 26 que- 
sitos, os mais variados, alguns pitorescos e até inconvenien- 
tes. . . (161, quesitos esses respondidos sob juramento, por seis 
clérigos do Tijuco. 

O Processo, iniciado a 3-1-1798, concluir-se-ia a 17-7. ~ e i s e  
iilterim, a 8-3, Belchior diz que "para a concessão do estado sa- 
cerdotal precisa constituir Patrimõnio, para o que apresenta a 
escritura de bens e requer admita as diligências de Direito". Ao 
requerimento juntava o "Traslado da Escritura e Doação e Patri- 
mônio que faz o Reverendo Tomaz José Pacheco de Andrada a seu 

(15) Vasconcelos, Salomáo de. «O h c o  - Minas e os Mineiros na Inde- 
pendência», Brasiliana, Vol. 94 e Moya, Saivador de. «Anuário Genealógio 
Brasileiro)), Ano 11, 1940, S. Paulo. 

(16) Arquidiocese de Mariaiia. Processo «De Genere et Moribus», de Bei- 
chiar Pinheiro de Oliveira. 
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sobrinho Belchior Pinheiro de Oliveira, pelo seu procurador Pa- 
dre Manuel da Costa Viana". Constava esse Patrimônio de uma 
fazenda, dentro da Demarcação Diamantina - território auto- 
nômo subordinado a Diretoria dos Dimantes de Lisboa, com sede 
no Tijuco, excluído da alçada administrativa do governador da 
Capitania de Minas Gerais - na qual o padre Tomaz José tinha 
instituído o próprio Patrimônio, para efeito de ordenar-se. E de 
três escravos, por nomes Joaquim Benguela, Domingos Angola e 
Antonio Cabunda. Doava tudo isso o tio Andrada ao sobrinho 
para este por sua vez ordenar-se. Há nesse sentido uma decla- 
ração do doador. A fazenda "João Vaz" com "casas térreas co- 
bertas de telhas com seus matos, capoeiras e campos de criar",, 
valia 360$000 e os africanos entravam no cômputo final por 
440$000. 

Lê-se no Processo ainda esta petição de Belchior: "Diz Bel- 
chior Pinheiro de Oliveira, Pensionista atual deste Seminário de 
Mariana que, para obter de V. S .  Sentença de Vita et Moribus, 
precisa ser examinado de Canto Eclesiástico". O despacho favo- 
rável tem a data de 26-7-1798 (17). Esclarece o eminente d. Oscar 
Oliveira, Arcebispo de Mariana, que o candidato passara poucos 
meses no Seminário, de fevereiro a julho, apenas para fazer exa- 
mes de Moral, Teologia e Canto. 

Para a autoridade eclesiástica, Belchior implorava que, em 
atenção a idade do Suplicante, "porque já lhe são completos vinte 
e dois anos", que fosse admitido a novo exame para as Ordens 
de Diácono e Presbítero (18). Aguardaria a aprovação em São 
Paulo, para onde viajaria. A Sé de Mariana realmente era vacan- 
te, mas o substituto de d. Frei Domingos da Encarnaçáo Pontevel 
jri se encontrava em Mariana, d .  Frei Cipriano de São José. Com 
dimissórias para d. Mateus de Abreu Pereira, Belchior seria or- 
denado na Igreja Paroquial de Santa Itapeva de Faxina, a 
6-10-1798, a Primeira e as Ordens Menores e, no dia seguinte, ao 
Sub-diaconato. A 14, na Igreja Paroquial de Itapetininga, ao 
Diaconato, e a 21, ao Presbiteriato, no Oratório do Paço Episcopal 
de São Paulo, pelo próprio d. Mateus de Abreu Pereira. 

Obtendo licença para estudar Cânones em Coimbra, a 
15-2-1800 ou 1802, colaria o gráu de bacharel em Cânones e Direi- 
to Civil, a 5-7-1809, o aluno que ai se matriculara a 15-10-1802 (19). 

Do estudante de Coimbra, salvo alguma investigação in loco, 
sabe-se apenas que andou se interessando pela sorte do Irmão 

(17) I d a .  
(18) Idem. 
(19) «Estudantes Brasileiros na Universidacie de Coimbra». N. 533: Belchior 

Pinheiro D'Oliveira. Biblioteca Nacional, 1943. 
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Pero Corrêa, "o qual foi morto dos brasis a 8 de junho de 1555 
anos". Carta sem dúvida valiosa, para o conhecimento da cate- 
quese do gentio, pelos jesuitas da Capitania de São Vicente, essa 
missiva que o estudante Belchior copiara. Nela há referências a 
"um homem que há quarenta anos que está nesta terra, e tem 
já bisnetos, e sempre viveu em pecado mortal, e anda excomun- 
gado, o Padre não quis dizer missa com ele". Por essa época, 
havia um ano. Não se tinha "recado da Bahia dos Santos donde 
está o Padre Nóbrega", o que já andava a causar apreensão aos 
demais Irmãos" (20). 

Do seu tempo de aluno em Coimbra, também o Decreto Real 
de 12-10-1806, que o "despachava" para a vigararia de Parati, con- 
forme certidão passada, a 14-4-1810, no Rio de Janeiro (21). 

Nenhuma evidência da sua participação no Corpo de Acadê- 
micos Voluntários que iria enfrentar os franceses invasores de 
Portugal, quando tanto se distinguiria o lente de Metalurgia, seu 
parente, José Bonifácio de Andrade e Silva, varão de uma valentia 
sem par (22). 

Um decreto - precipitado - desde que não se verificara a 
vaga fazia-lhe mercê da vigararia de Pitangui, a 28-4-1810, deferin. 
do-se-lhe assim a pretensão (233. 

Com a morte do titular, a 29-4-1812, afinal, a vaga do "empre- 
go" de Pitangui e, assim, a sua petição para que o atendessem 
agora, fora deferida por Sua Magestade a 1-7-1813. (24) 

A 4-5-1814, na sede do Bispado seria instruído e colado, pes- 
soalmente, pelo vigário geral, o doutor Marcos Antonio Monteiro 
de Barros. A 18-5, entraria em exercício em Pitanguí, na Igreja 
Nossa Senhora do Pilar, um dos mais belos templos de Minas 
Gerais, totalmente destruído por um incêndio a 28-1-1914, desa- 
parecendo com ele um precioso arquivo insubstituível além de 
valiosas relíquias ( 25). 

O reverendo deixara a Côrte as pressas, sem que os seus 
"negócios" OS houvesse "desembaraçado". Solicitava uma licença 
de um ano. Opinava pelo deferimento o Marquês de Aguiar, a 
14-12-1814. Negado pela Mesa de Coiisciência e Ordem o pedido, 
faria nova petição: queria agora, por seis meses. Desta vez, de- 

(20) Imtituto Histórico e Geográfica Brasileiro. Lata 8. Dooumento 24. 
(21) Biblioteca Nacional. 
(22) mnsuitar, entre outras obras; Souza, J. Salazar de (Atlantida)), n. 

24, 1917; Soriano, José Sirneáo Luz, «História da Guerra Civil», 2a. &oca, Vol. 
11; tQ Espelho», n. 33, de 11-3-1822. 

(23) Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional. 
(24) Arquivo Nacional. 
(25) Soares, Monsenhor vicenfe. (<História de Pitangui~, 1972. 
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ferida (25). E, depois, mais seis meses em prorrogação, o que lhe 
seria negado (27). A 10-1-1817, porém, o Conde da Barca atende- 
ria as súplicas do Padre Belchior: é que este recorrera, diretamen- 
te, a Sua Majestade (28). 

MAÇON E JORNALISTA 

No quinquênio de 1816 a 1821, várias as andanças do Vigário 
do Pitanguí, entre a sua Paróquia (29) perdida no ermo do Sertão 
de sua terra e a bulhenta Capital do Brasil-Reino, onde a sua pre- 
sença de homem culto se registra ao lado do bravo José Joaquim 
da Rocha, de Luís Pereira da Nóbrega Coutinho, de José Mariano 
de Albuquerque Cavalcanti, de Antonio Carlos Ribeiro de Andra- 
d.a Machado e Silva, e de outros luso-brasileiros de idéias avança- 
das e irriquetos. 

Maçons quase todos. Apesar das proibições papais de 1738 
e 1751, os sacerdotes formavam entre os membros mais influen- 
tes da Maçonaria. Nada mais natural que o padre Belchior, 
egresso de Coimbra, figurasse entre os elementos da Loja Dis- 
tinta, ou Distintiva, da freguesia de São Gonçalo da Praia Grande, 
ou Niterói (30), fundada em 1812, com sinais, toques e palavras 
simbólicas, representada por um índio preso, com os olhos ven- 
dados, enquanto um Gênio tenta libertá-lo. Republicana e revo- 
lucionária, dominavam-na, entre outros, o negociante português 
Manuel Joaquim Portugal de Lima, Luis Augusto May, José Ma- 
riano e Antonio Carlos, contra o qual, Juiz de Fora da Vila de 
Santos, a 3-11-1806, apresentara uma queixa, dirigida ao Visconde 
de Anadia, Antonio José da França Horta (31). O intendente Paulo 
F'ernandes Viana, descoberta a Loja, mandou vir a sua presença 
Yosé Joaquim da Rocha e transmitiu-lhe a ordem de d. João VI 
para que dissolvesse a sociedade. Ao que parece, os bens lançados 
ao mar, junto a Ilha dos Ratos. Da Distintiva partiriam, para o 
Norte, José Mariano e Antonio Carlos, que se veriam envolvidos 
na rebelião pernambucana de 1817. A29 de março desse milésimo, 
em uma carta para o irmão Martim Francisco, Antonio Carlos 
manda "saudades aos amigos Mariano, Belchior e Rodrigues", 
este o padre inconfidente de Barbacena, que, por duas vezes, hos- 
pedaria D. Pedro. 

(26) Arquivo Nacional. 
(27) Idem. 
(28) Idem. 
(29) «O Bandeirante», n. 10, de Pitangui. Instituto Histórico de Pltangui. 
(30) Silva, Francisco Gomes da. (Memórias), Rio de Janeiro, pág. 54. 
(31) Catálogo do Arqwvo Público de S Paulo 1.2.3.  Conselho Ultramarino 

Vol. 32, pág . 426. 
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Alguns membros da Distintiva, aliados a maçons da antiga 
Loja Reunião, que vinha de 1801, filiada ao Grande Oriente da 
França, fundariam a Loja Comércio e Artes. Um alvará de D. 
João VI  fecharia, porém, as sociedades secretas. (32). A Comércio 
e Artes passaria a funcionar de novo em junho de 1821, inscre- 
vendo, a 21 desse mês, o padre Belchior entre os seus participantes. 
G vigário, contudo, cessadas as suas licenças, reassume as suas 
funções, em Pitangui, de Juiz Eclesiástico, Cavaleiro da Ordem de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, com doze mil reis de tença efetiva, 
por decreto datado em 6-7-1813. Conservam-se documentos desse 
tempo, com a sua assinatura, no Instituto Histórico dessa cidade 
do Centro-Oeste de Minas (33). A Comércio e Artes, tripartida, 
tinir-se-ia outra vez, sob a ágid.e do Grande Oriente do Brasil (34). 

Com José Joaquim da Rocha, Belchior Pinheiro de Oliveira 
redigiria "O Constitucional", chamado pelos fluminenses de 
"Jornal dos Mineiros", folha que imprimiria 31 números, de 5 de 
julho a 30 de setembro de 1822 e da qual Salomão de Vasconcelos 
estampa um fac-simile, do n. 3 em sua obra "O Fico - Minas e 
os Mineiros na Independência". ( 35 

Foi no Natal de 1821 qiie o vigário de Pitanguí teria proferido 
notável sermão, subordinado ao tema "Jesus, Rei dos Reis", di- 
vulgado, segundo Francisco de Assis Cintra, em um folheto "Im- 
pério, editado em 1822 e transcrito, no número de setembro de 
1922 em "A Ilustração Brasileira": uma verdadeira profissão de 
fé revolucionária em defesa do Estado do Brasil e de sua Indepen- 
dência. (Helio Viana, a pág. 405 da sua História da Imprensa Bra- 
sileira, refere-se ao "Império do Equador na Terra de Santa Cruz", 
de 1823). 

O POLÍTICO 

Os acontecimentos iniciados na cidade do Porto a 24-8-1820 e 
que se estenderiam a Lisboa, até o dia 15 do mes seguinte, derru- 
bando o absolutismo monárquico, provocariam a substituição do 
último capitão general das Minas Gerais por uma Junta Governa- 
tiva. Eleger-se-ia presidente, por 54 votos contra 12, dados ao 
Bispo de Mariana, o próprio representante do Rei, D. Manuel de 

(32) Diversos autores. 
(313) Arquivo Judiciário do Instituto Histórico de Pitangui. 
(34) Silva, Noernio VeIoso de Souza e. Conferência pronunciada no Grando 

Oriente do Brasil, a LI-10-1955. Menezes, Manuel Joaquim de. «Exposi@o His- 
tórica da Maçonaria no Brasil)), 1837. Ferreira, Manuel Riodrigues e Tlto Livio 
«A Maçonaria na Independência Brasileiras, 2 volumes, 1961. 

(35) «O Constitucional», na Biblioteca Nacional. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 125 

Portugal e Castro; e vice-presidente, o desembargador José Teixei- 
ra da Fonseca Vasconcelos, Ouvidor de Sabará. 

No Ato de Juramento de fidelidade $L Constituição, "que se 
está formando em Portugal", sob a presidência de d. José da San- 
tíssima Trindade, em data de 9-4-1821, não consta o nome do padre 
Belchior Pinheiro de Oliveira. Ta,mbém não se lê a sua assinatura 
no livro em que se acham nomeados os diversos sacerdotes da 
Província, que juraram observar as bases da Constituição Portu- 
guesa, em data de 19-7-1821. 

O termo da abertura do Livro de Atas da eleição dos Depu- 
tados Gerais as Côrtes de Lisboa, em data de 16-9-1821, é, todavia, 
do próprio punho do Reverendo Doutor Zelchior, que rubricaria 
todas as folhas com a sua conhecida abreviatura Pinho. Seria 
eleito presidente da Junta na sessão presidida por D. Manuel de 
Portugal e Castro. Deputado eleito no segundo escrutínio, como 
todos os outros, com 32 votos. A segunda Ata do Livro traz a assi- 
natura do padre, em primeiro lugar, como seu presidente (36) .  

Está agora, de novo, o padre deputado, no Rio de Janeiro. 
Ingressa no Clube da Resistência, fundado por José Joaquim da 
Rocha, depois do "Fico" e, a 22 ou 25 de fevereiro de 1822, reune-se 
com os seus colegas de representação para a histórica decisão do 
cancelamento da viagem a Portugal, pois que contrários a qolítica 
de além-mar para com o Brasil. Existe neste sentido uma de- 
claração assinada em primeiro lugar por Belchior Pinheiro de 
Oliveira. A "fala" de Minas Gerais, contudo, fora enviada para 
as "Côrtes pelo vice-presidente José Teixeira da Fonseca Vascon- 
celos ( 3 7 ) .  Receberiam os deputados eleitos a ajuda de custo para 
o embarque - Belchior, 1.244$000 em Notas do Banco e 104$000 
em moedas de prata, importância que, não utilizada, seria reco- 
lhida ao erário a 25-6 do milésimo, por intermédio de um deles, 
o conselheiro Lucas Antonio Monteiro de Barros (38). 

Enquanto em Portugal "o Governo Liberal via com otimismo 
a evolução dos acontecimentos no Brasil" - "O Levantamento 
para a Independência he a recear mas não me parece tão próxi- 
mo que não tenha o Congresso tempo de o atalhar, tomando 
-medidas adequadas" - escrevia para o Monarca o Ministro dos 
Estrangeiros Silvestre Pinheiro Ferreira, que, na intimidade, D. 

(36) Arquivo Público Mineiro. 
(37) «O Espel!ho» n. 2, 1922, Biblioteca Nacional. Veja-se, tarnbem, Salomáo 

de Vasconcelos, obra citada; Francisco Adolfo de Varnhagen, em ~oHistória da 
Independência do Brasib e Revista n. 1 do Arquivo Pkbl~co Mineiro. 

(3.8) Biblioteca Nacional. 
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João VI  chamava de Pinheiro Silvestre - agitava-se a Província de 
Minas Gerais (39). 

A conselho dos seus Ministros e, particularmente dos patrio- 
tas mineiros, D. Pedro de Alcântara, Príncipe Regente, "para aco- 
modar os Partidos e apaziguar os espíritos", deixa o Rio de Ja- 
neiro, a 25-3-1822, em direção as Alterosas. Para o Rei, a "Sua 
filha muito obediente Leopoldina, de "St Christovo 3 de avril 
1522" contava a novidade da viagem (40). 

Não a descrevamos. Ela está narrada nos "Apontamentos so- 
bre os Motivos e Sucessos da Jornada de S.  A. R. o Sr. D. Pedro 
de Alcântara, Príncipe Regente do Reino do Brasil a Província de 
Minas Gerais em 1822" (411, que nos legou o desembargador Es- 
tevam Ribeiro de Rezende, que, em meio do caminho, seria despa- 
chado secretário de D. Pedro. É ele quem nos diz quais os acom- 
panhantes do Regente: tão somente ele próprio e o vice-presidente 
Vasconcelos, o guarda roupa Berquò, o seu criado particular João 
Carvalho e um moço de estrebaria, c0ntrariament.e a quase totali- 
dade dos historiadores, que incluem na comitiva alguns dos depu- 
tados, gerais principalmente o padre Belchior. Vale acrescentar 
aqui que D. Pedro, na Fala do Trono perante a Assembléia Cons- 
tituinte de 1823, diria: " . . . marchei para lá (a  rica e magestosa 
Província de Minas) com os meus criados somente. . . " 

Quero acreditar que o vigário de Pitanguí, ou subiu dias antes 
da partida do Regente, os Orgãos e a Mantiqueira, serras para 
ele tão familiares, para preparar as populações para a excepcional 
acolhida que iriam proporcionar a.o Príncipe, desde que grande 
entre elas e seu prestígio, ou foi ao encontro do Príncipe em al- 
guma pousada da Estrada Real, o velho Caminho Novo de Garcia 
Rodrigues Pais. O fato é que reza a tradição que, no Capão do 
L!a,na, importante ponto do itinerário, a 22 km de Vila Rica, teria 
o padre aconselhado moderação ao impetuoso Regente, ao se mos- 
trar estar agastado com o comandante das Armas da Província, 
o brigadeiro José Maria Pinto Peixoto. Vale comentar, também, 
que não afinariam muito bem o vigário, que era, afinal, um An- 
drada e Estevam Ribeiro de Rezende, que, quando Juiz de Fora 
em São Paulo, desposara uma Souza Queiroz, família que se in- 
dispusera, acremente, com Martim Francisco, então no governo 
de São Paulo. 

Não sigamos o desembargador na sucinta descrição do seu 
roteiro (42 1 .  Recentemente, o Sr. Eduardo Canabrava Barreiros, 

(39) Pereira, Anselo, aD. João VI, Príncipe e Rei. A Independência do 
Rrasil», Lisboa, 1956, pág. 536. 

(40) Idem. 
(41) Anais do  Museu Paulista. T o m o  I, 1922. 
(42) Idem. 
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a luz da cartografia, dissecou com técnica e brilho, a viagem triun- 
fal, completando com vantagem os "Apontamentos" de Rezen- 
de (43). Passemos, também, ao largo das cartas pitorescas que se 
trocaram entre o jovem Regente e o venerando Ministro (44). 

O fato é que Belchior faria a viagem de retorno, pois assim 
noticiaria "O Espelho"; a todo o galope, em quatro dias e meio. 
Afeiçoado a D. Pedro, sendo mesmo considerado o seu mentor es- 
piritual, tinha entrada franca no Paço, desde as reuniões do Clube 
da Resistência, que o Príncipe costumava frequentar. Teria sido 
o padre, juntamente com Joaquim Gonçalves Ledo, um dos pro- 
vocadores do decreto de 3-6-1822, de convocação da Assembléia 
Constituinte (45). 

O "Apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz" 
instalado cinco dias depois do Grande Oriente, fruto das divergên- 
cias entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, fizera de D. Pedro - 
Romulo e de José Bonifácio - Tibiriçá e Consul. Dividir-se-ia em 
três palestras: "Independência ou Morte", com o distintivo um 
laço verde, "União e Tranquilidade", com um laço amarelo, e "Fir- 
meza e Lealdade", com um laço verde e amarelo. Das Táboas dos 
Camaradas da 3 O  Palestra", Belchior Pinheiro de Oliveira era um 
dos Apóstolos, logo abaixo de José Bonifácio em hierarquia, com 
o título de Régulo. Logo em seguida Catão, Francisco França de 
Miranda e Americano, Francisco Carvalho. Os demais, Dignitá- 
rios, Escudeiros e Recrutas (46). Para Monteiro em A Elaboração 
da Independência", 1927, pág. 647, o padre Belchior Pinheiro de 
Oliveira era "um nome em evidência na maçonaria". 

Lá em Pitanguí, o coadjutor Miguel Dias Maciel substituia, 
com devoção, na Paróquia, o vigário engolfado na Política, na Ma- 
conaria e no Jornalismo. Um ambito mais augusto o aguardava 
na encruzilhada do destino. 

A INDEPENDÊNCIA 

Dizia o "requerimento" do Procurador Geral de 3.06.1822 
que o "Brasil já não pode, já não deve esperar que de mãos alheias 
provenha a sua felicidade. . . O Brasil tem direitos inauferíveis 
para estabelecer o seu governo e a sua Independência. . . O Brasil 
quer Independência. . . Qual a nação do mundo que com ele queira 
tratar, enquanto não assumir um caráter pronunciado, enquanto 

(43) Barreiros, Eduardo Canabrava. GD. Pedro - Jornada a Miilas Gerais 
em 1822)). Documentos Brasileiros, Livraria José Olímpio, Vol. 161. 

(44) Anais do Museu Paulista, Tomo 111, 1922. 
(45) Cintra, F'rancisco de Assis. <<Ilustraçáo Brasileira)), <yutubK), 1922. 
(46) Morais, Alexandre de Meio. .Brasil Histórico), n ,  11, Ano V, 22-12-1873 

Aroaivo Nacional. 
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não proclamar os direitos que tem de figurar entre os povos inde- 
pendentes?" 

No "Manifesto de 1.0 de agosto de S.A.R. O Príncipe Regente 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Reino do Brasil aos Povos 
deste Reino" adiantava: "Não se ouça, pois, entre Nós outro grito 
que não seja União - Do Amazonas ao Prata não retumbe outro 
fecho que não seja - Independência". 

Dentro desta idéia que se alastrava, congregando todos os pa- 
triotas, partiria D. Pedro para São Paulo, a 24-08. A Província 
estava agitada, desassossegados os seus habitantes, mormente os 
paulistanos, pelo movimento chefiado por Francisco Inácio de 
Souza Queiroz, francamente antiandradista. 

Deixemos de lado o roteiro seguido pelo Príncipe, da autoria 
de Francisco de Castro de Canto e Me10 (47). Passemos ao largo, 
também, do itinerário esmiuçado pelo cartógrafo Eduardo Cana. 
brava Barreiros, que o distribuiu por sete etapas: 1. "Do Paço 
Real de São Cristovão a Real Fazenda de Santa Cruz"; 2. "Da 
Real Fazenda de Santa Cruz a Pouso Sêco, limite das Províncias 
do Rio de Janeiro e de São Paulo; 3 .  "De Pouso Sêco a São 
Miguel das Areias a Guaratinguetá"; 5. "De Guaratinguetá a 
Senhora da Ajuda de Caçapava a Fazenda de Sabauna"; 7. "Da Fa- 
zenda Sabauna a Cidade de São Paulo" (48). 

Certo que nessa gloriosa jornada há alguma coisa interessante 
a respigar. Quantos, por exemplo, os componentes da comitiva? 
Canto e Melo, então alferes, Ajudante de Ordens, alista-se tão 
somente ao lado de Luiz de Saldanha da Gama, na época "estri- 
beiro-mór e vedor da S A .R.  Princesa Regente, com a dignidade 
de secretário interino itirante", de Francisco Gomes da Silva, "o 
Chalaça"; e de dois "criados particulares do Paçs", João Carlota 
ou Carloto (aliás João Carlota Ferreira, que viria a ser contem- 
plado no testamento de D. Pedro) e José de Carvalho" (aliás João 
Carvalho Raposo)? E o secretário de Saldanha da Gama, José 
ae Araujo Ribeiro, apontado por alguns historiadores? E o guardá 
roupa Joaquim Maria da Gama de Freitas Berquó? E os guardas 
Eleutério Velho Bezerra e Antonio Luiz da Cunha, incorporados à 
caravana desde o Rio de Janeiro? 

No local conhecido como Venda Grande, a uma pequena dis- 
tância de Inhauma, entroncamento para o caminho das Minas Ge- 
rais, o encontro com o tenente coronel reformado Joaquim Ara- 
nha Barreto de Camargo, natural de Santos, que a 23 desse mês 

(47) Originariamente, na Revista Comercial de Santos, 29-12-1864. Veja-se, 
também, Pasin, José Luís. «D. Pedro no Vale do Paraiba», Revista do I.H.G.S. 
P., Vol LXX, 1973, págs. 576 a 586. 

(48) Barreiros, Eduardo Canabrava. «Itinerário da Independência». 
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seria nomeado, em Mogi das Cruzes, "governador das Armas da 
Praça e Vila de Santos". E o padre Belchior Pinheiro de Oliveira, 
"vindo expressamente de Minas" (Tobias Monteiro em A Elabo- 
ração da Independência", pág. 540). Dado o temperamento volun- 
tarioso do Príncipe, os dois novos integrantes da reduzida carava 
na original só dela participariam, porque gozassem de muita li- 
berdade junto a sua Alteza, particularmente o deputado por Minas 
Gerais, além disso, um Andrada, homem de plena confiança do 
Ministro José Bonifácio, quiçá um seu enviado especial, diriamos, 
hoje, um observador político. Só assim se justifica a sua presença 
em terreno alheio as suas atividades, até então limitadas ao Rio 
de Janeiro e a Província. Ou tencionava o sacerdote aproveitar a 
rara oportunidade para rever a terra da sua ordenação, o torrão 
natal da sua avó Mariana Genoveva, ou conhecer os presentes 
santistas? (49). 

Entraria D. Pedro em São Paulo "sem receio", afiançou o 
cronista, porque sabia que todo o povo o amava, apesar de aqui 
"existir um partido de portugueses e brasileiros degenerados, to- 
talmente afetos as Cortes" - naquele São Paulo de 1822, com as 
suas prováveis vinte mil almas (50). E por isso que ainda havia 
uma dissidência, testemunharia o sacerdote uma cena insólita, em 
pleno Palácio do Governo, entre o Regente e o Coronel Souza 
Queiroz e o Intendente de Santos, Miguel José de Souza Pinto (51). 

Na madrugada do dia 5 de setembro, seguiu Sua Alteza para 
Santos com o séquito que partira da Côrte e mais o que se lhe 
fora incorporado pelo vale do Paraiba e, agora, acrescido do bri- 
gadeiro Manuel Rodrigues Jordão, um dos seus hospedeiros na 
Capital, "a fim de examinar o estado das fortificações da Praça 
e visitar a família do seu amigo paulista José Bonifácio de An- 
drada" ( 52 1 ,  consoante Machado de Oliveira. 

Na "Anchietana", conta-nos o sauaosct colega Mário Leite, a 
história do "Caminho do Padre José Barreiros; (53) descreveu 
com minúcias de técnico a rude jornada: até Moinhos, a Meninos 
a São Bernardo do Campo, ao Rio Grande, a Caveiras, ao Rio Pe- 
queno, a Zanzalá, a Calçada do Lorena, ao Cubatão-primitivo por- 
to de Santa Cruz - local de tropeii-os, de onde, em lanchas e 

(a) «O Espelho», de 13-9-1822, Martins, Francisco da Rocha, «A Indepen.. 
dência do Brasil», Lisboa, 1836, pág. 2113. E vários outros autores. 

(50) «O Espelho», de principies de setembro de 182.2. Veja-se, também, Byror 
Gaspar em «Ruas Principais de S. Paulo no ano de 1822», p 6 g .  3115 da polianteia 
«D. Pedro e Dona Leopoldina)), do T.H.G.S.P. 

(51) Originariamente publicada na  Revista Comercial de San ta ,  em 29-12-1864 
(52) Oliveira, José Joaquim Machado de. «Olbras Escolhidas» e «Quadro His- 

tórico da Província de S. Paulo», págs. 286 a 329. 
(53) «Anchietana», S. Paulo, 1965, p&gs 343 a 347. 



saveiros, embarcariam todos, menos Canto e Me10 que retornaria 
do Cubatão, por ordem do Regente,(54) para, por via fluvial, atin- 
girem o lagamar do Enguaçu e, afinal, o cais de madeira do Con. 
sulado, em Santos (55). Sob os aplausos da Vila de pouco menos 
de cinco mil habitantes, executado o hino de Portugal pela banda 
do jovem maestro Luís da Trindade e ao troar da artilharia do 
Forte de Nossa Senhora do Monte Serrate. A noite recolher-se-ia 
o Príncipe ao Palácio dos Governadores, onde fora o Colégio dos 
Jesuitas, embora discorde Costa e Silva Sobrinho, que afirma D. 
Pedro ter-se hospedado em casa de propriedade de Jordãc, a rua 
Santo Antonio (56). 

No dia 6, o beija-mão e uma "fala" do presidente da Câmara 
Municipal, e a coleta de informaçoes da situação militar da Barra 
Grande, da Bertioga, do Itapema. Talvez esperasse a chegada a 
qualquer instante de um Correio da Corte, porque assim ficara 
combinado na Maçonaria, a portas fechadas, afirma Jairo Franco, 
pois que nessa Vila "devia ele tomar histórica resolução". Sim, 
em terra santista, se o Correio se adiantara de 24 horas ou se mais 
24 horas permanecera em Santos o venturoso Príncipe, com o 
predestinado séquito, elemento em que figurava como proeminente, 
pela cultura e pelo acendrado amor a Liberdade e a Pátria, o vi- 
gário de Pitanguí. 

Pois, foi ao lado deste, "com quem mantinha animada con- 
versação"(57), que D. Pedro de retorna viagem, no dia 7 de se- 
tembro, com todos os componentes da comitiva, menos - ao que 
parece - o tenente-coronel Gama Lobo, comandante da Guarda 
de Honra, que ficara em Santos, retido por uma indisposição de 
saúde (581, se aproximou do ribeirão Ipiranga. 

Entre "Os Meninos" (59) e "Moinhos", o cenário que ilumi- 
nou a história do Brasil, ao entardecer desse dia, na colina do 
Ipiranga. A Guarda de Honra, a príncípio um pouco atrás, as 

(541 Originariamente, na Revista Comercial de Santos. 
(55) Taunay, Afonso d'likragnolle. ((A Engenharia e o Ensino mcnico em 

S. Paulo anteriores a Escola Politécnica de S. Paulo*. Anuário da E.P. S.P., 1947. 
(56) Franco, Jairo. «O Prínciw D. Pedro na terra andradina», enii «A 

Tribuna», Santos, 7-9-1972. Costa e Silva Sobrinho, em «Saitos na Indepenàêii- 
cia», em «Estudos vários sobre José Bonifácio de Andrada e Silva, Santos, 1963. 

(57) Romeiro, Joáo Marcondes de Moura . «De D. Joáo VI a Independência*, 
edição de 1962, pá;g. 249. 

(58) Toledo, Francisco Eugênio de. aA História da Independência do Bra- 
sil», tomo 107, Vol. 181, 1931, da Revista do I.H.G.B. Salgado, Cesar, em « A  
Guarda de Honra do Princlpe D. Pearoz, na poliantéia «D. Pedro e Dona Zeo- 
poldina~, páig. 579. 

(59) Na junção da estrada de Santos com a do Vergueiro, bairro hoje de 
S. Bernardo do Campo. 



margens do Ipiranga, passara a frente, por ordem de Sua Alteza, 
porque assim o aconselhava o estado fisiológico, que "o obrigava 
a todo o momento a apear-se para prover-se" (60). 

Era uma vendinha do lado esquerdo do riacho a do alferes 
Joaquim Antonio Mariano, a casa em que o aguardava o grupo 
de rapazes. Cavalgava, agora, porém, vindo das bandas da Capi- 
tal, o Ajudante de Ordens, com â nova de Correios do Rio de 
Janeiro, portadores de mensagens, certamente preciosas. 

E o padre? E o vigário de Pitanguí? 
"O Príncipe mandou-me ler alto as cartas trazidas por Paulo 

Bregaro e Antonio Cordeiro ( 6 1). D . Pedro caminhou alguns 
passos, silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bre- 
garo, Carlota e outros, em direção aos nossos animais, que se 
achavam a beira da estrada. O Príncipe virou-se para seu Aju- 
dante de Ordens e disse: - Diga a minha guarda que eu acabo 
de fazer a independência completa do Brasil. Estamos separados 
de Portugal. E, arrancando do chapeu o laço azul e branco, de- 
cretado pelas Cortes, como símbolo da nação, atirou-o ao chão". 
E foi então que Canto e Me10 se dirigiu aos dragões da guarda, 
que com ele foram ao encontro do Regente, "dando vivas ao 
Brasil independente". 

O assunto permanece ainda hoje controvertido, em aberto para 
os pesquisadores. O Sr. Carlos H. Oberacker Junior, - adido 
cultural da Embaixada da Alemanha em Lisboa - esmiuçando as 
dúvidas e certezas que desafiam os historiadores, e confrontando 
os quatro relatos das testemunhas oculares (62 1 realça a descrição 
do padre Belchior Pinheiro de Oliveira, o mais minucioso dos 
narradores. 

Fujamos da polêmica, para tão somente acreditar na veraci- 
dade do que nos deixou o vigário de Pitanguí, em carta endere- 
çada de Bordeaux para Paris (631, em 1826, para um dos três 
conterraneos Rocha, mais certamente Juvêncio Maciel da Rocha, 
que faleceria nessa cidade, aos 83 anos de idade, depois de durante 
oito lustros desempenhar funções diplomáticas na França. Trans- 
creve-la-ia algum "folheto, hoje raríssimo", da marca daqueles 

(60) Do relato do Barão de Pindamonhai~aba. 
(61) Há divergências sobre a presença de um ou outro entre os historiadores. 
(62) Oberacker Junior. Revista de Hist,ória da Universidade de S. Paulo 

n .  92. Ai o assunto é exaustivamente analisado. 
(63) Cintra, Francisco de Assis. «D. Pearo I e o Grito da Indapendència:> 

e <.Brasil - Reino e Brasil-ImpBrion, SI. Paulo, 1954. «A Margem da História)), 
pág. 145. «Serões Históricos». Carlos Maul, em «História da Independência do 
Brasil» transcreve o relato. Outros historiadores ignoram a presença do vigário 
de Pitmgui no Ipiranga ou fazem uma sim-les referência ao seu ncme, geral- 
mente truncando-o. 
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que o inolvidável Afonso d'E. Taunay (64) afirmara existirem, 
em Santos, na biblioteca de Martim Francisco I11 e que o escritor 
Paulo Setubal alegava ter tido em mãos, opúsculo provavelmente 
apreendido pela polícia anti-andradista de Pedro I, francesa ou 
fluminense, - pouco importa - e de circulação por isso mesmo 
em âmbito muito restrito (65). 

"E agora, padre Belchior?" "E eu respondi imediatamente: 
Se Vossa Alteza não se faz 'Rei do Brasil será prisioneiro das 
Cortes e, talvez, deserdado por elas. Não ha outro caminho senão 
a independência e a separação". Sim, adiantou Marcondes, já 
elevado a culminância de primeiro barão de Pindamonhangaba, 
a 14-04-1862, é de supor que o Príncipe consultasse com o padre 
Belchior, a respeito, por isso que era seu confidente e mentor" (66). 

Naquele dia predestinado (67), quebradas as amarras com as 
Cortes Gerais de Lisboa, que desprezavam o "rapazinho" e o que 
é pior, "o brasileiro", proclamou D. Pedro a separação da Pátria 
luzitana. "As circunstâncias" - escreveria Candido Mota Filho - 
tornaram fácil a rebeldia (68). 

Independência ou Morte! - 
E o delírio do povo na Capital, que culminaria com um viva 

no Teatro, ao "Rei do Brasil". A "Proclamação aos Honrados 
Paulistanos", a hora da despedida, Sua Alteza, porém assinara-a 
tão só como "Príncipe Regente". 

Independência ou Morte teria sido apenas "a legenda para 
servir de divisa nacional". "O Espelh~", o fiel porta-voz fluminen- 
se do dia 17, noticiando a "velocíssima" corrida de regresso de 
D. Pedro, nada escreve sobre a independência proclamada no Ipi- 
ranga. Só no dia 20 "Independência ou Morte" - Eis o grito 
acorde de todos os Brasileirosn.(69) O 12 de outubro, o "suspira- 
do" dia, que devia por o sê10 a Glória do Brasil", data em que 
Sua Majestade rubricou a histórica Proclamação (701, segundo n 

- 

(64) Taunay, Afonso dJEscregno1le. Obra citada, pág. 101. 
(65) Poderiam ser citadas muitas folhas que se publicavam no Rio de 

Janeiro na  década de 1820, prolongando-se pela de 1830, e as tipografias que as 
imprimiam. 

(66) Pombo, Manuel Francisco da Rocha, «História do Brasil*, Vol. VII, 
pág. 740. Varnhagen, obra citada, pág. 208. E «Brado da Independência», Re- 
vista do I .H.G.B.,  tomo 107, Vol. 161, 1931, págs. 276 s 278. 

(67) Morais, Alexandre Melo, «A Tndependgncia do Brasil)), Rio. 1877. 
(66) «As circunstâncias na luta pela Independência, na poliantéia «D. Pe- 

dro e Dona Leapomna», pág. 462 e Célio Debes, em «O significado da viagem 
de D Pedro a S. Paulo», idem, pág. 218. 

(69) Relato do padre Belahior Pinheiro de Oliveira. E Nilva R. Melo, «A 
Gente e a Cidade de S. Paulo nas vésperas da Independência)), na referida po- 
liantéia, pág. 3!%. 

(70) Em diversos atores. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 133 
-- 

qual desse dia em diante começava o Império do Brasil a sua 
longa caminhada. Somente no n. 118 de 3-1-1823, é que "O Espe- 
lho" a esse Império expressamente se referiria. 

Enquanto no Rio de Janeiro, por decreto de 1-12-1822, o padre 
Belchior Pinheiro de Oliveira era agraciado Oficial da Ordem Im- 
perial do Cruzeiro, lá em Mariana D. Frei José da Santíssima Trin- 
dade baixava uma Pastoral ordenando que se fizesse uma subs- 
crição para auxiliar as despesas da Independência, e o padre Mi- 
guel Dias Maciel, coadjutor que ficara em Pitanguí, cumprindo 
uma portaria do seu superior hierárquico, viajaria para o flores- 
cente arraial de Bom Ilespacho, para comemorar a extraordinária 
novidade em meio aos seus amados paroquianos (71 ). 

Quanto ao vigário ainda outra e nobre missão lhe estava re- 
servada no cenário político nacional. 

NA CONSTITUINTE DO IMPÉRIO 

Discreta a presença do Constituinte, padre Belchior Pinheiro 
de Oliveira, eleito, pela Província de Minas Gerais (721, juntamen- 
te com mais 19 representantes, ele com 504 votos, contra os 205 
do último (73). Considerado legal o seu diploma, a 18-4-1823, após 
a leitura do parecer do presidente da Comissão de Poderes, pre- 
cisamente o primo santista Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
Machado e Silva. 

Usaria da palavra, ligeiramente, na sessão de 7 de maio. Apar- 
tearia o padre José Martiniano de Alencar, na reunião de 16 de 
maio, a propósito das convicções republicanas do padre Venâncio 
Henriques de Rezende, deputado pela Paraiba, que, a seu ver, 
"seguia princípios opostos a causa do Brasil". Contrário, a 22 
de maio, a votação nominal do projeto de anistia. A 31 de maio 
apresentava uma emenda ao projeto relativo as sociedades secre- 
tas. A 4 de junho, eleito para a Comissão Eclesiástica. A 16 de 
junho designado rela.tor da Comissão de Instrução Pública. 

Da sua autoria o projeto relativo as sociedades secretas. A 4 
de junho, eleito para a Comissão Eclesiástica. A 16 de junho 
designado relator da Comissão de Instrução Pública. 

Da sua autoria o projeto de se considerar "benemérito da 
Pátria e como tal condecorado com a Ordem Imperial do Cruzeiro 
ou nela adiantado, se já a tiver, aquele cidadão que, até o fim do 

(71)l Livro do Tombo da Igreja Matriz de Bom Despacho. 
(72) Arquivo Pkblioo Mineiro. 
(73) aA Gazeta do Rio», de 25-10-18â1. «O Espelho», n .  117, de 18312. Var- 

nhagen, «História do Brasil)), pág. 275. Baráo Homem de Melo, «$A Constituinte 
perante a História». Revista do Arquivo Público Mineiro, n. 1. 
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corrente ano apresentar a Assembléia o melhor tratado de edu- 
cação física, moral e intelectual para a mocidade Brasileira". Ini. 
cjativa pioneira no país, e como tal reconhecida pela posteri- 
dade ( 74 1. 

A 7 de julho, apoiaria a memória de Martim Francisco rela- 
tiva a reforma dos estudos menores da Província de São Paulo. A 
16 de agosto, assinaria o projeto da Comissão de Instrução Pú- 
blica que criava duas Universidades, uma em São Paulo e outra 
em Olinda, "nas quais se ensinarão todas as ciências e belas ar- 
tes", além de um Curso jurídico em São Paulo. A 13 de outubro, 
concordava com a proposição que mandava imprimir o esboço 
oferecido por José Bonifácio" para a organização e regime das 
Universidades do Brasil". A 15 de outubro relatava a indicação 
que tinha por objetivo reformar a cota das conhecenças e mais 
direitos paroquianos do Bispado de Mariana". 

Compareceria, finalmente, a sessão de 11 de novembro, quan- 
do Antonio Carlos exclamaria: "Nós já não temos que fazer aqui 
O que resta é cumprir o que Sua Magestade ordena no decreto 
que acabou de se ler". . . Sairam entáo, da sala, todos os senho- 
res deputados, dissolvendo-se a Assembléia pela uma hora da tar- 
de do dia 12 de novembro de 1823". (75) 

Recolhido preso a Pedra da Lage e transferido três dias de 
pois para a fortaleza de Santa Cruz, juntamente com os três ir 
mãos Andrada, José Joaquim da Rocha e Francisco Gê Acaiaba 
de Montezuma, a 24 de novembro seria Belchior Pinheiro de Oli- 
veira deportado com os demais para a Europa, embarcando na 
charrua "Luconia", apresada, na véspera, no porto onde arriba- 
ra, em derrota para Portugal, quando conduzia para Lisboa os 
dois deputados pelas Indias as Cortes Gerais do Velho Reino. 

Não se esqueceria, naquele transe difícil, o sacerdote do sei1 
superior hierárquico, d. Frei José da Santíssima Trindade, e a 
ele dirigir-se-ia nestes termos: " E x i n ~ .  e Revmo. Sr. - Não ten- 
do, por moléstia que me durou vinte dias, podido responder a 
última com que V. Excia. me honrou, e pretendendo-o fazer pelo 
primeiro correio depois que me restabeleci, fui embaraçado para 
me desobrigar desse dever por uma sessão permanente, e depois 
por prisão em que fui posto, e de onde me mandam amanhã para 
a França. Confesso a V. Excia . que não sei, nem por conjecturas 
qual seja o motivo de semelhante procedimento a meu respeito; 
niio cometi o mais leve delito; tenho um perfeito sossego a minha 

(74) Ferraz, Arrison de Souza. Poliantéia do 1.H.G S. P. em hoúnmZbg@m 
ao dr. Washington Luis Pereira de Souza Grande Enciclapedia Portuguesa e 
Brasileira, Tomo 21, pág. 672. 

(75) Anais da Assembléia Geral Constituinte do Império do Brasil, 1823. 
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consciencia e por isso confiado na Justiça Divina nada receio. Apli 
carei em desconto de pecados os inc6modos que vou sofrer. Ro 
go, pois, a V. Excia. queira por sua Bondade concorrer para a 
diminuição deles fazendo (o que não posso deixar de esperar) 
conquanto não me falte a Pensão da minha Igreja, que V. Excia, 
conserve nela o Encomendado que está, que vá outro, por impos- 
sibilidade deste. Não tenho tempo para mais, Exmo. Eenhor, por 
que sou obrigado a largar da pena para embarcar a bordo. Tudo 
confio a V .  Excia, de quem sou - Obmo. Servo e Súdito Revrte 
Fortaleza de Santa Cruz, 20-11-1823 (76). 

Um decreto, datado do dia 18, mandava pagar aos emigrados 
a força o suficiente para que nãc viessem a passar necessida 
des (77): "E hei por bem que, enquanto eu não mandar o con- 
trário, se pague, pela folha das pensões e na forma do estilo, a 
José Bonifácio de Andrada e Silva, Antonic Carlos Ribeiro de An- 
drada Machado e Silva, Martim Francisco Ribeiro de Andrada 
José Joaquim da Rocha e Francisco Gê Acaiaba de Montezuma a 
quantia de 1:200$000 de que faço mercê a cada um deles anua: 
mente; e bem assim ao padre Belchior Pinheiro de Oliveira a 
quantia de 600$000, pagando-se-lhes três meses adiantadamente 
por uma só vez somente. Mariano José Pereira da Fonseca, do 
meu Conselho de Estado, Ministro e Secretário do Estado dos 
Negócios da Fazenda, Presidente do Tesouro Público, assim o te 
nha entendido e faça executar com os despachos necessários". 

NO EXÍLIO 

Afinal, a 12-2-1824, em Vigo, na Espanha, onde a charrua se 
ria condenada pelas autoridades marítimas locais, forçando os 
exilados ao desembarque. Antes dessa decisão, a 19-3 fora a cida- 
de o padre, em companhia de Martim Francisco, para um enten- 
dimento com o governador Geral de Tuy. Por terra, de Vigo para 
La Coruna (78) Por fim em Bordeaux, pelo "Saint Martim", a 
5-7. menos Montezuma, que escapara da "Luconia" a nado, no 
porto espanhol, deixando a esposa a bordo. Encontrou-se o casa: 
em Santander e conseguiu internar-se em Orleans. (79) Da "Luco- 
nia", uma boa parte da marinhagem desertaria em busca do 
amado Portugal. 

Instalar-se-ia o padre Belchjor em Talance, a uma légua de 
Rordeaux, na casa que José Bonifácio alugara. Através das "Car- 

(76) «O Banóeirante», de Pitangui, n .  52. Instituto Histórico de Pitangui. 
(77) Leis de 1823. 
(78) Rangel, Alberto. «Textos e Pretextos», Tours, França, 1926, págs. 59 a 98. 
(79) Idem. 
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tas Andradinas" (80) e dos arquivos do Itamaraty podem ser 
acompanhadas todas as peripécias e os dissabores que historiam 
a permanência dos brasileiros no país, pois que, desde 24-11-1823, 
já se recomendava a Franchet d'Esperey, em França, prevenções 
contra os exilados, até contra o padre. . . Belchior Pontes Ribeiro ... 

Assim, a exigência do juramento a Constituição do Impé- 
rio (81). Assim a intimação para que deixassem Bordeaux e es. 
colhessem um lugar do interior francês para a sua residêncis 
referida em carta de 2-7-1824, a Domingos Borges de Barros, agen 
te do Brasil na França, pelos trés Andradas e mais José Joaquim 
da Rocha e Belchior Pinheiro de Oliveira (82 1 .  

A 4-11-1824, Antonio Carlos, ao se defender das acusações - 
"desafôros" - dizia ele - de "L'Indépendent, de Lyon(83), assi- 
nala que na realidade elas eram dirigidas, particularmente a ele, 
ao irmão Martim Francisco e a Menezes de Drummond (que fugi- 
ra de Pernambuco para a Europa), poupando-se a José Joaquim 
da Rocha, que se mudara para Paris, com os filhos Juvenal e Ju- 
vêncio (84 ), a José Bonifácio e Belchior. Apontado por Luis José 
de Carvalho e Melo, Ministro das Relações Exteriores do Império, 
como complacente com os exilados, Domingos Borges de Barros 
defendia-se, pelo ofício secreto n. 11 de 11-1-1825, empregando esta 
expressão: "Sim, homens recomendados como perigosos, mas, 
homens vencidos, qualidade que, quando outras razões não m! 
lit.assem, têm grande direito a atenções" (87). 

Carteavam-se os brasileiros de Bordeaux com os de Paris e 
sempre aparece o nome do padre nas saudades, lembranças (86). 
A 22-10-1826, por exemplo, de Antonio Carlos para Drummond: "O 
nosso amigo Belchior, que anda muito melancólico e como negro 
com banza, agradece as suas lembranças e se recomenda igual- 
mente". A 25 complementa o comentário com estas linhas: "A 
banza do amigo Belchior continua mais ou menos; o pior é que 
até despreza o magnetismo animal, que tão bem, diz ele, tem feito 
â V. S .  apesar do clima e da vida de Paris". 

Haviam no ano anterior (87) os Andradas e Belchior solicita- 
do permissão ao Prefeito de Gironda para visitarem parentes em 
Mussidan, na Dordonha. Antonio Carlos e Martim Francisco sem- 
pre conseguiram a licença, negada a Jose Bonifácio e a Belchior. 

«Cartas Andraáinas». Anais da Biblioteca Nacional. Vol. XIV, Rio, 1895. 
Ministério das Relações Exteriores. Serviços de Pocuunentação Histórica 
Idem. 
«iCartas Andradinas)) . Idem. 
Vasconcelos, Salomáo. Obra citada. Uma nova edição data de 1974. 
Ministério das Relações Exteriores. Idem. 
«Cai-tas Andradinas» . Idem. 
Caiuby, Amando. «O Patriarca-Gênio da Amkricax, pág . 237. 
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Desde 20-4-1825 até o regresso a Bordeaux, cinco meses depois, fi- 
caram os dois irmãos "en surveillance", não só em Mussidam, 
como em Vic-en-Bigorre. O pagamento das pensões atrasara-se e, 
aflito, José Bonifácio reclamava, a 12-1-1827 (881, extranhando que 
o padre não houvesse recebido qualquer comunicação nesse senti- 
do, problema que, afinal, ficaria satisfatoriamente resolvido (89). 

A 24-10-1827, Domingos Borges de Barros, agora Visconde da 
Pedra Branca, dirigia-se ao Ministro João Severiano Maciel da 
Costa, Marquês de Queluz, enviando-lhe uma cópia de um ofício 
que lhe endereçara o vice-consul do Brasil em Bordeaux, Jean 
Pierre Adolphe Balguérie, a propósito, especificamente, da preten- 
são do sacerdote, que, de volta de uma estação de águas em Bag- 
nères-de-Bigorre, para onde viajara a 27-8-1825, desejava obter um 
passaporte que não lhe fosse humilhante como o que lhe fornece- 
ram. Se recusado, queria ir para a Inglaterra. Pedra Branca (90), 
em resposta ao vice-consul disse que envidaria todos os esforços 
para que a pretensão do vigário fosse deferida e para que a con- 
cessão se estendesse aos demais exilados. A 19-12-1827, solicitava 
ao Ministro, o Agente do Império na França, uma solução para 
o caso. 

O fato é que, pelo "Le Vaillant" regressariam para o Brasil, 
a 1-4-1828, Antonio Carlos e Martim Francisco, e pela fragata 
"Phenix", com os passaportes visados a 25-8-1829, José Bonifácio 
e o Padre Belchior, que desembarcariam no Rio de Janeiro, a 
23-7, depois de 45 dias de viagem. Desde que d. Narcisa, a esposa 
do Patriarca, falecera a bordo na véspera, com ele chegariam "o 
Fadre Belchior, uma filha e uma sobrinha de S .  Excia." (91). A 
filha chamava-se Narcisa Cándida, estivera estudando na Europa 
e casar-se-ia, em primeiras nupcias, com o primo Francisco Eugê- 
nio de Andrada, filho de um irmão do Patriarca de igual nome. 
A "sobrinha". . . a menina Julia Angélica, de quatro anos, gerada 
em França, numa "escapada" do Belchior, já com meio século de 
existência.. . Morreria longeva, com noventa anos e meio, a 
"francesa" Julia Angélica, em Bom Despacho, deixando uma gran- 
de descendência, no Centro Oeste de Minas Gerais. 

Ao Bispo de Mariana, d. Frei José da Santíssima Trindade, 
mandaria o reverendo, egresso do exílio, esta mensagem: "Exmo. 
e Revmo. Senhor - Tendo chegado a esta Cidade - Rio de Ja- 
neirDo - depois de meus longos trabalhos e encômodos, é de meu 
dever procurar saber da saúde de V. Excia. e cumprindo-o satis- 

(88) «Cartas Andradinas», Idem. 
(89) Idem. 
(90) Ministério das Relações Exteriures. Idem. 
(91) Oliveira, José Peliciano de. «José Bonifacio e a Independência» S. 

Paulo, 1956, p k .  270. 
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faço tão bem ao movimento do meu coração. Estimarei, pois, 
que V. Excia. tenha gozado sempre de boa saúde, e que esse bem 
continue por muitos anos para felicidade daqueles que estão de- 
baixo de sua direção espiritual. Quanto a mim, depois de ter 
escapado a morte por moléstia que me atacou o fígado e me pôs 
a dois dedos dela, vivo sempre encomodado; e receio bem que 
nunca mais me veja em estado de poder trabalhar como dese- 
java. Isto, e a necessidade de arranjar os meus negócios, postos 
na maior desordem com a minha dilatada ausência, me obriga a 
demorar-me ainda por algum tempo nesta Babilônia, que deixarei 
para sempre, logo que possa recolher-me ao seio de minhas ove- 
lhas, de quem já tenho muitas saudades. Se neste meio tempo V. 
Excia. quiser empregar-me no seu serviço, honrará com isso mui- 
to a quem é - de V. Excia. súdito respeitoso e fiel Cr. Rio de 
Janeiro, 30-7-1829. (92) 

Em "Revelações Históricas" para o Centenário, publicadas 
em 1923, Assis Cintra escreveu a pag. 158: "Algum tempo depois 
de ter chegado ao Brasil, José Bonifacio, a noite, em companhia 
dos amigos Vasconcelos, Belchior e Rocha Filho, discutiam litera- 
tura em casa do primeiro deles, em que se hospedara o sábio An- 
drada. Pedro I, recebendo uma denúncia anônima de que se cons- 
pirava em casa de Vasconcelos, cercou o prédio, a frente de 10 
homens de sua Guarda" Mandaria o Imperador prender os pre- 
sentes. Fora em busca de papeis comprometedores. O que se 
achou foi uma negrinha assustada dentro de um armário. 

No editorial da fôlha "Voz Fluminense", n. 134, de 11-1-1831, 
a proposito da visita do Imperador a Minas Gerais, há uma refe- 
rència aos "Três analistas do Rio com o seu reverendo Capelão de 
Ofício". Seriam os três Andradas e o Padre Belchior? 

VEREADOR 

Vereador em Pitanguí, apontado como "caramuru", não tar- 
daria a ver-se envolvido na sedição que rebentara em Ouro Preto 
na noite de 22 de março de 1833, em consequência da exaltação 
dos ânimos, provocada pelas divergências entre as diversas cor- 
rentes de opinião que se degladiavam na Capital do Império (93). 
A Câmara de Pitanguí, prudentemente, rejeitaria uma proposta 
para que o presidente da Província, que instalara a sede do gover. 
no em São João d'El Rey, se passasse para Barbacena ou Sabará, 
"por ser isso dar sinal a guerra civil, que se deverá evitar por 

h 

(92) «O Bandeirante)) n.  52. Instituto Histórico de Pitangui. 
(93) «O Bandeirante*, de Pitahgui, Idem. Na Arquivo  lho Mineiro: «O 

Universal)), de 1825 a 1842. Livros de Receita e Despesa da Câmara de Pitangui, etc. 
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todos os meios possíveis". O parecer é subscrito pelo padre Bel- 
chior e Joaquim José Fernandes. Os opositores do vigário,: porém, 
não se satisfizeram com essa opinião e promoveriam uma repre- 
sentação popular contra a Câmara. O vigário e o seu coadjutor, 
refutariam as acusações, atacando os mentores de tal papel. De 
nada valeria a sua atitude de defensor da legalidade. Seria o vi- 
gário envolvido na Devassa a que se procederia após a restaura- 
ção da ordem, para apurar os acontecimentos, cujas causas re- 
motas e recentes, minuciosas, constam das "Efemérides Minei 
ras", de João Pedro Xavier da Veiga. 

A 8-6-1833, cinco testemunhas haviam achado "criminalidade" 
no padre Belchior Pinheiro de Oliveira. Depois de uma série de 
procedimentos, seriam encarcerados três membros da Câmara, en- 
tre os quais o vigário-vereador, "coluna forte dos caramurus". O 
sargento-mór queria até "que se cortasse a cabeça da serpente, que 
lançava veneno nos habitantes da Vila" e por isso protestava con- 
tra as "muitas regalias" de que gozava na prisão "sendo esta li- 
berdade incompatível com as regras do Direito". O Juiz Munici- 
pal interino, insatisfeito, pedia a remoção dos detidos para a Ca- 
pital, porque, entre outras razóes, "baralhavam o município in. 
teiro, coagindo as testemunhas e causando outros danos". Os 
reus protestariam contra a "estreitesà" dos cubículos e a denega- 
ção dos recursos de defesa, presos há quarenta dias "sem saberem 
ao certo qual seja o fato criminoso que praticaram". "O Univer- 
sal", da Vila, ridicularizava os "heróis", indignando-se com a li- 
berdade que afinal conseguiram. Um missivista alegava que a 
soltura dos indiciados fõra "um ato político, ignominioso e re- 
voltante". 

Absolvido, tal como se lê, num volumoso processo, inédito, cle 
117 fls., de difícil leitura, que o Instituto Histórico de Pitanguí 
conserva. A "fala" do presidente da Província de Minas Gerais. 
Antonio Paulino Limpo de Abreu, de 1-2-1835, é uma severa con- 
denação dos desígnios dos restauradores, não havendo em seu 
texto, todavia, qualquer referência nominal. A verdade é que o 
Duque de Bragança havia falecido, no Palácio de Queluz, em Lis- 
boa, a 24-9-1834 (94). A anistia imperial só a 19-6-1835. 

Com a data de 20-11-1834, um documento interessante revela 
que o vigário vereador fora multado em 2$000 por haver faltado 
sem motivo justificado a uma sessão ordinária da Câmara, da 
qual era sem dúvida o membro mais ilustre; notas idênticas en- 
contram-se nos assentamentos dos cinco dias subsequentes. 

(94) Cunha, Fernando Whitaker da. «D. Pedro e o Poder Moderador)) na 
poliantéia «D. Pedro e Dona Leapoldina», phg. 199. 
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DEPUTADO PROVINCIAL 

A 3-2-1840, o padre Belchior tomaria posse da cadeira de depu. 
tado a 3.a Legislatura da Assembléia Provincial. Eleger-se-ia vice 
presidente (95) e presidiria a maioria das sessões no bimestre 
fevereiro-março daquele milésimo. De notável, a registrar-se a 
emenda que apresentaria, quando se discutia o parecer relativo 
ao orçamento da Câmara de Pitanguí, para que criasse uma cn- 
deira de Latim na Vila de Itabira do Mato Dentro. Manha de 
político para que fosse aprovado o dito orçamento.. . 

Receberia o deputado, por folha de pagamento, 143$000, cor- 
respondente a 27 reuniões ordinárias e extraordinárias, isto é, 
108$000 e mais 35$000, pela distância de 35 léguas da sua residên- 
cia até Vila Rica, calculada a légua a 1$000. No mês de fevereiro 
e, no de março, 159$000. 

Em 1841, na folha de pagamentos consta que o vigário rece- 
bera, no mês de fevereiro, 113$000 e, no mês de março, 187$000. 
pela presença as sessões. Já não seria, nesse ano, vice-presidente. 

NOVAMENTE VEREADOR 

Em 1843, quando, a 14-4., obtivera votos para viajar para a 
Corte, para cumprimentar S m  Majestade o Sr. D. Pedro 11. Pedi- 
ria excusas "por motivo da sua conhecida enfermidade". Mas 
redigiria a mensagem que dois camaristas levariam para o Rio de 
Janeiro: "O Sr. Pinheiro ofereceu a redação do ofício ao Ministro 
do Império", o que seria aceito pelos seus pares (96). 

Presidiria algumas das reuniões da Câmara de Pitangui nesse 
ano e no seguinte. A outras faltaria, justificando-se sempre, ora 
"por se aumentarem os seus incòmodos", ora, "incomodado com 
seus achaques e dores de cabeça", ora porque "seus públicos in- 
cômodos de saúde não permitiam comparecer", Assim se lhe dis- 
pensavam as multas. Convocado, então, o seu suplente, em 1845. 

Para o exercício do triênio 1849-1852, o vigário alcançaria 371 
sufrágios, já não sendo o mais votado, na Vila. E seria multado 
em 14$000 porque, suplente convocado, deixaria de comparecer 
sem justificativa a oito sessões da Câmara, em fevereiro de 1850. 
Devolveria até o diploma, "mandando dizer que não aceitava o 
Emprego". Requerera, todavia, um atestado de que exercera, nesse 
ano, as funções de "Delegado do Círculo Literário de Pitanguí", 
repetindo a solicitação quanto ao milésimo de 1851. 

- 
(06) Anais da Assembléb Legislativa Província1 de Minas Gerais, Arquivo 

Pirblica Mineiro. 
(96) «O Bandeirante)), nos 66 e 67 e Atas da Câmara Municipal de Pitangui. 
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A apuração dos votos, em 13-9-1852, deu-lhe novamente, o 1.0 
lugar com 471 sufrágios, entre os suplentes de vereadores para o 
t,riênio 1853-1856. Solicitaria porém, que o dispensassem de exer- 
cer o mandato, "pela moléstia grave, que há ano sofre, e que teria 
muito gosto de ajudar a Câmara em seus trabalhos, se pudesse", 
A 24-5-1854, o presidente apresentaria a planta da cadeia da Vila, 
que lhe fora levada pelo padre Belchior, "comissário encarregadc; 
pelo Exmo. Governo desta obra, para se dar alguma providência, 
a fim de ter andamento". 

Não seria mais votado, ao se organizar a Mesa Paroquial, a 
7-4-1856, para a constituição da Câmara, no triênio 1857 1860, pois 
que se lhe agravara o estado de saúde. De fato, o venerando sacer- 
dote faleceria as nove horas da noite de 12-6-1856. Reza a tradição 
que na hora exata em que morria o padre Belchior, alguém da Fa 
zenda Piraquara, vira o vigário, todo paramentado, a celebrar sua 
Missa. 

"Que faziam os vereadores quando surgia uma questão in- 
trincada? Suspendiam a sessão e "iam aconselhar-se com pessoa 
inteligente". Reaberta a sessão, o vereador dava a sua opinião, 
adiantando que era a do "sr. Vigário". 

Vale acrescentar que Me10 Morais, Pai, não cita Belchior Pi: 
nheiro de Oliveira entre as "pessoas notáveis" falecidas do ano de 
1856 (97). 

REVERENDO E DOUTOR 

Incorporado ao Instituto Histórico de Pitanguí, existe um 
Arquivo Judiciário, onde se encontram diversas e interessantes 
referências ao padre, ora como Juiz Eclesiástico, ora como testa. 
menteiro, ora como credor hipotecário, ora co-autor de ação con- 
tra terceiros. Já não era somente o vigário, mas, o "Bacharel for- 
mado", o Reverendo Doutor", ou mesmo o "Reverendo Vigário 
Doutor ", nos documentos (98). 

Foi em Pitanguí que teve a honra de conhecer o cientista Fran- 
cis de Castelnau (99): "Era este ultirrio, o vigário, um notável per- 
sonagem que tinha sido amigo íntimo do Imperador D. Pedro I. 
Trazia sob a batina a grande cruz de t,odas as ordens do Brasil, 
recebendo, apesar de sua modesta condição, o tratamento de Exce- 
lência. Levou-nos este bom velho para sua casa". 
- 

(97) «Cronologia Geral do Brasil», tomo 2.0, pág. 379. 
(98) Diniz, Silvio Gabriel. ~Pesquiias sobre Pitangui», «Aspectos da Econo- 

mia Colonial da Vila de Pitangui)), «Pesquisando a História de Pitangmi», a16m 
de trabalhos vários de outros autores, particularmente Monsenhor Vicente Soares, 
em a ((História de Pitanguin. 

(99) De Castelau, Francis. (<Expediçáo as Regiões Centrais da Am4rica do 
Sul». Brasiliana, Vol. I, phg. 186. 
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Equivocara-se de Castelnau: era o padre tão só Cavaleiro da 
Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo e Oficial da Ordem Imperial 
do Cruzeiro. É verdade que, também, Cônego Honorário da Im- 
perial Capela de D. Pedro I1 (100). 

Do seu amado vigário e do patriota não se esqueceria Pitan- 
guí, que lhe erigiria, em sua memória, um obelisco, inaugurado, a 
7-9-1969, no Adro da Matriz. No testamento, instituiria como prin- 
cipal herdeira a Julia Angélica de Oliveira, casada com Antonio 
José da Silva Cardoso, "pois a tive sempre por minha filha e por 
minha filha a reconheço". 

De Julia Angélica de Oliveira Cardoso levantei, pacientemente, 
em visitas, entrevistas e pesquisas, particularmente em Bom Des- 
pacho e Patos de Minas, toda descendência até a segunda e ter- 
ceira gerações. Gente boa e humilde do interior de Minas Gerais, 
que se envaidece de ter como ascendente um Andrada, que teve 
no episódio da Independência um papel de relevo. (Em Apêndice). 

Não importa que o padre, na sua narrativa de 1826, se atri- 
buisse um conselho ao Príncipe Regente, pois que tinha para tantro 
autoridade, ou que alardeasse intimidade com D. Pedro. Em meio 
aquela luzida tropa de gentis-homens quase todos paulistas, afeitos 
as lides de uma lavoura que despontava como impressionante ri- 
queza, a sua presença ao lado de Sua Alteza Real, talvez de um 
intruso vigário de uma longínqua paróquia de Minas Gerais, deve- 
ria ser tomada como uma indébita intromissão nas fileiras daque- 
les garbosos dragões. 

Dai o quase esquecimento do seu nome entre os "Grandes 
vultos da Independência Brasileira". E quanto ao privilégio da 
leitura das mensagens lidas na colina do Ipiranga, fácil é aceitar-se 
a versão de Belchior Pinheiro de Oliveira, tendo-se em vista as 
circunstâncias do momento histórico e a sua proeminência como 
o único letrado presente no decisivo instante em que o Brasil se 
libertaria das amarras de uma recolonização. 

Padre ilustre na política, ajudou a construir o Império do 
Brasil (101). Esta singela homenagem lhe é prestada, pela minha 
voz despretenciosa, na terra da sua antepassada Mariana Genove- 
va Ribeiro de Andrada, honra este sodalício, que tem como presi 
dente a singular figura de Aurealiano Leite, cujo nome pronuncio 
com o maior respeito e grande admiração, festejado historiador, 
que enaltece os forais de cultura de Minas Gerais, de São Paulo, 
do Brasil. 

- 
(100) Arquivo Nacional. 
(101) Veja-se Triindade, obra citada; JoBo Camilo de Oliveira Torres, em 

«História de Minas Gerais*, que não cita o padre Belahior Pinheiro de Oliveira: 
Salomáo de Vasconcelos, obra citada, Coriolano Pinto Ribeiro e Jacinto mima.  
ráes, em «Dona Joaouina do Pompeu», <<E agora, padre Belchior?», do autor. 



SÃO PAULO 

Mário Savelli 

Há quatrocentos e vinte e um anos junto a linha do Capricór- 
nio - como comprovante heróico da possibilidade de implantar-se 
uma civilização plena e estuante nos domínios do trópico - e comc 
marco de Fé chantado no limiar do Planalto do Grande Destino, 
surgiu - mais um milagre (talvez o maior) da coragem, perspi- 
cácia e ardente anelo de servir a Deus dos homens da Companhia 
de Jesus unidos a audácia, perseverança, infatigabilidade e incon- 
teste vocação organizadora ao empreender no ignoto da gente lusa 
- S .  Paulo de Piratininga. 

Tudo indica que Nóbrega procurou aqui criar ponto de apoio 
de investida rumo ao Paraguai, para ali fundar, longe da ameaça 
escravizadora e corruptora dos brancos, uma comunidade cató- 
lica de carijós libertos. Os imponderáveis transmudadores dos in- 
tentos humanos ampliaram, porém, o designio proposto e fizeram 
da base eleita o fulcro da integraçáo territorial e do desenvolvi- 
mento de um País que se expandiu por meio continente. 

Vinte e três anos eram decorridos do início, na região vicen. 
tina, da colonização do trato meridional da costa brasílica sob o 
signo da Cruz de Cristo e quatro do desembarque do Padre Leonar- 
do Nunes batedor da impávida leva inacina - e nas terras altas, 
não mui aafstadas dos locais da primeira experiência fixad-ora frus- 
trada de Martim Afonso e da florescente Santo Amaro da Borda 
do Campo do enigmático João Ramalho - vanguardeiro da voca- 
ção miscigenadora portuguesa - origem da generosa democracia 
genética brasileira -, na humildade de uma cabana - que, pre- 
núncio do múltiplo destino de S. Paulo, foi templo, escola, oficina 
e lar - firmava-se a base física inicial para uma tarefa de titãs: 
realizar, em pouco mais de quatro séculos, o maior empreendimen- 
to urbano que aos homens foi dado executar, em todo o decorrer 
de sua história, no Hemisfério antártico. Somente prodígio de 
percuciência ecológica (diria mesmo inspiração divina) levaria, 
entre as opções sem número muitas que a imensidáo ofereceira 



& escolha para sítio inaugural do inexpugnável não distante da 
hidrovia condutora a dilatação das lindes da Pátria nascente. 

Oitenta anos decorridos da data solar de nossa cultura em 
que, no salão nobre da gloriosa Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco, foi instalado, por iniciativa de Antônio de Toledo Piza, 
Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho e Estevão Leão Bourroul, 
o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, perdura a norma 
de, na sessão primeira da pauta anual, ocupar a tribuna o orador 
desta casa-custódia dos registros do evolver de nossa história 
para dizer da origem de nossa tarefa associativa, reverenciar seus 
ideadores e artífices e exaltar o evento, singelo e santificado pela 
eucaristia, que deu origem a metrópole austral do século XX, à 
maior concentração industrial estruturada abaixo da linha equa- 
torial, a maior arquidiocese católica do Orbe e a maior de coman- 
do do que foi, até o tempo do fastígio, o empreendimento agrário 
máximo realizado pelo homem num só País: nossa lavoura cafe- 
eira, inconteste fator dominante de nossa história econômica como 
País livre. 

Para rememorar o passado desta entidade de saber e servir - 
cuja orientação é hoje, pela quinta vez, confiada ao talento, a cul- 
tura e a habilidade de Aureliano Leite - e desta urbe febril, dou- 
tas e belas palavras têm sido proferidas, ano após ano, nesta 
tribuna já ocupada por uma constelação de valores. De frequente, 
como precioso complemento as evocações do pretérito, deparamos 
nos conceitos dos confrades que nos precederam tópicos que sus- 
citam profunda meditação. Remoraria, por exemplo, a magistral 
oração do tribuno a quem tive a honra de suceder - o Professor 
Alfredo Gomes -, proferida em 1968, tendo como exórdio ampla 
análise do impacto maior daquela quadra: o vôo a órbita lunar, 
empreendida pela astronave Apolo 8, com luçidissimas referências 
ao equívoco que constitue a componente maior dos desajustes 
sociais e políticos desta era de angústias: o desencontro entre a 
cultura humanística e o saber tecnológico - quando, na verdade, 
deveriam constituir forças complementares, igualmente nobres, na 
conquista de dignos padrões de existência para todos os povos, 
gerando a compreensão que somente o respeito pleno as Criatu- 
ras de Deus pode proporcionar, ensejando o advento real da Paz, 
que, hoje, ante os poderosos meios de destruição, se identifica 
com a sobrevivência do Gênero Humano. 

Todas as palavras de louvação relembradoras da caminhada 
no tempo de nossa cidade, aqui pronunciadas constituem apenas 
moderado preito de justiça. as geraçôes sucessivas de empreen- 
dedores de tarefa construtiva tão ingente que, para dos dignifican- 
tes afazeres colaborar, há mais de um século, a todos os re- 
cantos do ecumeno é enviado álacre apelo aos lidadores das boas 
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obras que queiram conosco honestamente colaborar na plasma- 
ção de um futuro não somente nosso, mas da Humanidade, 
porque gerado naquela que, pela adendrada cordialidade de seu 
Povo, deverá ser a Potência d.a Compreensão Universal. 

Eu - como engenheiro, e portanto, profissional da hora pre- 
sente reverenciando o passado, direi, também, do S. Paulo de ago- 
ra e das esperanças no de amanhã, alicerçado em projeções rea- 
listas. A História é força retificadora do passado que termina a 
cada segundo do tempo. O impulso de catapultagem para o futu- 
ro é propiciado pelas energias provindas dos dias idos, que devem 
ser tanto mais poderosas quanto mais alto o alvo que almejamos. 
E aqui bem se intercala a assertiva de Ortega y Gasset de que 
"quando um povo é jovem é justamente quando tem sobre si o 
maior influxo do passado, de reduzrda influência numa Nação 
decrépita". E as energias de "povo jovem" - por mercê de Deus 
- as encontramos vigorosas nos componentes etnicos: a presença 
lusa, sem dúvida, a mais alta expressão da História moderna como 
potencial colonizador; o vigor mameluco dos bandeirantes, artí- 
fices da epopéia de dilatação do espaço brasileiro que o Cardeal 
Cerejeira afirma constituiria o undécimo Canto dos Lusiadas -- 
poema que é clangor de triunfos -- se Camóes dela tivesse notí- 
cias; o aporte da imigração provinda de todos os quadrantes para 
integrar uma sociedade aberta sem discriminações raciais ou con- 
fessionais, embora, moldando-lhe as características marcantes, 
haja predominância cristã. 

Galgada a abrupta Paranapiacaba, ante a ignota imensidade 
cio sertão em que mergulham o Tietê, em Piratininga os 1oiolista.s 
implantaram o fulcro de expansão luso-cristã na América Meridio- 
nal, o epicentro da marcha de conquista efetiva da Pátria, que 
encerrado o "epos" bandeirante, reiniciar-se-ia, a partir da segun- 
da metade do século passado, com a tra-nsposição de novas fron- 
teiras pela onda verde do café, comandando a arrancada incontida 
para o Oeste, que, a seguir infletiu para o centro geográfico da 
país, onde, como coroamento de admirável obra administrativa, 
surgiria Brasília, mais do que a Capital da Esperança, de Malraux, 
a Capital de um novo Brasil que cresce célere num mundo em 
processo gradativo de estagnaçáo, originada do primarismo dos 
excessos tecnocráticos, eliminadores da escola de política forma- 
dora de estadistas, que, por certo, não incidiriam, se Ihes fosse 
permitido decidir, no equívoco de alicerçar toda uma Civilização 
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dominada pelo signo da velocidade sobre o suprimento de com- 
bustíveis líquidos cujos mananciais de proporções decisivas ainda 
se concentram em região onde interesses políticos e pressões eco- 
nômicas geram conflitos que, desencadeadores de aguda crise fi- 
nanceira internacional, poderão ser origem da terceira Confla- 
gração deste atormentado século de conflagrações. 

Ao comemorarmos a data inaugural da urbe que Anchieta, com 
a presciência de Santo, antevio colossal, de relance, mencioriemos 
e dimensionemos as determinantes de uma crescida que é desafio 
fascinante, renovado a toda hora, aos que têm o privilégio de se- 
rem convocados para impelir-lhe ou disciplinar-lhe os passos. 

O incremento demográfico - tardo, muito tardo, de início 
- torna-se, de súbito na Última centúria, de ímpar celeridade, 
constituindo-se na causa maior dos muitos e vultosos problemas 
que angustiam a gente generosa da megalopolis hodierna. Com- 
pulsemos preciosos dados de artigo inserto na Revista da douta 
Academia Paulista de Letras de autoria de Nuto Santana, o altissí- 
mo valor - paciência beneditina alicerçada em humildade fran 
ciscana - que acabamos de perder. Após mencionar o motivo 
para o primeiro censo paulistanc - a arrecadação do "Donativo 
Real", tributo altíssimo (uma constante da história de todos os 
povos são as referências a voracidade do fisco) -, informa o no- 
tável estudo viverem em 1730, em S. Paulo 1.108 homens e 327 
mulheres (notem o problema ético e social que deveria represen- 
tar essa desproporção), 186 menores, 2.812 índios e pretos. Par- 
tindo desse dado e outros colhidos em estãfante pesquisa, através 
de engenhosas considerações, Nuto afirma que, excluidos indige- 
nas e pretos, a população paulistana até 1570 não ultrapassou de 
100 cidadãos livres (80 homens e 20 mulheres); em 1778 os habi- 
tantes da vila eram, inclusive indigenas e pretos, 5.100; em 1822 
(Independência), 24.300; em 1875 28.00. Com o estabelecimento 
das correntes imigratórias, sobretudo as atlanto-mediterrâneas, 
cresce celeremente o contingente demográfico, e em 1890 viviam 
no município 70,000 almas. No início deste século, 239.000; nos 
dias gloriosos de 32, 910.000. Em 1934 é transposto o primeiro 
milhão; em 1954, o Quarto Centenário, a população era de 2.824.000 
indivíduos e hoje somos 6.842.00i1, com perspectivas de na Grande 
S. Paulo (constelação de 37 municípios da área metropolitana), 
na passagem do milênio, atingiremos os 20.000.000. Eis, em ter- 
mos de presença humana, a vertiginosa ascensão estatística paulis- 
tana. 

Qual a feição fisiográfica na região de Piratininga na quadra 
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inaugural da presença branca? Da vestimenta frondosa que, em 
remota era devia cobri-la (os "caaguaçús", dos quais mirrado 
exemplo remanesce em ponto dominante da acidentada topogra- 
fia - o Parque Siqueira Campos), robusta cobertura verde que 
mereceu reflexões do atento Saint-Hilaire, não muito devia existir 
cluando ao altiplano chegaram os primeiros colonizadores; pois, a 
ação destrutiva do autoctone se lhes antecipara. Somente estiróes 
desprovidos de anteparo arbórec justificaria a toponimia da vida 
pioneira: Santo André da Borda do Campo. O processo de depau. 
peração prosseguiu e, excluídas remanescentes da antiga floresta 
subtropical da Cantareira, ralas capoeiras dispersas na planicie 
de inundação, palidamente, testemunham o passado capeamento 
vegetal. Somente além da linha meridional dos domínios do Tie 
tê, no abrupto degrau voltado para o oceano, é encontrada cober- 
tura espessa do tipo pluvial, em áreas inseridas em isoietas que 
chegam a superar os 4.000 mm, enriquecedoras do potencial hi- 
dráulico que, na energia gerada pela central de Cubatão, consti- 
tuiu-se no último meio século em componente dinâmico essencial 
do grandioso destino manufatureiro do antigo burgo jesuítico. 
Não era pois, feraz a gleba oferecida aos primeiros moradores 
- desnudada e lixiviada. 

Situada em altitude onde rareia as grandes concentrações hu- 
manas, S. Paulo possue clima de ritmo tropical, amenizado pela 
cota elevada, com marcantes características locais, ditadas pela 
topografia da região do Alto Tietê e proximidade do Oceano. Altos 
índices de umidade e nebulosidade e apreciável precipitação atmos- 
férica, denotam regime tornado áspero pela circulação aérea de 
zona de encontro de massas de ar continental e marítimo, no re- 
bordo de um planalto. Essas características estruturais do meca- 
nismo de nosso clima tornam-no impróprio aos menos robustos; 
mas, pelas alternâncias, são estímulos ao "vis" realizador irra- 
diante do homem do Planalto Paulistano, que ofereceu ao Mundo, 
como paradigrna de elan empreendedor, o "bandeirante" - agente 
intimorato da maior realização de conquista pela iniciativa parti- 
cular de terras e riquezas que a História da Humanidade registra. 

A rede hidrográfica do Município é pobre em confronto com 
a enorme carga populacional. O próprio grande coletor - o Tietê 
- é, em vazões normais, do ponto de vista fluviométrico, caudal 
pouco significativo. 

Como vemos, de certo modo, foram mediocres as condições 
naturais oferecidas ao descomunal desenvolvimento de S. Paulo, 
levando Pierre Monbeig - um dos inovadores de nosso ensino 
geográfico - a afirmar que "somente uma estirpe de excepcionais 
lidadores poderia, nesse ambiente, realizar o que realizamos". 
Um fator houve decisivamente favorável: nossa cidade situa-se 
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numa imensa acrópole com referência a rede hidrográfica definida 
pelos vales conducentes, como diretrizes, a conquista da hinter- 
Iândia: o de Paraíba, o do Tietê, o da Ribeira, o do Pardo, o do 
Turvo, o do Dourado, e o do Paranapanema. No dizer de Paulo 
Prado, localiza-se no "centro de uma estrela irradiando em todas 
as direções do quadrante". Quando, como prova empolgante de 
capacidade de realizar, construiu-se a rede ferroviária paulista - 
fator decisivo de nosso progresso (agora revalorizado ante a crise 
de energia) - os traçados foram predominantes desenvolvidos 
por esses vales. 

Com esses, diria, parcos elementos naturais básicos a gente 
de S. Paulo realizou portentosa trajetória que tem apenas um 
nome: trabalho, infatigável e honesto, que criou lastro material 
para que fossem ousados os mais altos feitos: a Independência, 
que teve em S. Paulo centro zenital; a antecipação do labor livre 
do imigrante a alforria oficial, a sublime eclosão de amor a Lei dos 
dias heróicos de 32; a persistente auto-confiança expressa pela 
imponência de um parque industrial que, incluindo no primeiro 
ano do século apenas uma parcela dos 165 estabelecimentos ins- 
talados em todo o Estado, apresenta hoje ao mundo estrutura ma- 
nufatureiro integrado por 22.000 unidades fabris, produzindo pra- 
ticamente todas as utilidades oferecidas pela mais avançada téc- 
nica, com o emprego de um contingente humano que se avizinha 
de 1.000.000 de indivíduos; a valorização do saber que levou a ins- 
talação de 3 universidades, centros maiores de um complexo do- 
cente superior que ministra ensino a cerca de 100.000 jovens, na 
sintonização as conjunturas novas dos mesmos ideais que fizeram, 
no primeiro terço do século passado, surgir a veneranda Faculda- 
de de Direito das Arcadas franciscanas que, baluarte do libera. 
lismo e do abolicionismo, foi presnunciadora da galaxia de ensino 
que constitue permanente vanguarda do processo revolucionário 
que, desencadeado em 22, no arrojo sublime dos da Copacabana, 
através do caminho árduo mas sedutor, desaguou no momento his- 
tórico que nossa Pátria, em decisão fascinantemente audaz trans- 
mudou numa estugada busca de valores, desde o humano, apto 
a suportar as exigências de um desenvolvimento em ritmo cres- 
cente num mundo em desaceleração, até os imprevisiveis ofereci 
dos pela nossa natureza plena de contraste - nesta quadra esta- 
deados pelo petróleo do litoral flumiiiense. 

E a capacidade de criar e multiplicar afanosamente riqueza 
-- a qual deve corresponder equivalente mérito em distribuí-la, 
em gesto de justiça social, sem a qual nenhuma dignidade possue 
qualquer esforço humano - não leva o paulistano ao excesso do 
pragmatismo que faça sacrificar o maior dos bens: a liberdade, 
que é, em síntese, auto-respeito. E deu prova, em 64, quando 
interrompeu sua faina para vir as ruas e, em nome de Deus pela 
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Família, defender o futuro da Pátria ameaçada de desagregar-se, 
corroida pela incapacidade administrativa e pela subversão, e esse 
apego aos direitos do cidadão, por certo, o comprovará todas 
as vezes que se vir ameaçado por qualquer forma de prepotência 
cu inepcia. 

Eis, revividos em rápido debuxo palco e figurantes da grande 
gesta edificadora de uma urbe ímpar, que nasceu predestinada 
a ser fulcro de uma Civilização dinâmica que, tendo como expres- 
são humana na origem o providencial trípode constituído por An- 
chieta - alma nobilissíma tornada estóica pela Fé, - Nóbrega 
- cérebro e vontade orientadores - e Tibiriçá - músculo e 
astúcia telúricos -, é hoje, com emoção, reverenciada num hiato 
festivo da cotidiana fâina de um coletividade incansável, com nos- 
so reconhecimento a seus artífices - vinte gerações de lidadores 
de todas as tarefas honestas, co-autores da sinfonia sagrada, que 
permanente hosana ao Criador, surge das fábricas, das escolas. 
dos lares e dos templos piratininganos, como contribuição a gran- 
desa da Pátria que tanto ainda espera de S. Paulo - esperança 
que bem senti quando, no centro geográfico da América Meridio- 
nal, junto as ocas de nossos Irmãos Xavantes, as margens do len- 
dário rio das Mortes, minutei estas linhas que são testemunho de 
amor ao Brasil -- como símbolo de Paz e de total respeito aos Di- 
reitos Humanos . 

Oração oficial na sessão solene de 25 de janeiro de 1975 



D. PEROLA ELLIS BYINGTON 

Judi th  Mac Knight Jones 

Ao ser informada acerca da honra que me foi conferida de 
assentar-me com os notáveis que constituem o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo pelo meu trabalho, resumido no livro 
"Soldado Descansa, Uma Epopéia Norte Americana Sob os Ceus 
do Brasil", nada mais natural do que procurar dentro dele uma 
figura que representasse esta história tão bela e real. Por sua 
vida que foi um sermão permanente de amor ao próximo, pela 
força e coragem com que venceu obstáculos, outra não podia 
ser minha patronesse senão a digna descendente daqueles heroi 
cos pioneiros e que São Paulo tão bem conheceu e amou - D. 
Perola Ellis Byington. 

Dos ancestrais recebeu a força que o próprio nome indica. 
Henry Strong, descendente dos colonizadores do Mississippi, 

ajudou a construir o Império do Algodão, com grande fazenda e 
muitos escravos. Viu tudo destruido com os 4 anos da Guerra 
da Secessão, que arrazou o Sul da América do Norte, quando 
ainda não era chamada de Estados Unidos. Não se conformou 
com a transformação social operada pela política de Reconstru- 
ção e com fortaleza de ânimo e determinação, resolveu procurar 
no desconhecido Brasil, ambiente mais digno para a família. 
Vendeu suas propriedades, juntou seus pertences e com a filha 
Sally, a neta Sara Ellis Bankston e o marido Frank, deixaram 
Brokhaven a caminho de Nova Orleans, onde embarcaram no 
vapor "Marmion" a 24 de maio de 1867. 

Não pertencendo a nenhum dos grupos que emigraram naque- 
la ocasião, perambulou durante meses, desde a colonia de Gun- 
ter, no Rio Doce, até Sabará, em Minas, onde deixou a família 
por causa do nascimento do filho de Sara Bankton. (Não o fez 
sem que deixasse recomendado dar uma dose de oleo de ricino 
ao nenê logo que nascesse). 

Em São Paulo teve notícias de muitas famílias sulistas mo- 
rando em Santa Barbara e para lá se dirigiu. Comprou a fazenda 
Barrocão, construiu casa grande, do tipo das americanas do Sul, 
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com largo alpendre ao redor, móveis de madeira das próprias 
matas e mandou buscar o resto da família. 

Em 1869 chegaram: sua filha Mary, casada com William 
Henry Capps e filhos, e Mary e Lilian, solteiras. Com os parentes 
do Mississippi chegou Willian Brown, que há muito tempo amava 
Sally, na esperança de que ela o aceitasse, o que nunca aconteceu. 

Henry Strong era casado com Susan Rebecca Foreman- 
Spencer e dos sete filhos, só três alcançaram a maioridade: o 
filho morreu na guerra, Sally permaneceu solteira e Mary se casou 
com Warren Ellis e foi avó de D. Perola. Não tendo descendentes 
diretos masculinos, o nome da família Strong desapareceu. 

A elevação da Freguesia de Santa Barbara a categoria de mu- 
nicípio, com território desmembrado de Piracicaba, em 1869, não 
afetou os moradores do Barrocão. O que os chocou foi não 
poder enterrar o filho de Sara no cemitério da vila, por motivos 
religiosos. Enterraram-no no cemitério particular dos Oliver, 
no Campo, dando início a tradição que formou o cemitério dos 
americanos. 

Com a vinda da estrada de ferro, em 1875, vieram os Mc 
Intyre e em pouco tempo o moço Robert se casou com Mary, a 
filha dos Ellis. Moraram na fazenda, onde nasceram Mary, Pe, 
rola (a 3 de dezembro de 1879) e Lilian. 

A vida no Barrocão foi cheia de alegrias com casamentos, 
nascimentos e de tristezas com doenças e mortes. Em 1878, no 
curto espaço de 6 meses, morreram Frank Bankston, Henry 
Strong e William Brow-n. O golpe foi tão rude que marcou o ini- 
cio do fim, da família no Barrocão. 

Os pais de D. Perola mudaram-se para Piracicaba onde havia 
um colégio fundado por missionários americanos, vindos a pe- 
dido da colonia de Santa Barbara. Lá, na futura Universidade 
Metodista, a menina Perola recebeu as primeiras influências que 
marcaram sua vida: Miss Watts, a grande educadora e Dra. Ma- 
ria Remotte, que fundou em São Paulo a Cruz Vermelha e insti- 
tuiu a Campanha do Tostão. 

A senhora Mc Intyre morou também em Campinas, onde le- 
cionou no Colegio Internacional, até que a febre amarela fez 
com que o colégio se transferisse para Lavras, em Minas, em 
1892. Depois disso a família se transferiu para São Paulo, onde 
Miss Mary lecionou até o fim de seus dias, principalmente alu- 
nos particulares. 

D. Pérola se preparou com a mãe e ingressou na Escola Nor- 
mal "Caetano de Campos", onde teve como colegas outras mo- 
ças descendentes dos americanos, formando-se com as notas mais 
altas da classe. Ao mesmo tempo fez exames de admissão ao 
curso anexo a Faculdade de Direito, sendo a primeira mulher a, 
fazer o mesmo. Não o terminou porque preferiu lecionar, o que 
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o fez no Grupo Escolar do Triunfo, hoje chamado de João Kopke. 
A dinâmica e ativa Pérola, reconheceu iguais atributos no 

jovem americano Albert Jackson Byington, que era também in- 
trépido e empreendedor. Logo se gostaram, no entanto encontra- 
ram forte oposição ao casamento por parte da senhora Mc 
Intyre. A perseverança e forte insistência, afinal venceu, reali- 
zando-se o casamento em 1901. 

Albert Byington teve muitas atividades: comerciais, indus- 
triais e agrícolas, obtendo muito sucesso. Progressista e escla- 
recido, foi pioneiro em muitos setores, principalmente no da 
eletricidade e eletrônica. Sua situação financeira permitia privi- 
légios que poucos tinham, como viagens e estadias no exterior. 

O casal e filhos Albert Junior e Elizabeth estavam em tem- 
porada nos Estados Unidos quando eclodiu a primeira Grande 
Guerra. Lá permaneceram prestando serviços, D. Pérola dirigin- 
do uma seção da Cruz Vermelha Internacional, com 9 dispensá- 
rios, merecendo elogios do Alto Comando. Adquiriu inestimável 
experiência que pôs em prática logo que regressou a São Paulo. 
Aqui, foi secretária da Cruz Vermelha e diretora do seu departa- 
mento feminino. 

A crise mundial ae 1929 não afetou muito os Byington mas 
pôs em evidência a pobresa existente nos arredores da cidade 
grande. D. Pérola juntou amigas, parentes e membros da sua 
igreja para sessões de costura para os pobres, em sua casa. Dai 
surgiu a idéia de um trabalho de âmbito maior e que atendesse 
a maior número de pessoas. Em 12 de agosto de 1930, lançou as 
bases da Cruzada Pró-Infância na escola onde se formou: a Cae- 
tano de Campos. No começo, a Cruzada funcionou no porão da 
sua casa, onde educadoras sanitárias dos centros de saúde en- 
viavam mães e crianças pobres. Nunca se acanhou de ver os 
jardins da sua mansão da Avenida Paulista cheia de gente mal- 
trapilha e carente. Logo depois foi criado um dispensário central 
na Rua Sta. Madalena. 

A Cruzada Pró-Infância institui a Semana da Criança que no 
primeiro ano de existência foi reconhecida pelo governo e se 
estendeu a 9 estados e 10 cidades do interior de São Paulo. Fun- 
da-se a Casa Maternal, destinada ao abrigo de gestantes e mães, 
depois do parto e o Lactário Humano "Escola de Saúde", para 
crianças retardadas, no antigo Parque D. Pedro 11. 

Dois anos depois começa a Revolução Constitucionalista e a 
Cruzada abre 18 centros de assistência social, na capital. Em 
1934 e 35 a Cruzada faz várias campanhas, entre elas a do mau 
cinema e dos acidentes de trânsito. 

Em 1941, D. Pérola participa de maneira decisiva na criação 
do "Lar Escola São Francisco" para crianças pobres paraplégi- 
cas e hemiplégicas. Neste mesmo ano, durante a segunda Guer- 
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ra Mundial, organiza centros de nutrição e restaurantes popu- 
lares para os filhos dos trabalhadores. A Cruzada constrói um 
berçário para crianças doentes, na Rua Conde de São Joaquim, 
em 1947, uma creche para mães que trabalham, na Rua D. Veri- 
diana. Hoje está localizada na Alameda Tietê com o nome de 
"Mário Simonsen". 

Em 1952, D. Pérola sofre a perda do marido, Albert Byington. 
Ocupou muitos cargos e teve muitas condecorações: foi pre- 

sidente da Fundação Escola Maternal para Débeis "D. Paulina 
de Souza Queiroz"; integrante do Conselho do Serviço Social do 
Estado e do Conselho Consultivo do SESI; sócia fundadora da 
Sociedade de Medicina Social do Trabalho e participante do seu 
Conselho Consultivo; membro honorário da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, sendo a única pessoa que, sem ser pediatra, mereceu 
esta distinção. Inscrita na Ordem Nacional do Mérito, no grau 
de Comendador, recebeu o premio de Honra ao Mérito, da Stan- 
dard Oil do Brasil e a medalha "Príncipe Alberto", de Monaco. 
Agraciada com a medalha "Imperatriz Leopoldina" por esta au- 
gusta Casa. 

Foi escolhida "Mãe do Ano", em 1957, homenageada pelo 
Rotary Club e pelo Lion's Club de São Paulo e pelas cronistas 
sociais. Pela Câmara Municipal de São Paulo recebeu o título 
cXe "Cidadã Paulistana". 

No dia do seu octagesimo aniversjrio, participou, pela manhã, 
do Hospital Infantil e Maternidade, da Cruzada Pró-Infância, na 
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio 633, com 12 andares e capacidade 
para acomodar 400 crianças, além de poder atender a uma cen- 
tena de gestantes. Às 20,30, no Instituti, de Educação "Caetano 
de Campos", recebeu a homenagem que São Paulo lhe prestou. 
A sessão foi presidida pelo Sr. José Avila Diniz Junqueira, Se- 
cretário da Justiça, que representou o Governador Carvalho Pinto. 

No discurso de agradecimento, ela disse: "O incentivo para 
o trabalho foram os filhos: tendo podido fazer por eles tudo, e 
vendo-os felizes, era um estímulo para procurar ajudar os menos 
favorecidos da sorte a serem felizes, começando por dar-lhes 
saúde. - O marido, companheiro, amigo e colaborador compre- 
ensivo, sempre me facilitou os meios devidos, dando-me todo o 
seu apoio. Ao meu lado sempre tive irmã dedicada com sua pre- 
ciosa colaboração. Aquela que ine deu o ser, me treinou e for- 
tificou com seu exemplo impar, para que pudesse produzir. Por- 
tanto tudo foi fácil, pois Deus me deu o melhor." 

Em 1960, o Rotary Club de Santa Barbara, sua cidade natal, 
em sessão solene no Clube Barbarense, prestou-lhe carinhosa 
íiomenagem, a qual se associou a Fraternidade Descendencia 
Americana. 

Sua morte, a 6 de novembro de 1963, em Nova York, causou 



154 REVWTA DO INSTITUTO HISTÕRIC0 E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

verdadeiro impacto em todas as camadas sociais e São Paulo in- 
teiro chorou. D. Pérola não foi como Matusalém, que viveu 969, 
depois morreu, e nada fez. Também morreu na plenitude dos 
anos, tendo tido a felicidade de ver coroada a sua obra de auxílio 
ao Homem através da Criança. 

Hoje a lembramos com infinita saudade, trazendo a memó- 
ria pequenos incidentes que a trazem mais perto. Agi1 e com pés 
ligeiros, orgulhava-se de acompanhar qualquer visitante interes- 
sado nos diversos departamentos da Cruzada. Com olhos de lin- 
ce, num relance via se as crianças estavam bem e felizes. Obser- 
vava os mínimos detalhes, até um prendedor de porta que poderia 
oferecer perigo a uma criança. 

Quando um grupo de pessoas de Americana pensou em fa- 
zer um orfanato, veio consultar D. Pérola sobre a melhor ma- 
neira de realizar o empreendimento, como a pessoa mais autori- 
zada. Recebido com o maior carinho e interesse, tanto valeu a 
sua inspiração e orientação que em vez de orfanato, foi feito o 
"Lar das Meninas". 

O trabalho que fez, não o realizou sozinha; com poderosa 
determinação realizadora e alma simples, ia direto ao que pre- 
tendia, interrompendo com um gesto e um sorriso, um ato de 
beija-mão. 

Certa vez, em sua casa, entraram duas netas para cumpri- 
mentá-la. Comentando a visita, D. Pérola disse: - Preciso trei- 
nar alguém para continuar o meu trabalho. A Lila tem mais jei- 
to, mas tem o marido e os filhos.. . A Elisa é solteira e acho 
que está se dando muito bem. 

Hoje a Elisa é casada e não mora em São Paulo, mas a Li18 
e o marido estão continuando, com o Fundo de Assistência So- 
cial do Palácio do Governo, em âmbito estadual, o que D. Pérola 
começou em São Paulo. 

As muitas facetas de uma personalidade as caracterizam. 
Certa vez uma amiga a repreendeu: "Pérola, não fica bem uma 
pessoa religiosa como você, ir a buates". Ao que ela contrita, 
respondeu: "Mas, Ema! Eu gosto!" 

De todas, a mais característica é retratada num incidente sim- 
pies. Amante da natureza, e eu digo, amante da terra, como todo 
o bom Sulista, dava uma escapada da cidade e ia para o camlpo, 
toda a vez que podia. Visitando uma propriedade em São Roque, 
se encantou tanto que teve a tentação de comprá-la. Consultou (5 

amigo e parente, que sempre a acompanhava e aconselhava. 
"Compre, D. Pérola, compre. São só 7 mil cruzeiros e ótimo in- 
vestimento. Vai lhe dar muito prazer, pois sendo tão perto de 
São Paulo, a senhora poderá vir aqui todos os dias, se quizer." 
Ainda com a dúvida no rosto, ela perguntou: "Mas, Dando! Será 
que eu tenho o direito de gastar esse dinheiro comigo?" 



DIOGO DE TOLEDO LARA E ORDONHES 

Duilio Chrispin Farina 

Em 1795 sediava-se a Santa Casa da Misericórdia em quatro 
moradas contíguas a Igreja do mesmo nome, do lado da rua da 
Quitanda, junto ao pequeno largo no ponto de junção da tra- 
vessa do Comércio com a rua Direita. Esta mais precisamente 
R.ua Direita de "São Bento para São Francisco" e dessa época 
em diante "Rua Direita da Misericórdia para Santo Antonio". Em 
1749 na provedoria de Miguel Alves Ferreira a mesa tomou a de- 
liberação de transformar as casas em hospital. I3 de crer-se que 
assim foi feito. Em 1795, já era insuficiente para as necessidades 
pois propõe o provedor que se "reservem duas casas contíguas 
à igreja, pelo lado da rua Direita para ser transformado em hos- 
pital dos pobres, por estar o Hospital grande ocupado pela Fa- 
zenda Real", que ali mantinha enfermarias para os soldados dos 
regimentos aquartelados na cidade. Mas prosseguiam ainda os 
trabalhos das obras de adaptação das duas casas da Rua Direita 
em 1799 (quando as mesmas foram arrendadas para a edificaçEio 
de um hospital exclusivo para os militares). 

Os aluguéis iam sendo destinados para o levantamento de 
uma nova Santa Casa. Eis que os fados fazem soprar ventos 
propícios para os lados da Irmandade, acelerando seus propósi- 
tos. Imenso benefício veio trazer a doação pelo Conselheiro 
Diogo de Toledo Lara e Ordonhes de uma Fazenda de sua pro 
priedade sita no então distrito de Mogi-Mirim com o desejo ex- 
presso de ser destinada a contribuir para a ereção de uma casa 
de expostos. 

Com o consentimento do Marechal de Campo José Arouche 
Toledo Rendon, irmão do doador, a Fazenda foi vendida por su- 
gestão do provedor Lucas Antonio Monteiro de Barros, depois 
visconde de Congonhas do Campo. O dinheiro permitiu a arre- 
matação em hasta pública, em 1824. da chácara dos Ingleses "sita 
no largo da Glória e pertencente ao espólio do Coronel João Rad- 
maker". Este a possuira por compra de terras da Quinta de 
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Francisco Machado e despendia a Santa Casa a importância de 
526$000. 

Aos 2 de julho de 1825, dia de Santa Isabel de Aragão, rainha 
Santa de Portugal e padroeira de Coimbra e da Irmandade, na 
chácara dos Ingleses "em festiva inauguração e perante numerosa 
e grada assistência, um ato solene abriu as portas do nosôcomio. 

Relatam as crônicas coevas que "um parque de peças de pe- 
queno calibre de propriedade do ilustre general lá estava postado 
e um pulpito portatil se ergueu próximo ao hospital cujas jane- 
las se revestiam de colchas de damasco, velho costume das festas 
de Portugal a retratar velhas influências moçarabes. 

Era o início de benemérita trajetória da Santa Casa, na 
Glória, que passou a contar inclusive com avultadas quantias 
para o tempo provenientes das gratificações de Arouche dos 
quatro anos em que serviu como diretor dos Cursos Jurídicos 
nas Arcadas de São Francisco. 

Gestos de desprendimento e de grandesa moral a dizer do 
espírito e carater dos filhos do patriarca paulista Agostinho Del- 
gado de Barros Leme, escrivão da Real Fazenda, Guarda-mór 
das Minas de ouro da Vila de Parnaiba. A estirpe ilustre vinha 
de Bicudos e Chassins, pelo lado paterno e pelo materno, por 
d. Maria Teresa de Araiijo Lara, de Diogo de Toledo Lara, C2- 
pitão mór regente das Minas da Paranapanema e minerador de 
Cuiabá; de d .  Francisco Matheus Rendon; do Capitão-mór Pe- 
aro Taques de Almeida; de Lourenço Castanho Taques, grande 
bandeirante devassador do sertão dos Cataguazes e de Amador 
Bueno de Ribeira. Entre os seus colaterais citam-se muitos dos 
mais ilustres nomes de São Paulo colonial. 

Por tudo isso sennores, homenageando o que de mais lídi 
mo teve a terra de Piratininga em gens, cultura estirpe e alevan- 
tados feitos, escolhemos o excelso nome de Diogo de Toledo Lara 
e Ordonhes para nosso patrono a dizer de nosso respeito e ho- 
nagem aos mais altos valores que escreveram a Civilização Pau 
lista, toda devotamento e altaneria. 

Em sucinto escorço de Diogo Ordonhes diremos que, com 
seus manos Francisco Leandro e José de Arouche Toledo Ren- 
don, seguiu o curso jurídico na Universidade Conimbricense, 
sendo que o quarto irmão Francisco Joaquim recebeu ordens 
sacras, vindo a falecer em São Paulo em 1841, como cônego arci- 
preste da Sé Catedral. 

Ordonhes teve lavrado seu despacho para juiz de Paz em Cura- 
há. em 1784. Em 85 substituiu o dr. Antonio Rodrigues Gayoso 
como juiz de Orfãos, provedor da Fazenda dos defuntos e ausen- 
tes, capelas e resíduos, juiz executor dos reais direitos e super- 
intendente de terras, águas e minerais. O ano da graça de 1789 
assistiu sua nomeação para Ouvidor Geral e Corregedor da Co- 
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marca. Estimado, com excepcional conceito, mereceu posse fes- 
tiva e versos expressivos: 

Vosso nome será sempre aplaudido 
Será por todo o mundo difundido 
Dele a fama dar5 o maior brado. 

Cuiabá feliz 
Em tua história 
Põe por memória 
Lara e Ordonhes 

Luís de Caceres o exalta. O senado cuiabano reconhece o patriota 
que auxiliou a cidade de Corumbá, ameaçada pelos espanhóis, 
ao enviar esquadrilha de canoas cheias de viveres e munições. 

Apresta expedição contra os guaicurús. Afirma-se como ho- 
mem de leis e sentinela das coisas do espírito, no condado da 
cultura, da história e do humanisino. Sócio da Academia Real 
das Ciências de Lisboa acompanha a impressão por conta do 
cenáculo das "Memórias para a História da Capitania de São 
Vicente", do seu primo e amigo Frei Gaspar da Madre de Deus. 
Estuda e copia a "Nobiliarchia Paulista", de Pedro Taques, cujos 
originais pertenciam aos seus parentes reinóis, os Azevedo Couti- 
nho, auxiliado pelo jovem estudante santista, o mais ilustre José 
Feliciano Fernandes Pinheiro, visconde de São Leopoldo. Em 1799 
comenta e publica por encomenda ainda da Academia de Ciências 
a famosa "Carta Anchietana". 

Aditou-lhe 86 notas, judiciosíssimas no dizer do mestre Tau- 
iiay e merecedoras dos elogios rasgados de Saint Hilaire. 

E é quando explende como latinista emérito, "profundo co. 
nhecedor das coisas brasileiras ao par das ciências naturais, dos 
elementos de física e metereologia de seu tempo". 

São da época as também eruditas notas na "Coleção de No- 
tícias para a História e Geografia das Nações Ultramarinas". 

Em 1800 servia já no Rio de Janeiro como Intendente do 
Ouro e em 1805 documento designa-o como desembargador. 
Ocupava em 1815 o cargo de Conselheiro da Fazenda, segundo afir- 
ma o Visconde de Beaurepaire Rohan nos seus "Annaes de Matta 
Cirosso". Em 1820 despaxho de D. João VI  concede-lhe o título 
kionroso de alcaide-mór da Vila de Paranaguá. Parlamentar em 
1823 ao lado de Arouche, dos Andradas, Vergueiro, Paula Sousa 
e São Leopoldo, vive feliz no meio de seus livros, colecionador 
distinto que era até falecer em 1826 no Rio aos 74 anos. 

A saudosa figura de Antonio Toledo Pisa, um dos estadea- 
dores deste nosso querido Instituto, encontra no Arquivo do Es- 
tado, dentre o espólio de Arouche, documentos preciosos, embo- 
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ra truncados, parte de seu Tratado sobre a Ornitologia brasileira. 
Nele há referências a observações feitas desde 1806 até 1825 a 
uma "descrição das aves da Cspitania de São Paulo", no bem 
dizer de Afonso Taunay, um verdadeiro Tratado das Aves do 
Brasil". Por tudo isso cabe-lhe indiscutivelmente a primazia do 
cultivo da Zoologia orientada pelos canones científicos, rigoro- 
samente documentados. 

Sem contestação Diogo de Toledo Lara e Ordonhes é legíti- 
ma expressão do que mais alto deu este nosso São Paulo do 
Campo de Piratininga. Glória a sua obra e à sua memória. 

Exrno. Sr. Dr. Mario Savelli, orador deste egrégio, douto e co- 
lendo sodalicio, ouvimos inebriados a peroração magnífica de V .  
Excia. Palavra escorreitn, verbo castiço, frase candente, as expres- 
sões emanadas de vossa fidalguia e de vossa fidalguia e de vossa 
generosidade na verdade engalanaram este dia para nós tão signi- 
ficativo, a dizer da alta cultura do eterno Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo. 

Exmo. Sr. Prof. Ernesto Leme, mui digno presidente do Insti- 
tuto, embaixador da nacionalidade brasileira e do mais alto hu- 
manismo da Terra Bandeirante. Em vós exaltamos as mais fúlgi- 
das virtudes de homens e mestres que escreveram as mais eloquen- 
tes páginas da Saga Paulista. 

Srs. Diretores, srs. consócios tereis para sempre o nosso res- 
peito e a afirmação inconteste de, como tem sido, continuaremos 
até o fim de nossa jornada fiéis aos postulados de nossa Terra e 
as mais caras tradicões da gente paulopolitana. Pola Ley! Et Pola 
Grey ! 



DOMINGOS ANTONIO RAYOL 

Abeguar Bastos 

?3 com desvanecimento e honra que passo a tomar assento 
entre os pares deste Sodalício. O seu quadro é amplo de figuras 
notáveis, no passado e no presente. A sua extraordinária contri- 
buição a História e a Geografia representa, hoje, no seu contex- 
to, um monumento da inteligência brasileira, porquanto conse- 
guiu erguer sobre os plintos do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo uma pirâmide de estudos, pesquisas e esclarecimen- 
tos, que desafiam os séculos entre as mais belas legendas das 
grandesas dos paulistas . 

Nesta oportunidade e antes de tudo quero render minhas 
homenagens a um lidador emérito e infatigável, perenemente pro- 
bo nas atividades e nos ideais; a um homem que não soube fazer 
cutra coisa senão servir a coletividade pátria e que hoje é um 
exemplo dos mais dignificantes para todos nós: Aureliano Leite, 
presidente desta Casa. Sua independência de caráter, foi, na po- 
lítica, um dogma do pensamento altaneiro, nullum possa jugum, 
pois, na verdade, jamais os jugos suportou. E, por isto, a sua 
voz sempre foi cristalina perante a verdade, e seus talentos sem. 
pre foram legítimos perante a história. 

E foi buscando inspiração na tradição desta Casa, quanto aos 
valorosos homens que a edificaram, que fui buscar para meu pa- 
trono uma personalidade de minha terra, o Pará, que coinci- 
dentemente, foi, ainda que por pouco tempo, presidente da 
Província de São Paulo: Domingos Antonio Rayol, barão de 
Gua j ará. 

Moldado naquela têmpera dos impolutos varões imperiais, 
R.ayol serviu ao Império também como presidente do Pará. Mas 
o seu forte, talvez não fosse a política, mas evidentemente a His- 
tória, porquanto foi buscar nos meandros dos mais silenciosos 
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arquivos, os documentos e as notícias com que estruturou e lan- 
çou a sua memorável e hoje sólida peça da História Brasileira 
OS MOTINS POLÍTICOS ou HISTÓRIIA DOS PRINCIPAIS 
ACONTECIMENTOS POLZTICBS DA PROVÍNCIA DO PARÁ, 
DESDE O ANO DE 1821 ATÉ 1835. 

Estudou, com invejável paciência, aquele período tumultuaclo 
da Regência, quando se fazia acesa em todo o país os sentimentos 
emergentes entre os extertores do nativismo e os albores da na- 
cionalidade. : 

Não é o momento de falar detalhadamente desta obra, não 
só meritória como indispens6vel ao conhecimento dos arroubos 
que então inundavam a alma nacional, na fase da construção de 
um novo Estado. 

Todos os fatos relacionados com a célebre revolução dos 
(:abanos ou a Cabanagem, no Pará, ai estão retratados com in- 
tangível autenticidade, de modo que no cenário ficaram, com mão 
de mestre, esculpidos os tipos, fixadas as tragédias, rastreados os 
movimentos, perfilados os caudilhos, que nas cidades, nas matas 
e nos rios, sacudiram e atordoaram, durante vários anos, a gleba 
amazônica. Eram brancos, negros, índios, mamelucos, em tro- 
pel, arrazando vilas, ocupando cidades em nome de uma Amazônia 
exclusivamente brasileira. 

Obra em cinco volumes, com a edição original datada de 
1865 e uma edição contemporânea de 1970, sob os auspícios da 
Universidade do Pará, jamais deixou de ser consultada, como re- 
positório de fastos administrativos, políticos e revolucionários de 
uma época em que estava em jogo não só a integridade geográ- 
fica da nação mas, igualmente, a integridade da coletividade bra- 
sileira 

Da obra disse Arthur Cesar Ferreira Reis que a sua respei- 
tabilidade estava em registrar "o quadro histórico fundamental do 
período sensível da integração política da Amazônia ao Brasil, 
que nascia para a aventura no mundo soberano." E acrescenta: 
"Trata-se de obra escrita a luz do gigantesco acervo documental, 
sem que seu autor, um homem experimentado no trato dos terna.s 
históricos, mas vivendo a vida agitada e comprometedora da, 
homem público, possa ser acusado de paixão, partidarismo, ex- 
cesso de linguagem e no comentário." 

Rayol, assim, dizemos nós, retratava o que deve ser, na ver- 
dade, um historiador: o que nâo deixa que seus sentimentos ou 
inclinações idealísticas particulares influam na obra histórica, de 
onde dever ser não só rigoroso no estilo como incólume aos seus 
próprios partidarismos ou tendências e assim procedeu Rayol 
em relação aos Cabanos mesmo tendo sido seu pai uma dxs 
vítimas dos sediciosos. 



Domingos Antonio Rayol foi agraciado pelo Imperador Pe- 
aro I1 com o título de Barão de Guajará e é justamente em sua 
mansão paraense que hoje está instalado o Instituto Histórico e 
Geográfico do Pará e onde estão guardadas as peças representa- 
tivas do patrimônio cultural legado pelo historiador. 

Mas não foi só historiador e administrador provincial, foi 
também jornalista e parlamentar, merecedor dos aplausos gerais. 

E desde sua "História Colonial no Pará", já delineava o-que 
viria depois, como contribuição aos fatos da pós-Independência, 
inscrevendo-se como históriador na mesma galeria de um barão 
de Marajó ou de um Antônio Ladislau Monteiro Baena, também 
paraenses . 

Para a história da Amazônia, a obra de Rayol é imprescindível 
a análise dos estudiosos, mas o escritor não se apega só aos ar- 
quivos, como cavaleiro andante das boas conquistas: ei-10, tam- 
bém, presidente provincial de São Paulo. Tomou posse, como 46' 
presidente, no dia 18 de agosto de 1883 e governou até 29 de mar- 
ço do ano seguinte. A solenidade se efetuava um ano após ter 
deixado o cargo de presidente da Província do Pará. Entre outras 
realizações na sua administração, a 20 de outubro de 1883, era 
realizada na capital paulista, no então Jardim Público, a primeira 
experiência de iluminação elétrica e a 23 de novembro do mesmo 
ano era inaugurada a estação ferroviária de Ribeirão Preto, com 
a chegada, até aí, dos trilhos da Mogiana. 

Portanto, ilustres pares, Domingos Rayol é bem um elo im- 
portante de amizade entre o Norte e São Paulo, entre os paraenses 
e os piratininganos, entre a borracha e o café, sendo certo que 
deste, a primeira planta veio ao Pará, pelas mãos de Francisco 
Palheta . 

Mas, se lembramos hoje, uma excelsa personalidade, que 
thnto fez pela Pátria, outra coisa não fazemos senác evocar sini- 
bolicamente todos os que trabalharam, pelo bem do Brasil. 

Rendo as minhas homenagens ao ilustre presidente em exer- 
cício dr. Ernesto Leme, cujo nome dispensa outros atributos que 
tião os sobejamente conhecidos, como parte de sua dileta e mar- 
cante individualidade e de seus incontáveis serviços prsstados a 
cultura brasileira. 

Ao coronel Heliodoro Tenório da Rocha Marques, que tantos, 
afanosos e profícuos serviços vem prestando a esta casa, os meus 
saudades de noviço. 

Ao ilustre orador Mario Savelli, meu tributo de respeito e 
meus agradecimentos por suas generosas e lisonjeiras palavras, 
que me estimulam na jornada em pró1 dos trabalhos que todos 
ãevemos ao Brasil. 
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E aos que nesta Casa confraternizaram em obras meritórias. 
a minha mão estendida para o fraternal amplexo. 

Senhores: A História é o carro triunfal da Humanidade atra- 
vés dos tempos. Porém, o que derremos desejar, é que a sua ma- 
nifestação seja sempre construtiva, pacífica e em benefício dos 
povos. Esse modelo, sem dúvida, seria mais salutar aos senti- 
mentos naturais dos brasileiros. Seria melhor compreendido como 
ação fulgurante do homem sobre a terra, de modo que, em vez 
de, simplesmente, compulsarmos uma história da civilização, 
pudessemos, sempre ter as mãos, com maior orgulho, uma civi- 
lização da história. 



HISTORIADOR SALOMAO DE VASCONCELOS 

Dom Oscar de Oliveira 

Sinto-me feliz de ter como Patrono o apreciado Historiador 
nr .  Salomão de Vasconcelos, filho dos mais conspícuos de Maria- 
na, cidade primaz das Minas Gerais, a qual ele amou com reco- 
nhecidos testemunhos de dedicação, mormente no respeitante a 
pesquisas e lucubrações de sua história. Sua existência de 88 
anos ele a consagrou, em grande etapa, a carinhoso estudo de 
história brasílica. 

Apraz-me colocar-me sob o patrono deste homem com quem 
bastas vezes entramos em contáto pessoal, na sede do Arcebis- 
pado marianense, ou ainda por correspondências. 

Descendente de linhagem de escol, outrora bem dotada econo- 
micamente, o jovem Salomão construiu-se triunfalmente com o 
próprio esforço e determinação de vencer. 

Nascido na fazenda de São João de Crasto a 2 de janeiro de 
1877, recolheu-se, ao depois, com os seus no avoengo solar de 
Gualaxo, donde partiu aos 15 anos, para a antiga capital mineira, 
ansioso de aprender. Ele mesmo o registra bucolicamente em 
suas memórias: "Tudo já. preparado, arreei o meu cavalinho ala- 
são e parti. Saí sosinho, estrada em fora, rumo de Ouro Preto, 
levando no bolso a carta de apresentação a meu tio e, na garupa, 
a trouxinha de roupa, arranjada por minha mãe, únicos haveres 
com que ia enfrentar o futuro, além da vontade de aprender que 
cintilava incontida no meu espírito". 

Em nosso semanário "O Arquidiocesano" seu ilustre filho, 
engenheiro Décio de Vasconcelos, dedica carinhoso e minucioso 
estudo da carreira de Salomão, de que sucintamente me servi 
aqui, (nos. 371-374; dias 23 e 30 de outubro e 6 e 12 de novembro 
de 1966). Aí lemos (no 371 ): "Foi de muita luta - escreve o filho 
biógrafo - o início de sua carreira: chegava a vender jornais 
velhos, conseguidos por favor de amigos, parentes e conhecidos, 
para, com o produto da venda, comprar velas que o permitissem 
estudar a noite. Assim adquiriu, com paciência e coragem, du- 
rante os anos de 1892 a 1895, os necessários conhecimentos de 
gramática, das quatro operações e da arte de taquigrafia, que 



164 REVI'STA DO INSTTTUTO HIST~RICC,  E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

tanto ia lhe valer mais tarde". E lendo jornais e livros, foi apri- 
morando-se no conhecimento do vernáculo. Aos 18 anos de idade, 
Salomão começou a exercer o oficio de taquígrafo, quando da 
reabertura do Senado Mineiro, em junho de 1895. Em 1899 in. 
gressou na Faculdade de Direito, em Belo Horizonte, transferin- 
do-se, no 2." ano, para a de São Paulo, aqui se diplomando em 1905. 

Sequioso de aprender, ingressa Salomão na Faculdade de Me- 
dicina do Rio de Janeiro, doutorando-se com a defesa de sua 
tese: "Morte Súbita na Gravidez". Em 1918, na primeira grande 
Guerra, integra a Missão Médica no posto de 1.' Tenente, servin 
do em Paris, Alenço e Le Mans. 

Tornando a Pátria, em 1919, a partir do ano seguinte, Salo- 
mão de Vasconcelos prossegue o ofício de redator de debates da 
Câmara Federal, aposentando-se em 1931. 

Ei-10, desde 1938, dedicando-se a pesquisas históricas em sua 
amada terra. Deixemo-lo a ele historiar este lance dos mais em- 
penhativos e fulgurantes de sua vida: "Depois de aposentado na 
Câmara Federal, com 30 anos de serviço, forte ainda e disposto, 
não me atraiu poltrona de descanso. Indo a passeio a Mariana, 
em visitas a parentes e amigos, caiu-me por sorte ser ali convida- 
do pelo então prefeito, Dr. Josaphat de Macedo, para organizar 
o velho arquivo municipal, então em lastimável estado. . . Fa- 
zendo, pois, da sala do arquivo do Ribeirão do Carmo, por acaso 
feliz, depois das jornadas percorridas, um novo campo de ativi- 
dade, distraía-me agora em folhear códices e alfarrábios curio- 
sos, e sentia verdadeiro encanto pelas coisas e pelas lições do 
passado ali guardadas". 

Foi, então, um labutar de 25 anos, só depondo os instrumen- 
tos de trabalho, quando já lho não permitiam as forças. Fale- 
cido na Capital mineira a 26 de junho de 1965, foi inumado, dia 
seguinte, de acordo com seu desejo, no cemitério municipal de 
sua cidade, a qual, por esforços seus, como Presidente do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, conseguiu do Governo 
Federal a declaração de "CIDADE MONUMENTO", por decreto 
de Getúlio Vargas, de 23 de julho de 1945. 

Salomão de Vasconcelos escreveu as seguintes obras: 
- VERDADES HISTÓRICAS (A Sedição de 1720 em Vila 

Rica e a Viagem de Dom Pedro I a Minas, em 1831) - Ed. Biblio- 
teca Mineira de Cultura, 1936. 
- O FICO (Minas e os Mineiros na Independência) - Ed. 

"Brasiliana" - São Paulo - 1937 
- MARIANA E SEUS TEMPLOS - (história e Artes) - Ed. 

Belo Horizonte - 1938. 
- HISTÓRIA DE CATAS ALTAS (Rev. do Arquivo Munici- 

pal de São Paulo - 1939. 
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- O PINTOR ATAÍDE (Célebre artista mineiro do Século 
XVIII) - Ed. Belo Horizonte - 1940. 
- RETIRO DOS INTELECTUAIS (Centenário de Diogo de 

Vasconcellos) - Belo Horizonte, 1943. 
- BANDEIRISMO - (Estudo pormenorizado das bandeiras 

paulistas e mineras. Os currais boiadeiros do Norte e a invasão 
nordestina) - Ed. Belo Horizonte - 1944. 
- SOLARES E VULTOS DO PASSADO (Ancestrais de D. 

Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta) - Ed. Belo Horizonte, 
1947. 
- BREVIÁRIO HISTÓRICO E TURÍSTICO DA CIDADE DE 

MARIANA - Ed. Belo Horizonte - 1947. 
- ARDUÍNO BOLIVAR - (Discurso biográfico - discursc 

de posse na Academia Mineira de Letras - Ed. Belo Horizonte 
-- 1953. 
- BERNARDO PEREIRA DE VASCONCELLOS - (Patron~ 

de sua cadeira na Academia Mineira de Letras - Ed. Belo Hori- 
zonte, 1953. 
- COMO NASCEU OURO PRETO (Primeiros ranchos e pri- 

meiros habitantes. 
- Rev. do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1954 
- O PALÁCIO DE ASSUMAR, - (Estudo crítico-histórico) 

- Ed. Belo Horizonte - 1939. 
-COMO NASCEU SABARÁ (primeiros ranchos e primeiros 

habitantes) - Rev. do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio- 
nal - Vol. IX. 
- MATRIZES MINEIRAS (Rev. do Instituto Histórico e 

Geográfico de Minas Gerais (Ensaio) - Belo Horizonte. 
- OS SINOS NA SIMBOLOGIA E NA HIST6RIA (Ensaio) 

- Belo Horizonte. 
- OS VASCONCELLOS DE SAO PAULO E MINAS GERAIS 

(Rev . do Arquivo Municipal de São Paulo - 1945. 
- O ANACORETA DE RIBEIRA0 DO CARMO - (Réplica 

Histórica) . 
- A ESCRAVATURA AFRICANA EM MINAS GERAIS 

(Ensaio ) . 
- ARTIGOS - MEMÓRIA DE UMA REPÚBLICA DE ESTE- 

DANTES - Belo Horizonte - 1951. 
- CURSO PRÁTICO DE ESTENOGRAFIA BRASILEIRA - 

Ed. Belo Horizonte - 1935. 
- CEM ANOS DE ESTENOGRAFIA NO BRASIL - Belo 

Horizonte - 1935. 
- UM GRANDE BRASILEIRO ESQUECIDO (Marechal Jerô- 

nimo Pereira de Vasconcellos) - Entregue ao Instituto Nacional 
do Livro - Rio de Janeiro - 1354. 
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- A GRANDE MARCHA DE FERNÁO DIAS AO PAÍS DAS 
ESMERALDAS - 1955. 

-- GENEALOGIA DOS VASCONCELLOS - 1957 - (pronto 
para o prelo) . 
- ARTIGOS DIVERSOS (Em dois Vols. - colecionados). 
- A MORTE SÚBITA NA GRAVIDEZ (Tese de doutoramen- 

to) - 1915. 
- O DESTINO DO CORPO DE FERNÃO DIAS (Contraven- 

ção, pelo "Jornal do Comércio". 
- Reedição de "O FICO" - (no prelo) . 
- Redação de "BANDEIRISMO" (no prelo). 
- CABO FRIO (Súmula histórica e turismo) - (para o prelo). 
- HISTÓRIA COLONIAL COMPLETA DA VILA DO RIBEI- 

RÁO DO CARMO (aguardando publicação . 
A MATRIZ DO PILAR DE OURO PRETO - (idem). 
RETALHOS HISTÓRICOS (idem). 
ARQUIVOS HISTÓRICOS (idem). 
FOLHAS DE MEU DIÁRIO (idem 1 .  

Inestimável, pois, a colaboração literária de Salomão de Vas- 
concellos no campo da história. Este seu magnífico exemplo de 
dedicação acorda incentivos a ulteriores perquirições e a análise 
de documentos, que poderão confirmar ou mesmo reformar ju;- 
gamentos, no sincero empenho de acertar, que tal é o real objetí- 
vo da História. 

INSTITUIÇÕES CULTURAIS A QUE PERTENCIA 

Instituto Histórico de Ouro Preto; Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de Minas Gerais do qual fora Presidente várias vezes - 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - Idem da Bahia 
-- de Pernambuco - Rio Grande do Norte - Sergipe - Insti- 
tuto Histórico de Petrópolis - Instituto Brasileiro de Estudos 
Sociais de São Paulo - Instituto Genealógico de São Paulo - 
Academia de Letras de Minas Gerais - Academia Guanabarina 
de Letras - Academia Americana de la História y de la Ciéncia 
de Buenos Ayres - Sociedade Mineira de Escritores - Athenei- 
Internacional de Cultura. 

MEDALHAS, TíTULOS E CONDECORAÇÕES QUE RECEBEU 

Medalha de Honra da República Francesa (por serviços na 
Grande Guerra de 1914-1918) - Cruz da Campanha do Exército 
Brasileiro (pelo mesmo motivo) - Grande Medalha da Incon- 
fidência (cuItura histórica) -- Medalha do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo - Medalha da Academia de Letras do 
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Distrito Federal - Medalha da Academia Belorizontina de Letras 
-- Medalha de Tiradentes - Academia de la História y de la Cien- 
cia de Buenos Ayres (prêmio literário) - Diploma de "Acadê. 
mico" da mesma Academia - Patente de Major-Médico da Re- 
serva de Primeira Linha de Exército Brasileiro (decreto 15.179, 
de 15 de dezembro de 1921 - Medalha Imperatriz Leopoldina 
(conferida pelo Inst. Histórico e Geográfico de São Paulo). 
- Medalha de Santos Dumont (oferta do Ministério da Aero- 

náutica) - Cavaleiro da Ordem da Cruz de Santo Eugênio, de 
Trebizonda -- Comendador da ordem da Cruz de Santiago (na 
qualidade de Escritor) - Dip1om.a de Pioneiro da Cidade de Belo 
Horizonte. 

ALPHONSUS DE GUIMARAENS 

Ouropretano-Marianense o Foeta Alphonsus de Guimaraens, 
por lhe ter dado Ouro Preto o berço e Mariana a sepultura. Dia 
a dia, cresce o renome do Poeta do Luar, que Salomão de Vas- 
concellos aprecia e louva, citando versos do Vate simbolista em 
livro sobre Mariana. 

Mariana, "Panteão de Mitras", como a denominou Dorri 
Aquino Corrêa; Mariana, ostentadora de precioso Museu Arqui- 
diocesano de Arte Sacra e do "Museu da Música", também da 
Arquidiocese, com valiosas peças barrocas desde o século XVIII, 
Mariana terá, em breve, o MUSEU ALPHONSUS DE GUIMA- 
RAENS. O Governo Randon Pacheco no dia 14 de março último, 
autorizou a compra da casa, na rua Direita, em Mariana, em que 
viveu e poetou até as vésperas da morte, Alphonsus de Guima- 
raens. A família do Poeta, enternecida com o empenho dos que 
cultuam o Chefe Poeta, irá oferecer ao Museu os móveis e manus- 
critos de Alphonsus . 

Mais um atrativo turístico para a Cidade de Mariana, mais 
uma fonte de Helicon para os que desejarem beber inspiração 
poética, ouvindo cantos, ora doridos, ora místicos do homem 
que se banhava todo em luar. 

Já tive o gozo de exaltar o Poeta, mormente qua,nd.o o Go- 
vernador de Minas, Dr. Juscelino Kubitscheck, lhe ergueu jazigo 
monumental no cemitério municipal de Mariana, em meio de 
grandes celebrações. E no centenário do nascimento de Alphon- 
sus prestei-lhe homenagem da mais viva admiração. Foi, então, 
que observei: "Alphonsus de Guimaraens existiu em plenitude 
porque creu e amou. Após ele, surgiram, entre lídimos cantores, 
muitos outros cujos versos passam como meteoros, por Ihes fal- 
tarem inspiração e arte, ou por intrincadamente herméticos, com 
técnicas e números malabarísticos, não terem o condão de comu- 
nicar. Alphonsus Poeta ainda vive! E não morrerá jamais! Seus 
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contos no-lo fazem sempre presente, embalando-nos a alma" 
(Apud - rev. Rua Direita, Mariana - julho 1975, n. 3) .  

Senhores, amar a História, amar a língua vernácula e cultivá- 
Ias com encarecimento, como o fizeram Salomão de Vasconcellos 
e Alphonsus de Guimaraens, é uma das características de amor a 
Pátria. Quantos, porém, andam por ai, imbuídos de idéias anti- 
pátrioticas ou conduzidos por apenas interesses imediatos, a me- 
noscabar a história e o linguajar correto!. . . 

"Um dos aspectos mais graves da crise cultural dos nossos 
dias é a tentativa de ruptura com o passado, de estúpida afirma- 
ção de um presente "descendente de si mesmo". 

Com justeza se afirma: "O homem volta-se ao passado e 
busca apoios em sua própria história". De Lamartine este pen- 
samento: É com as cinzas dos mortos que se constroem as 
pátrias". 

Sim, o passado e o presente determinam o futuro, porquanto 
o futuro se ilumina com o clarão da história. 

Jose Bonifácio de Andrada e Silva sentenciou belamente: "S6 
morrem aqueles de quem a sepultura não só encerra as cinzas, 
como a Memória". 

Este Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, é, pois, 
um vigoroso brado de alarme contra os que, consciente ou incons- 
cientemente, desprezam o passado. É ele proclamação de leal pa- 
triotismo com recordar nobres feitos e homens de prol, para 
imitação das gerações que chegam. Fico, pois, contente e feliz 
de me ver nele agremiado, refletindo no que afirmou o grande 
mineiro da Campanha, Dr. Alfredo de Vilhena Valadão: "Nos 
horizontes da minha terra natal eu diviso muitos dos grandes 
problemas da História Brasileira", 



PRESENÇA DE CASTELO BRANCO 

Paulo ZINGG 

Há cinco anos, nos céus do Ceará, caia um meteoro. Porque 
Castelo Branco, vítima de um acidente aéreo, vinha morrer na 
terra em que nascera. Na terra onde se prendiam suas mais 
distantes origens - os rebeldes republicanos do Crato, de 1817 
a 1824; a heroína Bárbara de Alencar, sua mãe abolicionista e, 
um pouco mais adiante, do Piaui, seu pai, militar, defensor da 
República sob o comando de Floriano. 

Mas, para o Brasil a perda era mais grave, pois desaparecia 
a maior vocação de estadista que o País jamais conhecera desde 
José Bonifácio de Andrada e Silva. E, hoje, quando o Presidente 
Médici, no Ceará recebe as cinzas de Castelo Branco para que 
repousem eternamente no monumento nacional que ali foi ergui- 
do em sua memória, aqui, em São Vicente, nesta Cidade Monu- 
mento da História Pátria, estamos reunidos para prestar home 
nagem ao grande líder da Revolução 

Afinal, quem era ou quem foi Castelo Branco? 
Na História dos povos há aqueles momentos decisivos em 

que as multidões e as elites se interrogam sobre o próprio des- 
tino e sobre o próprio futuro. É neste momento que surgem os 
lideres. E, quando um povo, uma nação encontra uma liderança 
no momento necessário, este povo e esta Nação vencem mais um 
desafio do próprio destino. E foi o que o Brasil encontrou em 
Castelo Branco a 31 de março de 1964. Ingressando na Escola 
Militar, a exemplo do pai, participa da modernização do Exérci- 
to, sob a influência da Missão Francesa. E assiste ao desencadea- 
mento do ciclo revolucionário de 1922, cujc cinquentenário aca- 
bamos de comemorar, permanecendo em Minas fora da área de 
atrito. Humberto de Alencar Castelo Branco não foi um indife- 
rente ao movimento revolucionário, onde estavam seus amigos 
mais diletos, a começar por Juarez Tavora. Apenas não terri 
oportunidade de participar, permanecendo em Minas, onde as 
coisas são mais calmas. Atravessa outubro de 1930, seus compa- 
nheiros voltam aos quartéis, os tenentes desafiam Getúlio Vargas 
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e o Exército renasce ante a ameaça totalitária que se desenha no 
estrangeiro. É Major quando o Brasil entra na guerra e o Oficial 
de Estado Maior segue para a Itália, onde tenente-coronel, dirige 
as operações da Força Expedicionária Brasileira. Sua conduta 
na frente de batalha é excepcional, entusiasma mesmo nossos 
aliados norte-americanos. De volta ao Brasil, atinge o generalato 
em 22 de agosto de 1952. Ex-aluno das grandes instituições mili- 
tares da França e dos Estados Unidos, Castelo Branco é um líder 
que forma oficiais e que procura equacionar o conjunto dos pro- 
blemas brasileiros de segurança, através da formação de quadros, 
participando dessa forma, ao lado de Cordeiro de Farias e de 
Juarez Távora, da organização da Escola Superior de Guerra. E 
chega aos mais altos postos da carreira; Comandante Militar da 
Amazônia, do IV Exército e chefe do Estado Maior do Exército, 
onde o destino vai encontrá-lo a 31 de Março de 1964. 

O Brasil de 1964 estava submetido a prova decisiva do seu 
destino. O governo era a aliança da oligarquia mais atrasada com 
o comunismo. A economia esta degradada e em 63 havíamos tido 
uma taxa de desenvolvimento inferior a expansão demográfica, 
o que era a abertura para a miséria. Nesse mesmo ano, o Presi- 
dente do Brasil, de chapéu na mão, havia suplicado o reescalona- 
mento de nossas dívidas externas. Os governos estaduais, nas 
mãos da política profissional, mal administravam. A universidade 
estava nas mãos da esquerda. E a guerra subversiva assinalava 
as etapas da conquista do Brasil - infiltração no governo, desa- 
gregação das forças armadas, criação de núcleos sociais destina- 
dos a dominar o processo político, inflação e descalabro. A Repú- 
blica estava degradada e, de crise em crise, deslizava para o do- 
domínio das minorias anti-nacionais - a oligarquia política e a 
esquerda totalitária. Desde 54, as crises se sucediam. Agosto de 
54, Novembro de 55, Aragarças, renúncia de 61, parlamentarismo 
de 61, presidencialismo de 63, greves generalizadas, colapso edu- 
cacional, crise financeira, infla galopante, revolta de sargentos. 
sublevação de marinheiros, o governo liderando o golpe nas ins. 
tituições. Pequenos grupos de brasileiros começam a se preparar 
para o pior. Conspirações surgem em todos os Estados. É o ai- 
quipelago das conspirações. Mas, a partir de agosto de 1953, o 
nome de Castelo Branco começa a dominar o ambiente e todos 
recobram alento ao saber que havia um chefe - da mais alta 
hierárquia do Exército e sobretudo de um verdadeiro líder da 
Força Expedicionária. E, desde então Castelo Branco domina os 
mais exaltados que tudo poderiam por a perder e reune as forças 
necessárias para a grande prova que se aproxima. Chefe do Es- 
tado Maior do Exército, redige o documento Le-EX (Lealdade ao 
Exército) em que são definidas as violações legais que fariam 
com que as forças armadas agissem em nome da segurança na- 
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cional, inclusive contra um governo que abandonava e traía a le- 
galidade. De Dezembro de 63 a março de 64, vivemos o período 
mais perigoso de nossa História, quando o menor erro poderia 
por tudo a perder, quandc a guerra de nervos era travada dia 
a dia, minuto a minuto, quando o Exército e as Forças Armadas 
se preparavam silenciosamente para o dia da decisão. E quando 
este surge, os comandos estão mobilizados e agem depressa. De 
norte a sul, sob o comando de Castelo Branco, as forças armadas 
assumem o controle da situação, e a Revolução vence. 

O 31 de março, tal como o 15 de novembro ou o 24 de outu- 
bro de 1930, não significava em si, a solução dos problemas. Acre- 
ditaram os políticos que haveria apenas uma mudança de chefe 
do governo e que o sistema vigente desde 46 continuaria, já com 
OS candidatos na rua. Mas o Ato Institucional n.o 1 anunciou que 
ocorria uma Revoluçáo e esta escolheu Castelo Branco para seu 
Chefe, empossado a 19 de abril de 1964, com amplos poderes 
para reformar o Brasil. Naquele momento o Brasil encontrava 
em Castelo Branco o líder necessário para a grande virada do 
seu destino. Em aulas de história política, nós costumamos com- 
parar 1964 como parte de um processo, o das intervenções milita- 
res desde a República, incluindo 1930. Acontece que Deodoro foi 
rapidamente induzido a uma abertura política e as oligarquias re- 
tomaram o controle do País. Em 30, não foi um líder revolucio- 
nário que chegou ao poder, o que explica os acontecimentos 
consequentes. 

Mas, em abril de 1964, o processo revolucionário brasileiro 
afirmava toda a sua força, todo o seu vigor, todo o seu impacto, 
quando não cedeu no comando hegemônico da Revolução e elegeu 
o Marechal Castelo Branco Presidente da República. 

O Marechal Castelo Branco tornou-se o chefe de uma Revolu- 
ção, dentro de um processo revolucionário, no qual perderia tam- 
bém muitas de suas ilusões, mas que seria decisivo para modificar 
a face do País. Dizia, então, em sua carta ao filho, que havia her- 
dado verdadeira massa falida, mas que não desanimaria diante 
das dificuldades. 

Começa o cerco a inflação, detendo-se o seu ritmo vertiginoso 
enquanto a casa era posta em ordem. 

E como tudo era difícil em 1964. 
Era antes de mais nada preciso alterar linhas de comporta- 

mento dos trabalhadores, dos empresários, do conjunto da 
população. 

Era preciso racionalizar os problemas, fazer com que fossem 
entendidos e explicados sob seus verdadeiros aspectos, sem de- 
magogia e sem mistificações 

E muitas das medidas eram impopulares e Castelo Branco 
pagou o preço da impopularidade. 
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Com coragem iniciou a modernização do País. 
Determinou o fim dos orçamentos políticos e a elaboração 

de orçamentos programados. 
Criou o Ministério do Interior para aglutinar os órgãos re- 

gionais e iniciar essim a salvação da Sudene e do Nordeste. 
Criou a Sudam, ordenou a ocupação das fronteiras e limpou 

a Amazonia, primeira medida para iniciar a sua redenção. 
Seu governo torna-se, no dizer de um sociólogo, "um pa- 

radigma de empolgamento das etapas de crise do processo social 
da América Latina por um regime de elite no poder". 

Modifica-se a imagem do Brasil, a economia avança, cessa o 
endividamento, restabelece-se o crédito interno e externo, há a 
reversão das expectativas e finalmente a entrega do poder ao seu 
sucessor revela a autenticidade democrática e a fidelidade aos 
principios da Revolução. 

Castelo Branco acreditou que, com alguns meses, a limpeza 
do País estaria terminada e seria possível o reinício do jogo 
político tradicional. Era o reflexo de uma personalidade honesta: 
a dos nossos chefes militares, formados na resistência a ditadura 
interna e as concepções totalitárias externas. 

Mas houve um momento em que as forças contrárias a Revo- 
lução, em outubro de 1965, levantaram a cabeça e acreditaram 
que Castelo Branco iria capitular como, no passado, pensaram 
que Floriano ia renunciar. Mas Castelo Branco não capitulou; 
aceitou, inclusive, ficar mais um ano no governo para não deser- 
tar dos destinos da Revolução. 

E, a partir de outubro de 1965, fortalecido pelo Ato Institii- 
cional n.o 2, fez a Revolução avançar, talvez no seu período mais 
decisivo de afirmação e de vitalidade. 

E e o Brasil foi reformado de ponta a ponta. 
O dinheiro público que ontem era pulverizado, foi concentra- 

do em orçamentos técnicos, fazendo com que as grandes obras 
nacionais começassem a surgir e a aparecer. 

A universidade e toda rede de ensino que estavam afastadas 
dos interesses nacionais foram reformulados e se colocaram no- 
vamente a serviço do Brasil. 

A diplomacia brasileira perdeu os complexos do passado e 
passou a atuar em todo mundo em termos de uma representação 
de Nação Soberana. A economia brasileira progrediu. O balanço 
de pagamentos deu saldos que nos permitiam agir com maior 
soberania. E as grandes metas nacionais como as do aço, do pe- 
tróleo, da ocupação territorial, da interligação através de estra- 
das, da integração nacional, da conquista da Amazônia, foram re. 
tomadas com decisão e firmeza. 
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Analisando o governo Castelo Branco, verificaremos que ele 
se divide em três períodos: o inicial, da afirmação revolucionária, 
em que, como bom estrategista, procede a ocupação do terreno, 
o segundo, em que as doses de tolerância fizeram com que o 
inimigo levantasse a cabeça; e, finalmente, de outubro de G5 a 
março de 67, o governo era um só impacto. 

Os decretos, as leis, as decisões se somam em termos intei- 
ramente novos para o Brasil. 

São Termos da Revolução e termos de grandesa nacional. 
Se nós pensarmos nas origens da Revolução de 22 e verificar- 

mos, no Governo Castelo Branco, a presença de Eduardo Gomes, 
de Juraci, de Juarez Tavora, de Cordeiro de Farias, constataremos 
a profunda unidade da Revolução Brasileira. 

Os tenentes de 22, marechais de 64, executando, cinquenta 
anos depois, os sonhos de sua geração e as grandes metas 
nacionais. 

Eis porque, Sr. Presidente, meus Senhores e minhas Senho- 
ras, este culto ao Marechal Castelo Branco, que São Vicente está 
iniciando hoje em todo o Brasil e que coincide com a própria ati- 
tude do Governo da República, no Ceará, é o reencontro entre a 
alma nacional e o seu grande Líder tragicamente desaparecido. 

Afirmou o Presidente Médici, no seu discurso de posse, que 
Castelo Branco é uma ausência que nós ainda não aceitamos e 
não podemos aceitar. 

Soldado, general, presidente, chefe de uma Revolução, Castelo 
Branco é o estadista do Brasil -moderno, é o líder que nos abriu 
corajosamente as portas do futuro. 

Eis porque, Sr .  Presidente, meus Senhores, Minhas Senho- 
ras, nós respondemos hoje, com a nossa consciência e com a ima- 
gem de um Brasil grande que aí está - imagem de uma revolução 
que ainda não terminou - que Castelo Branco, que nos deu 
grandes exemplos, não é o ausente. 

Ele está sempre presente por sua obra e pelos seus exeniplos. 



0 CONVENTO DA LUZ 

Wilson Maia  F i n a  

Guarépe, nos primórdios de nossa terra, era a faixa que esta- 
belecia a separação geográfica entre os povoadores existentes nas 
encostas da Serra da Cantareira, aqui deixados por Martim Afon- 
so de Souza, e os missionários jesuitas, implantados por Nóbrega 
no planalto, quando os trouxe para dar início a missão religiosa 
da conversão dos gentios, e da reconquista dos brancos a igreja. 

Guaréépe, solo que, região de - terra que - todos nós os 
paulistas, estamos ligados por afeição espiritual e material, por 
ter sido o cadinho que construiu a estrutura da raça. Foi aqui 
que se alimentou o paulista primevo da fé que o havia de fazer 
um dos maiores da nação brasileira. 

Foi esta faixa, o é10 que ligou o espírito da consolidação e a 
expansão implantada por Martim Afonso de Souza; a fé na gran- 
deza deste torrão, profetizada por José de Anchieta, hoje confi- 
gurada nas fronteiras distantes da pátria: do Amazonas ao Chui; 
do Atlantico aos Andes, e nesse colosso que se ergue na colina 
abraçada pelos rios Anhangabau e o Tamanduateí. 

Há de ser uma grande cidade, escrevia Anchieta na sua 
celebre carta. A paragem de Guarépe, vem sendo citada em nos- 
sos documentos avoengos como sítio de grande interesse econô- 
mico. Daí o interesse na transferência de sua residência, promo- 
vida por Domingos Luiz, chamado o Carvoeiro, quando no ano de 
1603, da paragem chamada Ipiranga vem se estabelecer na região, 
trazendo juntamente com a sua bagagem, a imagem da venerada 
Nossa Senhora da Luz. 

E, esta região mais se destacou, não só pelo profundo espí- 
rito religioso de seu povo, como pelos viajantes que da vila de 
São Paulo, invadiam o sertão, transitando pelo caminho de Pira- 
tininga, rumo ao norte, quando ofertando as suas esmolas, aden- 
travam a sua nave, para, de joelhos, perante ao altar de Nossa 
Senhora da Luz, pedirem em ardentes votos de fé, pelo sucesso 
de suas bandeiras, de suas viagens. 

Se, daqui partiam com o coração cheio de esperança, na volta 
aqui também descansavam antes de chegar a vila, para novamen- 
te, em novos votos de fé, agradecerem a Nossa Senhora da Luz, 
a proteção recebida. 
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Seu solo, regado pelas aflições da partida ou pela alegria da 
volta, é também santificado pelo martírio do padre Diogo, apunha- 
lado por violento gênio de um soldado espanhol, quando esmo- 
lava para a igreja, espalhou o seu sangue pela terra. 

Guarépe. região histórica está ligada a vida da cidade e a 
vida do Convento da Luz. Ligada a história da cidade por ter 
sido região agrícola e pecuária, pois das margens do Tietê para 
o norte se instalavam as grandes fazendas e sítios que alimenta- 
vam os moradores da vila, e, como também foi o Guarépe o lugar 
reservado pelas autoridades da época para ser o curral que rece- 
bia o gado vindo das distâncias, para ser fornecido ao consumi- 
dor não só do local, como o destinado a exportação para o Reino 
de Portugal. 

Ligada a história do Convento da Luz, por ter sido ela abrigo 
de muitas autoridades, menores e maiores do clero, quando aqui 
vinham em missão da igreja e, mesmo porque em suas terras 
pretenderem os jesuitas construirem um Convento dedicado as 
'Irmãs Ursulinas, obra esta não levada a termo, apesar da inicia- 
tiva, em virtude da expulsão destes padres. 

Deve ter sido neste prédio inacabado que, Dom Luiz Antonio 
de Souza, e o Frei Galvão, dedicaram o seu interesse quando 
resolveram atender ao pedido da Madre Helena do Sacramento, 
que desejava instalar na cidade um novo Convento, um novo Re- 
colhimento com o título de Nossa Senhora do Carmo e Divina 
Providencia. 

A capela de Nossa Senhora da Luz, quase que podemos afir- 
mar, nasceu com São Paulo. 

Domingos Luiz, juntamente com a sua esposa, Anna Cama- 
cho, em 1603, constituiu para a capela de Nossa Senhora da Luz, 
patrimonio próprio para a sua subsistência consistida em sua 
terça e a de sua mulher. Nomeou seu filho Antonio Lourenço 
para administrador da Capela, com o encargo de conservar, be- 
neficiar e fazer celebrar as festividades e ofícios religiosos 
(Azev. Marques - Apont. Hist . vol. I1 - pág . 201 1 .  Durante 
muitos anos e sob a administração de seus descendentes conser- 
vou-se a capela de Nossh Senhora da Luz, até que por morte de 
uns e ausência de outros, caiu em decadência. Foi depois de 
1717, que Felipe Cardoso de Campos, bisneto de Antonio Louren- 
qo, enviuvando-se, quando em plena decadência econômica, ds- 
pois de opulência invejada, resolveu tornar-se ermitão, dedicando 
os seus últimos dias, a reconstrução da antiga capela que Domin- 
gos Luiz levantou. Reergue o frontespício; cercou-a de muros, 
construiu casas para os romeiros, que de longe vinham em pere- 
grinação a Guarépe, e, para seu sustento organizou uma horta 
que era regada por um veio de água, que ele mesmo sangrou 
do leito do rio Tamanduateí. Assim, por dedicação e a paciência 
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deste ermitão, auxiliado por esmolas dos devotos, foi pouco a 
pouco revivendo e reorganizando o rincão de Nossa Senhora da 
Luz de Guarépe. 

Com a morte de Felipe. a capela cai novamente em decadência. 
Dom Luiz Antonio de Souza Botelho - Morgado de Mateus 

- - foi o nono governador da Capitania de São Paulo, tendo 
exercido o seu mandato desde o dia 22 de julho de 1765, até o 
dia 13 de junho de 1775. (Apont. Hjst. Azev. Marques - tomo 
I - pág. 300). 

Foi este um dos operosos agentes da Coroa a quem a cidade 
muito deve pelas suas iniciativas econômicas e sociais, que muito 
contribuiram para o progresso da comunidade em formação. 
Profundamente religioso tinha por devoção o culto a Nossa Se- 
nhora dos Prazeres, que era a padroeira de sua casa em Portugal. 
Para cumprir seus sentimentos católicos, dedicou-se a reconstru- 
ção da capela de Nossa Senhora da Luz, a quem restabeleceu suas 
condições físicas de molde a atender as festividades realizadas em 
todos os dias dedicados aquela santa, quando realizava as festas 
religiosas em seu adro e as pagãs no terreno marginal ao cami- 
nho de Piratininga ou as que festejavam o aniversário de sua 
posse no Governo da Capitania. 

Procurando atender ao pedido de Frei Galvão e o de madre 
Helena do Sacramento no estabelecimento de um novo convento, 
foi que programou obras maiores, que em virtude do seu vulto 
demandavam autorização municipal. 

No dia 12 de novembro de 1774, endereça um requerimento 
ao Senado da Câmara da cidade, solicitando a devida licença 
para executar as referidas obras, no antigo sítio da Luz, onde se 
achava a capela dedicada aquela santa. 

Dizia em seu requerimento que construiria mediante as li- 
cenças necessárias um recolhimento d.e mulheres devotas da Di- 
vina Providência, para orarem contiiiuamente diante ao SS. Sa- 
cramento. Não pôs dúvida o plenário da cidade despachando 
favoravelmente o seu requerimento, cujo teor em determinado 
trecho assim se expressa: "- atestamos debaixo de juramento 
dos nossos cargos (dizem os vereadores), que, tudo o que se 
refere a petição retro é a mesma verdade, porquanto o sítio da 
Luz se acha totalmente deixado e destituído sem haver quem tra- 
tasse dele há muitos anos e somente se foi conservando por algu- 
mas esmolas limitadas que aí deixavam os passageiros, mas 
atualmente se acha tão arruinado aquele edifício em decurso dos 
anos, que estava quase caindo e totalmente apodrecido de ma- 
deiras, de sorte que só a devoção do sobredito ilustríssimo e ex- 
celentíssimo senhor dom Luiz Antonio de Souza, é que podia em- 
preender obra de tanto vulto". De fato Dom Luiz já tinha gasto 
muito dinheiro na obra, fazendo novas paredes, abrindo portas, 
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substituindo o madeiramento do soalho todo apodrecido, usando 
para tanto madeira que mandava buscar em Santo Amaro. (Atas 
V O ~ .  16 - pág. 347 SS.). 

Este pedido ao Senado da cidade, teve origem numa carta 
datada de 14 de novembro de 1773, escrita por Madre Helena do 
Sacramento, quando dirige-se ao Governador de São Paulo, Dom 
1,uiz Antonio, que conhecendo, através das informações de Frei 
Galvão, a devoção do Morgado de Mateus por Nossa Senhora dos 
Prazeres, a ele se dirige dizendo. . . - "peço a benção, licença e 
amparo de V. Excia. que está no lugar de Deus e em seu nome 
governa o seu povo, para fundar um recolhimento com o título 
e antiga observância de N. S. do Carmo e Divina Providência. 

Não pôs dúvida o ilustre general governador em atende-la, 
escolhendo os antigos sítios de N. S. da Luz, e com obras de re- 
forma e adaptações, instalou o Convento. Em 23 de dezembro 
de 1773, respondendo a carta, agradece a honra de servir de ins- 
trumento das disposições santíssimas da religiosa. 

Humildemente diz na sua carta: "eu estou muito pronto para 
todos os gastos que se precisarem para as acomodações do edi- 
fício e da igreja, somente desejava muito o que vou me referir 
(desejava, não exigia), que houvesse Laus Perene diante do San- 
tíssimo Sacramento", e que a padroeira fosse Nossa Senhora dos 
Prazeres, pois ela era a padroeira de sua casa. 

Terminadas as obras de uns pequenos comodos, feitos a pró- 
pria custa do Governador, em 02 de fevereiro e 1774, foi dado 
como inaugurado. 

Ouçamos as palavras de Maristela, relatando a mudança: 
"Foram ao Recolhimento de Santa Teresa o General Dom Luiz 
Antonio, o Governador do Bispado, o Ouvidor José Gomes, o 
RevdO. Cura José Xavier e o RevdO. Frei Antonio de Sant'Anna 
Galvão, com outros cavaleiros e pessoas distintas desta cidade, 
ao romper do dia, e a Regente daquele Recolhimento entregou a 
fundadora Madre Helena e por companheira uma sobrinha sua, 
madre Anna da Conceição; ai se embarcaram estas em duas ca- 
deirinhas que para este efeito se tinham preparado, e com o maior 
segredo foram acompanhadas pelas pessoas acima referidas, 
ignorando tudo isto, até as próprias recolhidas daquele reco- 
lhimento". 

Chegando a capela de Nossa Senhora da Luz, o General en- 
tregou as chaves ao Revdo. Frei Antônio Galvão e retomando com 
a sua comitiva para a cidade, onde assistiram missa na Catedral. 
sem fazer a menor falta, e, ninguém saber de sua obra, até que 
começou a publicar-se por meio de algumas pessoas que passa- 
ram naquele momento pelo Recolhimento. Esta cerimônia tão 
simples e que ocultaram as suas humildes passageiras, para dar 
começo a tão grande obra, faz lembrar o misterioso nascimento 



de Cristo, no segredo da noite do conhecimento de todos, e tenda 
como primeiros arautos, os pobres pastores de Belém. Estava 
portanto tudo ao gosto de Deus que, se comprazia confundir o 
fausto do mundo com a pobreza da cruz" - (Maristela - Frei 
Galvão - pág. 67). 

Frei Galvão por ocasião da ocorrência destes fatos era con- 
fessor no Recolhimento de Santa Teresa. 

Nasceu ele em Guaratinguetá, em 1739, filho de Izabel Leite 
de Barros e Antônio Galvão de França, descendendo em linha reta 
de Izabel do Prado, filha de João do Prado, este que veio em 1532. 
com Martim Afonso de Souza, estabelecendo-se em São Vicente 
para ai casar-se com Felipa Vicente, esta também filha de po 
voador. 

Adicionou Sant'Ana em seu nome, em homenagem a padroei- 
ra de sua casa. 

Após as primeiras letras na cidade natal, foi aos 16 anos de 
idade de internar-se no Seminário aos Jesuítas em Belém na 
Eahia, onde já encontra-se o seu irmão José. Em 1758 volta a 
Guaratinguetá, com 19 anos de idade. Já a 1760, despede-se no- 
vamente da família para a 15 de abril vestir os santos habitos 
no Convento de São Boaventura, na Vila de Macacau, na provincia 
do Rio de Janeiro. Depois de um ano de preparação, recebeu a 
Ordenação Sacerdotal, pelo Bispo Dom Antônio do Desterro, em 
Junho de 1762, contando de 23 a 24 anos de idade, no Convento 
de Santo Antônio no Rio de Janeiro. 

Após a ordenação, transferiu-se para São Paulo, onde no Con- 
vento de São Francisco veio terminar os seus estudos. 

No caminho parou em Guaratinguetá, para receber as home. 
nagens da cidade. Seu pai, o carinhoso capitão-mor aperta o filho 
110s braços com o coração a transbordar de felicidade; as irmãs, 
agora mais serias porque o Antônio tornou-se um religioso e sa. 
cerdote, limitam-se a tomar-lhe as mãos e a beijá-la com respeito. 
Os escravos ajoelham-se e pedem a bençáo. 

No Convento, em São Paulo, a mesma recepção muito cari- 
nhosa, porem mais simples; o superior lhe dá a bençao, os con. 
frades o abraçam, e depois cada um se recolhe a sua cela a cuidar 
de si. 

Com 27 anos de idade, em 9 de novembro de 1766, escreveu 
a cedula irrevogável de filial entrega a Maria Santíssima, minha 
senhora, digna mãe e advogada, quando diz que se "entrega por 
servo e perpétuo escravo da Virgem Santíssima Senhora com a 
cioação livre, pura e feita de minha pessoa para que de mim dis- 
ponha conforme sua vontade, gosto e beneplacito, como verda- 
deira Mãe e Senhora Minha". (Maristela - Frei Galvão - 
pág. 42). 
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Terminados os estudos, foi a 23 de julho de 1768, eleito pre- 
gador confessor dos seculares e porteiro do Convento de São 
Francisco, em São Paulo. 

Orador convincente e de grandes recursos, causou tanta impres- 
são ao Governador Dom Luiz Antônio, que este o convida a in 
gressar na Academia dos Felizes que fundara a 25 de agosto de 
1770. Morgado de Mateus era dado ao cultivo das artes literárias, 
daí o seu gesto fundando a Academia que seria como a nossa 
hoje Academia Paulista de Letras, onde nela reuniam-se os letra- 
dos da época, cultores da poesia e da literatura. 

Dentre tantas obrigações, de todos os seus novos cargos, 
recebeu ainda a de confessor, do Recolhimento de Santa Teresa, 
e entre as penitentes encontrou ama criatura verdadeiramente 
extraordinária, que na pujança de seus 32 anos de idade, já ma- 
nifestava claro pendor para guia espiritual. Nas suas conversa- 
ções com Frei Galvão, revelava as visões que de tanto em tanto 
os céus lhe enviavam. 

Era Helena, nascida na Vila de Paranapanema, que perten 
cia a freguesia do bispo de São Paulo; nela criou-se até aos 17 
anos de idade, quando veio para São Paulo, ingressando no Re- 
colhimento de Santa Teresa, na condição de servente. No Con- 
vento esteve durante 28 anos, em que em todo esse tempo admi- 
raram-se as virtudes que emergiam naquela filha de Deus, cha. 
mada Helena Maria do Espírito Santo, a qual todos os dias je- 
juava a pão e água. Escolhida por Nosso Senhor para instru- 
mento de seus propósitos, ela se tornara digna de tão alta mis- 
~510, por sua fidelidade a graça. Reconhecendo em Frei Galvão 
como um enviado de Deus, começou a manifestar-lhe certas reve- 
lações, as quais, a já muito tempo Deus Nosso Senhor, lhe pedia 
fundasse um novo Recolhimento para moças que ensejassem 
consagrar-se a Deus na vida religiosa. 

Daí então se compreende a obra de Deus; laçou, envolvendo 
a Trindade espiritual que havia de criar o Convento da Luz, nas 
pessoas de Dom Luiz Antônio, de Frei Galvão e de Madre Helena. 

Porém, Deus não foi generoso com Madre Helena; não per- 
mitiu que a sua alegria na nova casa durasse tanto. Aquela casa 
que tanto sonhara e que criara por inspiração divina. 

"Um ano e vinte dias esteve a fundadora nesta nova casa, e 
foi Deus servido levá-la para si a 23 de fevereiro de 1775, que- 
rendo somente que dispusesse ela esta tão grande obra de seu 
divino beneplásito, e logo depois dar-lhe o premio de seus tra- 
balhos e virtudes, tirando-a deste vale de miséria e levando-a% 
para o descanso eterno". (Maristela - Frei Galvão - pág. 77). 

Frei Galvão, apesar do impacto emocional, perdendo tão ins- 
piradora não esmoreceu, continuando a sua obra. Paulatinamente 
foi desenvolvendo o plano inicial de construção. As célas de ta- 



180 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRhFIC0  DE S. PAULO 

quara foram substituidas por outras de taipa, da terra tirada do 
próprio terreno do Convento. A mão de obra pesada desenvolvida 
pelos escravos fornecidos pelos piedosos amigos seculares de 
F'rei Galvão. As mais leves eram desempenhadas pelas próprias 
reclusas que iião temiam a enchadinha na abertura das cavas 
para a implantação dos alicerces do prédio em construção. Os 
recursos financeiros, além das mesadas fornecidas pelos fami- 
liares das recolhidas, quase todas filhas de familias abonadas, 
eram aumentados pelas esmolas recolhidas por Frei Galvão em 
suas constantes peregrinações pela cidade e as vezes pelas cida- 
des do interior. 

Terminado o mandato de Dom Luiz Antonio, muda-se o go- 
verno da Província na pessoa do novo Governador, o Capitão 
General Martim Lopes Lobo Saldanha. Com a mudança do go- 
verno, muda também o clima político e social da cidade. 

Começa então, provocado pelo genio irritadiço do novo chefe 
da província uma série de perseguição pela cidade, da qual não 
escaparam Dom Luiz Antônio e Frei Galvão, que sofreu ainda 
mais com a ordem de fechamento de seu Convento. A ordem de 
fechamento do Convento baseou-se no fato dele não possuir apro- 
vação regia, e o de não ter patrimonio algum que garantisse o 
seu sustento. 

Aflito Frei Galvão, com o coração em pranto, ordenou a deso- 
cupação do Convento. Das dez freiras existentes, três voltaram 
para as suas casas; as sete restantes resolveram ficar. Entende- 
ram que a ordem era fechar o Convento e obedeceram. Fecha- 
ram o Convento e lá dentro ficaram até que a Divina Providência 
se revelasse por qualquer ato, mesmo até a morte se preciso fosse. 

Resolução heróica e sublime. Portas e janelas fechadas; her- 
meticamente cerradas. Não se via sinal de vida. Elas enclausu- 
radas, sem verem a luz do dia por qualquer fresta das janelas ou 
portas, sofrem, rezam e esperam. E, a Divina Providência não 
se fez tardar. Um mês e poucos dias, o tempo suficiente para que 
com o vagaroso correio pedestre chegasse do Rio de Janeiro a res- 
posta do Marquês de Lavradio, ao primeiro relatório de Martim 
Lopes. Qual não foi a surpresa para o Capitão-General, que com 
grande decepção não viu aprovada a sua ordem de fechamento 
do Convento. A notícia correu celere pela cidade e, celere correu 
Frei Galvão ao Convento para anunciar a boa nova. 

Voltam as ovelhas ao aprisco, porém não deixa Martim Lo- 
pes de hostilizar o Convento até o fim de seu governo. 

Foi o seu substituto, o General Francisco da Cunha Meneses, 
que, juntamente com Frei Manuel da Ressurreição conseguiu 
para o Recolhimento a definitiva aprovação do Governo Real, no 
ano de 1782. 
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Depois da tempestade vem a bonança; Começava nova fase 
na vida do Convento. 

A fama dos milagres que Deus operara a favor do humilde 
Convento, atraiu novas vocações. Aumentara o número de irmãs, 
e com isso tornou-se necessário melhorar as condições de abrigo, 
desacomodadas que estavam nas apertadas celas. 

Frei Galvão cuidou das novas obras, e em carta ao Gover- 
nador dizia,. . . ""como porém a igreja velha começa ruir e está 
o frontespicio especado e o dormitório é muito acanhado con- 
forme já relatei, e o número das quc desejam a vida da Divina 
Providência vai sendo maior fundou-se novo Convento e Igreja, 
na qual pudessem viver, ainda que pobres, com mais respiração 
e desafogo". (Maristela - Frei Galvão - pág. 9 4 ) .  

Apesar das dificuldades que se apresentavam, o Servo de 
Deus, com audacia põe mãos à obra e, longe de contentar-se com 
uma construção mediocre, delinea vasto e solido edifício que, 
para a época represent.ava "obra que tem causado admiração aos 
paulistas". 

Aí está a sua construção, sem luxo algum, porém não lhe 
falta a arte e harmonia de seu estilo colonial. 2 homogenea em 
suas linhas, largas e singelas de sua fachada austera. Mostrou-se 
Galvão habilíssimo arquiteto e o que mais admira, é o seu tino 
na distribuição dos diversos aposentos, todos ligados pela sua 
funcionalidade, poderosamente observada a vida monastica. 

Dispendeu na obra, cerca de 13.000 cruzados, obtidos em es- 
molas e donativos valiosos. Naquela época correspondiam a 5.200 
cruzeiros, ou hoje teriamos mais ou menos a altura de uns quinze 
niilhões de cruzeiros. 

Era o trabalho moroso e pesado; ao invés de cimento arma- 
do, terra socada; em lugar de ferro, madeira; tudo havia de ser 
transportado sem caminhões nem guincho; furar e perfurar sem 
energia elétrica; tudo a força do braço. Aproveita as árvores da 
redondeza para obter as madeiras de andaimes e para as paredes 
interiores de pau a pique. Madeira para vigas e assoalhos vinham 
elas de Santo Amaro. Imensas toras trazidas em carros de boi. 
Depois toca a serrá-las, no braço. Enquanto os escravos serra- 
vam as toras, as irmãs socavam a taipa. Trabalho duro e penoso. 
Arduo e causticante. Não admira que as obras levavam cincoenta 
anos de continuo trabalho. 

Após 14 anos de trabalho ativo, quando o que estava pronto 
mostrava suficiente parat alojar as recolhidas, passaram-se estas 
do velho conventinho para a nova casa, em 25 de março de 1788, 
quando celebraram a festa de Anunciação de Nossa Senhora. 

Muito longe estava ainda a obra por terminar, pois durou 
nada menos de 48 anos, quando Frei Galvão morre, em 1822, dei- 
xando ainda por terminar a torre da igreja. 
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O que deduz-se por esta informacão, é que dos planos arqui. 
tetõnicos de Frei Galvão, constava dotar a igreja de torres, que 
hoje elas não aparecem, tendo sido terminado o frontespicio como 
O vemos. 

A memória de Frei Galvão, atraia para o Convento as me- 
lhores familias paulistanas. Entre seus sindicos, destacam-se o 
Barão de São João do Rio Claro, Amador Rodrigues de Lacerda 
Jordão, o Marquês de Itú, Dr. Antônio de Aguiar Barros e o Conde 
de Prates. 

O Barão dedicou-se pouco ao Convento, dado o seu precário 
estado de saúde. Foi o Marquês de Itu, Antônio de Aguiar Barros, 
quem mais dedicou-se ao Convento; Até 1874, viviam as irmãs 
de esmolas, conforme a vontade de seus fundadores, embora ti- 
vessem grande patrimônio invertido nas muitas terras que lhe 
havia doado o Morgado de Mateus. 

Para melhorar a situação economica da comunicade, o Mar- 
ques, com licença do Bispo. vendeu parte dos terrenos ao Gover- 
no, que neles construiu os quarteis. Entendeu êle, que o rendi- 
mento do capital, ressultante dessa venda serviria para auxiliar 
a manutenção do Convento. Hoje estão novamente as irmãs em 
aflição económica, dado o esvasiamento monetário de nossa moe- 
da, não permitindo que o capital se atualize, proporcionando um 
rendimento compativel para garantir uma subsistência razoável 
a vida clausural. 

Indescritível a generosidade do Conde Prates, durante o 
tempo de sua administração, de 1905 a 1935. Além de dádivas 
inúmeras, construiu as suas expensas toda a ala nova que vai 
desde a portaria até a extremidade do lado esquerdo da casa e 
da capela, continuando em angulo reto, até unir-se ao antigo pu- 
chado do fundo, cercando assim todo o recinto do Mosteiro, divi- 
dindo em dois patios internos. 

Em 16 de agosto de 1943 foi o Convento da Luz, tombado 
pelo Departamento de Patrimonio Histórico e Artístico Nacional. 

Eis aqui, em poucas linhas, a história do tradicional Mos- 
teiro das Santas, a construção do humilde franciscano Frei 
Sant'Anna Galvão. 

Neste santo lugar, na terra abençoada de Guarépe, onde re- 
pousa o corpo sagrado de Frei Galvão, duas irmãs resam diaria- 
mente, dia e noite, revesando-se, as monjas na capela-mor, diante 
cio Santissimo Sacramento. 

As monjas em adoração ao pé do Tabernaculo, numa cor- 
rente continua que não se interrompe a quase dois séculos; resam 
por São Paulo, rezam pela cidade configurada na sociedade dos 
homens e das cousas. As bençãos que caem do céu sobre a terra 
de Anchieta, os paulistanos são testemunhas de sua graça. Até 
hoje o pedido do Morgado de Mateus tem sido atendido por Deus 
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"Proteja esta cidade" pedia ele. E ela que tem passado por 
amargas provações, a todas resistiu, sem que fosse abalada a 
sua estrutura social, e tampouco a sua estrutura física, apesar de 
ter enfrentado convulsões revolucionárias. 

Ao pé deste sacrário, devolvam os paulistas, as preces destas 
monjas, fazendo empenho a que toda a sociedade volte suas vis- 
tas a este lugar histórico e sasrado, em recompensa a que tanto 
tem feito pela sua cidade, nos rnisterios de sua clausura. E Nossa 
Senhora da Luz, continua velando por São Paulo, atendendo o 
voto formulado por Morgado de Mateus - Proteja esta cidade. 



O PATIO DO (=OL*GIO 

Obras de Reconstrução 

Em atenção a honrosa incumbência que nos foi conferida 
pelos nobres Pares do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, vimos apresentar memorial sobre assunto que, no momen 
to, sensibiliza a opinião pública: a sustação das obras de recons- 
trução da Igreja do Pátio do Colégio - elemento principal da 
urbanização dessa área de impar expressão na História de nossa 
cidade, que, para um destino magnificente, ali nasceu, sob o signo 
da Cruz. Reafirme-se, desde logo, esta circunstância feliz: São 
Paulo é uma das poucas grandes cidades do Mundo que pode 
com exatidão apontar o local sagrado de nascimento. 

O célebre evolver de nossa Metrópole, que se transmudou, 
num milagre de trabalho e tenacidade, na maior concentração 
humana e no maior complexo industrial do Hemisfério Sul, com- 
pele-nos a agir com presteza, se quizermos - dignificando-a - 
salvar-lhe inavaliáveis riquezas espirituais com a preservação dos 
marcos relevantes de nossa civilização, e entre estes avulta o Pá 
tio do Colégio - verdadeira acrópole cívico-sentimental da urbe 
estudante. 

Essa preservação sensibilizará tanto mais as novas gerações 
quanto mais se avizinhar dos aspectos pretéritos relembradores 
de instantes estóicos e heróicos na trajetória da Pátria. E é esse 
o propósito que, há decênios, congrega as entidades culturais de 
maior prestígio de São Paulo na defas do Pátio do Colégio, peça 
preciosa de nosso desfalcado patrimônio histórico. 

Retornaremos ao exame desse persistente e proficiente trn 
balho de defesa das tradições representado pla reconstituição ar- 
quitetõnica de aspecto oitocentista do araxá que constituiu cena 
rio do momento inaugural de São Paulo de Piratininga, e que, 
numa imutável predestinação de presença as manifestações essen 
ciais da vida social paulistana foi sítio da primeira casa de ora- 
ção, da primeira escola, do primeiro lar, da primeira oficina, do 
primeiro campo-santo, do primeiro centro administrativo, do 
primeiro hospital e do primeiro teatro. 

Apresentamos uma sinopse dos principais eventos ocorridos 
nesse epicentro do grande destino paulista. 



Ali, no cimo da escarpada colina do Inhampuabuçu - es- 
plêndid posição estratégica tupi -, a 25 de janeiro de 1554, dia 
da Conversão de São Paulo, com a celebração da Santa Missa, 
fundaram-se o Coléégio e a Aldeia de Piratininga. 

Terminada a festa inaugural, iniciou-se a fâina que não mais 
terminaria, de construção, catequese e ensino. Nos primeiros me- 
ses, excluídos os religiosos, nem um só branco havia em Pirati- 
ninga. Em setembro, o Padre Afonso Brás - o grande mestre 
de obras da leva inacina - começou a traçar a planta da Casa- 
Colégio, juntar material e instruir os companheiros artesãos - 
carpinteiros, pedreiros e ferreiros jesuítas - para a construção 
que se tornaria, por dois séculos, o maior conjunto arquitetônico 
do Planalto, abrigando a escola alfabetizadora de curumins e for- 
madora de sacerdotes, mestres e missionários. 

A Casa-Colégio tornar-se-ia o fulcro do desenvolvimento so- 
cial, espiritual, cultural e econômico da área planaltina em pro- 
cesso civilizador. 

Enternece mencionar, por exemplo, a "Botica do Colégio", 
instalada logo nos primeiros anos, para, em 1700, tornar-se não 
apenas depósito, mas produtora de remédios, vendidos aos ricos 
e doados aos pobres. 

Mas, o Colégio devia ser complementado por um templo, e 
o Padre Afonso Brás, hábil e infatigável, começou a construção 
que exigiu quase um triênio de trabalhos. Inaugurada a 1." de 
novembro de 1556 a Igreja abrigaria os oficios religiosos por 111 
anos. Em 1591 era recebido o primeiro pároco de Piratininga: 
Lourenço Dias Machado. A pequena Igreja jesuítica permaneceu 
matriz de São Paulo até 1612, quando, inaugurado o novo templo, 
transferiu-lhe, até mesmo, o nome (São Paulo), passando a deno- 
minar-se de "Santo Inácio", por alguns chamada "Igreja do Se- 
nhor Bom Jesus". O tempo, porém, realizou sua obra arruina- 
ciora e uma nova Igreja de Santo Inácio - ao que refere o Padre 
Serafim Leite - foi construída e inaugurada por volta de 1670, 
no reitorado do Padre Lourenço Cardoso, brasileiro. É este o 
templo que - desabado em 1896 - estava, até 10 do corrente, 
sendo reconstruído. De 1843 a 1850, durante os reparos da Ca- 
tedral, foi Sé provisória. 

Em São Paulo, por ordem do Marquês de Pombal, os Jesuítas 
- 14 sacerdotes, 1 estudante e 7 irmãos construtores, - 9 brasi- 
leiros (sendo 3 paulistas) - foram presos a 3 de novembro de 
1759 e desterrados a 21 de janeiro de 1760, sendo-lhes confiscados 
os bens. 

O colégio de 1760 a 1764 passou a ser residêrzcia episcopal de 
Dom Frei Antônio da Madre de Deus Galváo. 

Em 1765 foi transformado em Palácio dos capitães generais 
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governadores de São Paulo, sendo primeiro ocupante D. Luiz 
Antonio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, que, 
na Igreja da qual mandou "fazer quase de novo a torre", cons- 
tituída em Capela do Palácio, presidiu, a 25 de agosto de 1770, a 
única sessão da Academia dos Felizes. 

Nele instalou-se, em 1821, o Governo Provisório de São Paulo, 
suscitado por José Bonifácio - passo inicial para a Indepen- 
dência. 

Em 1822, D. Pedro I, após o gesto do Ipiranga, ali se hospe- 
dou e recebeu as aclamações populares. 

Em 1838, no segundo piso, instalou-se a Assembléia Provin- 
cial. 

No edifício continuaram a alojar-se repartições: Secretarias 
de Estado, Correio Geral e, até mesmo, uma primeira tentativa 
de Museu. 

Ao assumir a presidência da Província, em 1881, o Dr. Flo- 
réncio de Abreu, decidiu reformar o palácio em sete meses. Fez 
derrubar a grande ala perpendicular ao plano da fachada da 
igreja e, sob protesto da imprensa e de cidadãos cultos, cons- 
truir para a parte remanescente do edifício uma frente inteira- 
mente em desacordo com a do velho templo. Em 1885 o Largo 
do Palácio foi transformado em jardim gradeado, com estreito 
portão de acesso. 

Em 1889, no Palácio, o Brigadeiro José Vieira Couto de Ma- 
galhães, último presidente da Província, fez, com exemplar dig- 
nidade, a entrega do poder a Junta Republicana. 

Na República (com marcante influência positivista, nos pri- 
meiros tempos), tentou-se, em 1891, fazer do templo sede da 
Assembléia Constituinte do Estado. O bispo Dom Lino Deodato 
Rodrigues de Carvalho, compareceu a Palácio e protestou ante 
o Governador Jorge Tibiriçá pelo desrespeito ao poder eclesiás- 
tico e, não sendo atendido, embargou judicialmente as obras de 
adap tação. 

Em 1932, no glorioso Movimento Constitucionalista, Pedro 
deToledo foi, no Pátio do Colégio, aclamado Governador de todos 
os paulistas. 

Durante a noite de 13 para 14 de março de 1896 desabou o 
telhado do templo, e, em consequência, efetuou-se a demolição 
total da estrutura, excluídas as fundações. Afirma Serafim Leite 
que "Não foram alheias a derrubada da igreja tristes paixões hu- 
manas". O governo pagou ao bispo 350 contos pelo terreno e as 
ruínas do edifício, para a construção de outra igreja. Esta é a do 
Coração de Maria, em Higienópolis. 
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MOVIMENTO PRÓ-RECONSTRUÇÁO 

O templo destruído, como decorrência de incúria e, talvez, 
má fé, não era apenas a casa de prece de sucessivas gerações de 
paulistas. Era, também, uma nobre reminiscência da fundação 
de São Paulo. E a consciência cívica de nossa gente nunca se 
conformou com a derrubada da reliquia histórica. 

Já em 1938 teve início, com a participação de figuras expo- 
nenciais de nossa sociedade, lideradas pelo Padre Cursino de 
Moura, campanha sistemática para que o local se destinasse a 
evocação das origens da cidade. O movimento culminou com a 
entrega ao Governador Fernando Costa de um alburn com 4.000 
assinaturas em que se colicitava deferimento ao anseio coletivo. 

E, no momento de vibração patriótica do IV Centenário da 
Cidade, os que aspiravam a restauração não só da Igreja, mas, 
também, do antigo Colégio, promoveram intensa campanha em 
favor do alto objetivo. 

Houve por bem a Assembléia Legislativa do Estado, com as. 
sentimento do ilustre Governador Lucas Nogueira Garcez, aten- 
der o apelo em favor da reconstrução dos edifícios históricos do 
Pátio do Colégio, e o fez pela Lei n." 2.658, de 21 de janeiro de 1954. 
Por esses instrumentos a Fazenda do Estado foi autorizada a 
transferir a Sociedade Brasileira de Educação, entidade jurídica 
e mantenedora das "Obras Sociais, Catequéticas e Educacionais 
da Companhia de Jesus", o domínio pleno de área de 2.805 m2 
situada no Pátio do Colégio. A doação do terreno foi feita acom- 
panhada das relíquias nele existentes, obrigando-se, porém, a 
donatária e "construir um novo Colégio São Paulo e Igreja anexa 
tanto quanto possível nos limites das fundações iniciais e repro- 
duzir em um perfeito remanescimento o ato inicial da fundação 
da cidade de São Paulo". Há, pois, uma obrigação legal de re- 
construção do Colégio e da Igreja. 

Desde logo trataram os jesuítas de cumprir o compromisso 
decorrente da honrosíssima doação. A 25 de janeiro de 1954, foi, 
numa revivência do instante inaugural de São Paulo de Pirati- 
ninga, com a presença do Marechal Rondon, cercado por um 
grupo de índios, e com a benção cio Cardeal D. Jaime de Barros 
Câmara, lançada a pedra fundamental do Colégio - recriado 
exatamente sobre os antigos alicerces e com as características e 
detalhes arquitetônicos obtidos através de rigoroso exame da am- 
pla documentação e iconografia restantes. Responsável pelo pro- 
jeto reconstitutivo e pela obra é o eminente arquiteto Carlos Al- 
berto Cardim Filho, primeiro regente da Cátedra de Arquitetura 
do Brasil na USP. Em 1956 a Prefeitura expediu Alvará de Cons. 
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t.rução - n.O 257.874, de 8-XI. A preocupação de respeito ao pas- 
sado do Prof. Gomes Cardim é meridianamente evidenciada pelo 
cuidado em conservar a mais antiga parede de São Paulo - a de 
taipa, encontrada na demolição do antigo Palácio do Governo, e 
protegida num galpão envidraçado. 
cluena capela provisória, no torreão da igreja, está exposta, desde 

No prédio do Colégio reconstituido com recurso da "Cam- 
panha de gratidão aos Fundadores", há vários anos, funcionam, 
em período noturno, classes de alfabetização para Jovens e adul- 
tos, frequentados por cerca de 150 alunos. É um retorno ao qua- 
dro primitivo de Anchieta a instruir as primeiras gerações paulis- 
tas. Ali cultuam-se as nossas tradições no Curso anual de História 
de São Paulo, promovido pelo Ateneu Paulista de História e nas 
comemorações da data de fundação da Cidade (25 de janeiro) 
organizadas pela Associação dos Cavaleiros de São Paulo com a 
participação de numerosas e expressivas entidades cívicas e cultu- 
rais de São Paulo. Criou-se a "Comissão Cívica do Monumento 
Histórico da Fundação de São Paulo" que, entre as muitas mani- 
festações cívicas, há anos, vem se desincumbindo das comemo- 
rações da "Semana Paulista de Anchieta". As visitas a Casa de 
Anchieta e, sobretudo, ao Museu nela instalado, são numerosas 
e em crescendo, prevalecendo a presença de estudantes. Na pe- 
quena capela provisória, no torreão da igreja, está exposta, desde 
1966, reliquia de um dos fundadores da cidade o venerável An- 
chieta. 

Para a reedificação da Igreja, a "Comissão do Monumento 
Histórico de Fundação de São Paulo" pleiteou durante 15 anos 
a cessão do terreno ao lado do torreão, e após percalços nume- 
rosos, a Câmara Municipal, pela Lei n.O 7.356, de 19 de janeiro 
de 1969, promulgada pelo eng. Paulo Salim Maluf, Prefeito Mu- 
nicipal, restituiu os 691 m2 de solo outrora ocupado pelo tem 
plo a Sociedade Brasileira de Educação "para fins de reconstru- 
ção da igreja histórica do Pátio do Colégio". Fixa-se, assim, mais 
um compromisso legal, e este específico, de reconstrução do 
templo. 

Em cerimônia celebrada a 9 de junho de 1970, com a pre- 
sença do Prefeitura Paulo Maluf e dos Eminentíssimos Cardeais 
Dom Agnelo Rossi e Dom Jaime de Barros Câmara e numerosas 
autoridades civis e militares, foi solenemente lançada a primeira 
pedra da obra. 

A 21 de outubro do mesmo ano foi inaugurada a remodela- 
ção da praça, com novo ajardinamento, pavimento de lajotas e 
moderno sistema de iluminação elétrica. 

Três leis Municipais. sancionadas pelo Prefeito Paulo Salim 
Maluf, completaram as medidas preliminares e desapropriatórias 
para a reurbanização do Pstio do Colégio. 
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Na administração Figueiredo Ferraz foi, por determinação do 
ilustre Prefeito, erguido o tapume em torno da área da igreja a 
ser reconstruida, e, nesse local, o douto arqueólogo, Dr. José An- 
thero Pereira Junior, Membro Titular desta casa, há pouco fale- 
cido, realizou, de acordo com a melhor técnica, pesquisas de 
coleta dos restos mortais dos cidadãos do velho São Paulo sepul- 
tados no templo, com a abertura de cinco valas no trato corres- 
pondente a nave central. 

Os poucos despojos coletados foram colocados em pequenas 
urnas e ofertados a cidade interioranas, fazendo-se das partículas 
do solo sagrado do local de início da civilização do Planalto o 
símbolo da união dos paulistas. 

O resultado dessa pesquisa, que se traduziu, na verdade, em 
pequena coleta, está minuciosamente registrado no magistral re- 
latório apresentado pelo Prof. José Anthero Pereira Jr., no qual 
o ilustre cientista informa que "o assentamento de canos de água 
e esgoto, processado sem nenhuma cautela, revolveu os despojos 
existentes no local, francionando-os e tornando-os irreconhecí- 
veis". 

Essa assertiva leva a crer que inexpressivos resultados pode- 
rão advir de qualquer nova pesquisa. Convem rememorar que em 
relatório referente a uma primeira exumação, apresentado ao 
Presidente do Estado, em 1897, o Prof. Antônio Dino da Costa 
Bueno, Secretário do Interior, noticiava que os ossos retirados 
das sepulturas e dos ossuários se encontravam "a exceção dos do 
Padre Guilherme Pompéu, bastante estragados e poidos". Con- 
tinua o culto relator informando: "Foram todos esses restos ve- 
neráveis separadamente envolvidos em urnas de madeira e trans- 
feridos com a respectivas lápides para a Igreja de São Pedro". 
Em 1901, esses despojos, entre os quais os de Tibiriçá, foram 
transladados para a Igreja do Coração de Maria. 

Vê-se, portanto, que, se por pesquisas arqueológicas (no caso, 
termo um tanto pretensioso) considerarmos a exumação de des- 
pojos, essa está feita. Se julgarmos os remanescentes das funda- 
ções do velho templo elementos de valor arqueológico, está, com 
as escavações já efetuadas, concluída a pesquisa; pois, foi intei- 
ramente descoberto o embasamento, que só poderá ser prejudi- 
cado se permanecer por longo tempo exposto as intempéries. 

O Prefeito Prof. Miguel Colasuonno deu apoio integral as 
obras de reconstrução da Igreja, concedendo o auxílio de Cr$ 
1.000.000,00 para as mesmas. Na posse dessa importância, a Co- 
cissão deu início as obras, confiadas a renomada firma Adolfo 
Lindenberg, que, em gesto generoso e de alto sentido cívico, re- 
nunciou a qualquer remuneração pelos seus trabalhos profissio- 
nais. E com a reconstrução em pleno andamento e, até mesmo, 
coq elementos estruturais de concreto em execução, a 9 de junho 
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(Dia nacional de Anchieta) do corrente ano, recebeu a Sociedade 
Brasileira de Educação do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Artistico, Arqueológico e Turístico do 
Estado - intimação para sustar os trabalhos "no sítio arqueo- 
lógico constituido pelos restos da antiga Igreja do Pátio do Co- 
légio ". 

Nas considerações de ordem polêmica subsequentes a me- 
dida, citaram-se normas internacionais sugeridas no atinente a 
restauração de monumentos, entre elas a Carta de Veneza, que 
tem, sem dúvidas, razões de aplicação em Países possuidores de 
opulentos patrimônio histórico e artístico, o que não é infeliz- 
mente, o nosso caso. Ante a nossa pobreza nesse terreno, porque 
não optarmos por um exemplo americano: o de Williamsburg? 
Esta, capital colonial da Virginia, com recursos doados por John 
D. Rockfeller Jr., após apurado levantamento jnformador de sua 
fisionomia urbana quando era, no fim do século XVIII, o centro 
político, social e educacional da Virginia, foi transformada num 
museu vivo do período colonial, com cerca de 500 prédios recons- 
truidos ou restaurados - entre os quais citariamos: o Capitólio 
(1705); a Taverna de Walter Raleigh (1742); o Tribunal ( 1770); a 
Igreja Paroquial de Bruton ( 17171, o mais antigo templo Episco- 
pal em uso ininterrupto na América e a Whyte House (17551, 
quartel-geral de Washington antes do cerco de Yorktown. 

Expostos estritamente fatos essenciais, passamos este traba- 
lho às mãos do ilustre Presidente, como modesto subsídio para as 
deliberações, do mais relevante sentido cívico, que o Instituto 
Histórico e Geográfico achar por bem adotar. 

A Comissão: Pe. Hélio Abranches Viotti, Dr. August,o Bene- 
dito Galvão Bueno Trigueirinho e Dr. Mário Savelli - Relator. 



O SENADOR INÁClO UCHOA 

Brasil Bandecchi 

Um deputado, na década de 20, podia ser para mim um bicho 
do outro mundo. Um senador, não. Um senador era gente deste 
mundo, um homem diferente dos outros, mas um homem. É co- 
nheci de perto. Via-o quase todos os dias, elegante, com sua capa 
Cavour, seu cavanhaque em ponta, já grisalho, chapéu bem posto, 
esperando o bonde Aclimação ou Tamandaré, pois que ele mo- 
rava em frente a nossa casa, ou mesmo saindo a pé pela rua Gal- 
vão Bueno ou rumo a Siqueira Campos, para tomar condução 
na rua Vergueiro, com destino ao Congresso Estadual. Naquele 
tempo, os homens importantes também andavam de bonde. 

Disse que ele morava em frente a nossa casa. Pretensão a 
minha. Nós é que morávamos em frente à casa do senador Inácio 
de Mendonça Uchoa. Nossa rua, a rua Tamandaré, cujo lado es- 
querdo de quem sobe se encontrava no bairro da Aclimação, tem 
o seu lado direito no da Liberdade. No lado esquerdo, havia ter- 
renos planos, melhor situados, enquanto os do lado direito des- 
ciam em forte rampa até o córrego Quebra-Bunda, cujo nome 
lhe vem de uma chácara onde os escravos eram levados para 
serem castigados longe dos olhos das autoridades. Batiam-lhes 
nos traseiros para não deixar vestígios. A chácara ficava no Pa- 
raíso (não dos escravos, é certo) e ali nascia o córrego. 

Bem, no lado esquerdo, moravam as pessoas abastadas em 
enormes casas e grandes chácaras. Basta dizer que a do Senador 
foi depois loteada e nela se encontram as ruas Felício dos Santos, 
Pandiá Calógeras e Rocha Pombo. A do ex-presidente do Estado. 
Jorge Tibiriçá, ficava mais abaixo. Foi no enterro do dr. Tibiriçá. 
em 1926, que ouvi pela primeira vez a Marcha Fúnebre de Chopin 
e fiquei sabendo que música também servia para enterro de gente 
ilustre. Do lado de lá moravam os que já eram doutores. Do lado 
de cá, os pais dos futuros doutores, na sua quase totalidade imi- 
grantes italianos. Deste lado, também havia alguns cortiços, ha- 
bitações coletivas pobres, precursoras dos edifícios de apartamen- 
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tos, habitações coletivas ricas. Os cortiços chamavam-se: "Buraco 
da Onça", "Navio Negreiro", "1309', este o número do imóvel. 

Pelos seus nomes, logo se v6 que em sua maioria, os mora 
dores dos cortiços eram pretos, os quais tinham seus clubes, 
como "Palmares", na rua Lavapés, "Brasil" na ladeira da Glória. 

Meu avô, desde o século passado, comprara o terreno cuja 
escritura definitiva foi lavrada em 1901, onde, em 1898, construi- 
ra com suas próprias mãos a nossa casa, pois começara sua vida 
como pedreiro e acabou como vendeiro. 

O filho do senador, Manuel Tamandaré Uchoa, e meu pai 
estudaram na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ba- 
charelando-se o primeiro em 1913 e o segundo em 1914. 

Menino ainda, as empregadas levavam-me a chupar jabutiça- 
bas na chácara do dr. Uchoa, quando ele deixava. Este ele deixava 
tem um sentido especial. Nem sempre deixava. O Senador era 
um homem, segundo diziam, esquisito. Enfezado. A mim, po- 
rém, sempre tratou-me bem. Conheci-o até os últimos anos da 
sua vida, quando, sem o fausto antigo, morava em modesta casa, 
a Rua Alabastro, na Aclimação. 

Era freguês da venda de meu avô e com isso muitas vezes fui 
com os empregados fazer entregas, o que me permitiu conhecer 
sua cozinha ampla, fogão a lenha. as empregadas num corre-corre. 

Embora tivesse condução própria, o Senador, como escrevi, 
gostava de andar de bonde e a pé. Todos os dias ia ao Congresso, 
que funcionava em antigo edifício de dois pavimentos, que fora 
construído para a Câmara Municipal e cadeia, na praça hoje João 
Mendes, mas que também chamou-se São Gonçalo e do Congres- 
so. O prédio foi demolido quando a Prefeitura proclamou quem 
quer fazer urbanismo não pode olhar tradição. S6 nessa praça 
foram demolidos dois prédios históricos, o dito e a Igreja Nossa 
Senhora dos Remédios dos Homens de Côr. O dr. Inácio Uchoa 
ia e voltava de bonde. E, quando descia na rua Vergueiro, seu 
caminho era pela Siqueira Campos onde um aterro foi feito para 
ligar as duas encostas do vale por onde passa o córrego Quebra- 
Bunda. No barranco, brincava a meninada. Quando o dr. Uchoa 
passava por lá, me procurava e, ao ver-me chamava-me com um 
gesto imperioso, punha a mão sobre meu ombro e dizia "EstB na 
hora". Os que viam esse gesto amigo ficavam espantados. O Se- 
nador não era homem de intimidades com ninguém, sendo ate 
rispido com a maioria das pessoas. Chegando perto da minha 
casa, ordenava: "Entre!" Eu entrava e ficava escondido e quando 
ele desaparecia na porta de sua residência que ficava no alto de 
uma longa escada, eu voltava para o morrinho, como era devi 
damente chamado o aterro da rua Siqueira Campos. 
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As pessoas, de um modo geral, tinham receio do dr. Inácio 
e isto deixou "seu" Chico Soeiro, um sapateiro português que 
servia a toda a vizinhança, durante algum tempo desaparecido a 
hora de o Senador sair para o Congresso ou voltar para casa. O 
Senador mandou colocar sola nova na sua botina de elástico. Mas 
aconteceu o que ele não esperava: a botina virou ringideira. Era 
aquele barulho incômodo que o Senador arrastava quando a 
usava. "Seu" Chico andava triste, pois ele caprichara no serviço. 
como, aliás, fazia com todos os figurões. E o Senador, não se 
sabia porque, passou a usar aquela botina com mais frequência. 
Quando passava pela porta da sapataria, procurava com os olhos 
o sapateiro, mas este, ao saber da sua aproximação, se escondia. 
E bem. Até que um dia, o dr. Uchoa o pegou de surpresa. "Seu" 
Chico empalideceu, esperando a descompostura fatal. E a des- 
compostura não veio. 
- Ouça, gostei desse barulhinho na botina. Na próxima vez 

quero ver se você acerta. . 
-3 

E foi-se embora. O sapateiro ficou aliviado, mas nunca soube 
se o Senador lhe falara sério. Mas eu acredito que falou. Ele não 
é de brincadeiras. 

Foi secretário do Senado e seu parentesco com o dr. Albu 
querque Lins aumentara seu prestígio político. Albuquerque Lins 
ocupava a presidência do Estado de São Paulo (1908-1912). Os 
dois alagoanos. Ele e o Senador. Ambos vieram para cá muito 
jovens e não mais daqui sairam. 

O dr. Inácio de Mendonça Uchoa teve posição política até 
1930. Caiu com o revolução. Com o resultado de 1932, não mais 
quis saber de política. Recolheu-se, como o velho PRP. O PRP 
novo voltou para não ser mais nada. Ele, o Senador, compreen- 
deu que sua época tinha acabado. 

Com a morte de dona Adélia, sua esposa, mudou-se para 
uma casa modesta e foi gastando o que tinha. 

Mas, durante toda a vida, manteve a mesma dignidade e 
porte. 

Era sempre o Senador. Tinha porte de senador, atitude 
firmes e não perdeu sua arrogância. 

Encontrava-o de quando em quando. Viajando no mesmo 
ónibus, o 16, da Aclimação, certa vez paguei-lhe a passagem. Quan- 
do o cobrador lhe disse o que eu fizera, não teve dúvidas: man- 
dou devolver-me o dinheiro, e pagou a minha, admoestando-me: 
- Onde se viu, menino que vi crescer, pagando-me a passa- 

gem. . . era só o que faltava. . . 
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Quando um seu vizinho, num gesto largo, erguendo a mão, o 
cumprimentou, ele censurou: 
- Não é assim que se cumprimenta um senador. Isso é um 

desrespeito! 
E, caindo em si: 
- Hoje, está tudo mudado. Eu sou senador de outros 

tempos. . . 



"TN MEMORIAM" 

Mário Savelli 
Instituto Histórico e Geográfico de 

São Paulo - 18-X-75 

Goethe diz, num de seus versos lapidares, sobre a fatalidade 
da morte, que "Todos devemos terminar os circulos de nossa vida 
segundo eternas leis de bronze". Doze de nossos Confrades no 
ano de trabalho que, oficialmente, hoje tem fim, foram, para 
nossa tristeza, colhidos pela inexorável lei. Para evocá-los, como- 
vidamente, estamos reunidos, na intencicnal singeleza desta 
magna sessão. 

Deles perdura, para nós, algo inextirpável, como da árvore 
derribada pelas garras frenéticas do vento, no solo revolvido, per- 
manecem sempre partes indestrutiveis - as raizes, que transpor- 
taram a seiva do civismo, do desejo de saber para, generosamente, 
compartilhar e do amor a Deus, a Pátria e a Família que torna- 
ram suas existências exemplares, retilíneas e verticais. 

Esta solenidade é, em essência, reconhecimento do primado 
do espírito, testemunho da supremacia da inteligência e afirma- 
çáo de que não perecem os que legam aos pósteros um átomo de 
verdade, um pouco de beleza, uma semente de idealismo ou a 
lembrança de um gesto generoso. 

Mas, dando ao nosso preito simplicidade que é o aval a sin- 
ceridade, citemos, de pronto, os nomes daqueles que partiram 
para o grande e definitivo silêncio que faz crescer a estima e 
convoca ao julgamento justo. 

Neste ano a Parca de Negro, como sempre, inexorável, doze 
vezes bateu a nossa porta, levando materialmente: 

Américo Neto do Rego Cavalcanti - Titular 
Padre Aristides Greve - Titular 
Arnaldo Amado Ferreira - Titular 
Candido Martins de Oliveira - Honorário 
Padre Hipólito Chevelon - Honorário 
General Humberto de Souza Mel10 - Honorário 
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José Cássio de Macedo Soares - Benfeitor 
Padre José Danti - Honorário 
José Furtado Cavalcanti - Titular 
D. Paulo Rollim Loureiro - Honorário 
Raul Votta - Titular 
Reynaldo Kuntz Bush - Honorário. 

AAZ'ÉRICO NETO DO REGO CAVALCANTI 

Nascido na Olinda - do deslumbramento de Duarte Coelho, 
da intrepidez de D. Brites, do Seminário inovador de D. Azevedo 
Coutinho, e do Curso Jurídico vanguardeiro -, após graduado em 
Direito pela Faculdade do Recife - a escola de Castro Alves, no 
período que Sílvio Romero definiu de áureo do Gonzaga -, mui- 
to jovem, Américo R. Cavalcanti chegou a São Paulo para, de 
pronto, projetar-se no jornalismo, tratando, sobretudo, de assun- 
tos relacionados com educação física, automobilismo e turismo. 
Destacando-se no estudo de questões do desporto, com apenas 
30 anos, foi designado - em 1924 - Chefe da Delegação Oficial 
do Brasil aos VI1 Jogos Olímpicos de Paris. Foi instante de re- 
levo numa trajetória brilhante de atividades com o honroso en- 
cargo: Fundador das cadeiras de Psicologia Educativa e História 
e Organização de Educação Física na Escola Superior de Edu- 
cação Física de São Paulo; Secretário Geral do Departamento de 
Educação Física de São Paulo ( 1931-1939). 

Nos estudos históricos, coerente com sua atuação cotidiana, 
tornou-se mestre maior numa área pouco pesquizada: a do es- 
porte e da saúde, publicando obras notáveis de consulta: Jogos 
Olímpicos de ontem, de hoje e de amanhã - 1937; O caminho 
para a formação do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo 
- 1942 - ensaio de história sanitária. Tornou-se, também, auto- 
ridade maior na história de nosso rsdoviárismo e publicou: Es- 
trada São Paulo-Rio, 1927; Caminhos do Brasil - 192'7 - em 
colaboração com D. L. Derron e Raul Bopp; Reide Rio-Montevidéu 
- 1930 - façanha esportiva e técnicã da qual participou. Na re 
senha bibliográfica da monumental obra "Caminho e Estrada na 
Geografia dos Transportes" de Regis Bittencourt, o trabalho 
maior escrito no Brasil sobre rodoviarismo, encontram-se nada 
menos do que 9 citações de escritos de natureza histórica de Amé- 
rico R. Cavalcanti consultados pelo realizador de muitos dos 
maiores empreendimentos rodoviários levados a termo no 
Brasil. 

A vocação de Américo Netto pelas emoções do esporte de 
viam provir de sua ascendência florentina referida ao fidalgo 
Felipe Cavalcanti - pois é tradição de século e entusiasmo da 
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gente da aristocratica cidade "do lis rubro" e de Dante pelos 
torneios equestres, de " tamburello" ou do " calcio ". Durante 3.5 
anos de permanência em nosso sodalício, Américo Netto Rego 
representou o culto da higidez, através de centenas de artigos 
insertos em nossa imprensa. 

PADRE ARISTIDES GREVE - SJ 

Foi mais um dos muitos integrantes da Companhia de Jesus 
que ilustraram, em todo o decorrer das atividades beneméritas 
nosso Instituto. Seguindo o destino predominante entre os 
iilacinos, dedicou-se Aristides Greve ao magistério, função excelss? 
e permanente de sua grei em nossa Pátria, desde o primeiro meio 
século, quando o padre Simão Rodrigues, atendendo ao apelo de 
D. João 111, vendo no convite designios da Providência, licencian- 
do-se do cargo de mestre do príncipe, apresentou-se vir a Terra 
de Santa Cruz pregar o Evangelho; as determinações do Altissi- 
mo, porém, a outro reservaram a árdua, mas santificadora, incum- 
bência: Manuel da Nóbrega. E tem início com a chegada a Bahia, 
na comitiva do Governador Geral Thomé de Souza, dos cinco pri- 
meiros loiolistas a jornada evangelizadora, didática, devassadorn 
do imenso território nacional, regeneradora da moral e decisiva 
para a estruturação de uma sociedade apta a, celeremente, avan- 
çar para o proscênio da Civilização No cumprimento de sua 
absorvente missão pedagógica os cruzados de Loiola implantaram 
nos pontos estratégico do País colégios, e entre eles, em 1867 - 
fruto da generosidade do Padre José Galvão, do labor pertinaz 
do padre Antônio Onorari e de uma pleiade de infatigaveis coope 
radores -, o S. Luiz, em Itu, centro proficiente de ensino que, 
a 11 de abril de 1918, desdobrar-se-ia na grande escola da Av. 
Paulista, na Capital. E é no período imediatamente anterior h 
criação do colégio sito em São Paulo (1916 e 17) que, na casa pri- 
meira de Itu, vamos encontrar, lecionando, o Padre Greve. Em 
1926 vem integrar o corpo docente da escola da elegante artéria 
do espigão paulistano, onde no decorrer de quase meio século 
ensinaria, dirigiria e conquistaria a integral afeição dos jovens 
que tiveram a benção de cursar o estabelecimento modêlo, apres- 
tando-se, muitos deles, para galgar posições de influência nos des- 
tinos da Pátria. No dizer ático de José Enrique Rodo cumpriu, 
nesse longo estágio, tarefa sagrada; pois, é sempre um genero 
de oratória sagrada o falar aos jovens. 

Para o nosso sodalício ingressou a 5 de março de 1949, numa 
eleição alicerçada em parecer valorizado pelas assinaturas de 
Ernesto de Souza Campos e Américo de Moura. 

Credenciaram a conquista dois trabalhos históricos de excep- 
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cional valor: "Biografia do Padre Bartolomeu Tadei, Apóstolo do 
Coração de Jesus no Brasil" e "Subsídios para a história da res- 
tauração da Companhia de Jesus no Brasil". 

Para auxílio de sua função didática no S. Luiz elaborou a 
"História da Literatura Francesa", em 2 volumes. 

Carioca de nascimento, manteve durante toda longa e útil 
existência a amenidade no convívio que caracteriza os provenien- 
tes da fascinante urbe guanabarina, Pátria de todos, que, entre 
o céu e o mar, "naturalizou brasileira a civilização cristã", abrin- 
do para o mundo os braços do Redentor, como um apelo de Deus 
aos sentimentos de compreensão de todas suas Criaturas. 

ARNALDO AMADO FERREIRA 

Ingressou para o convívio desta casa custódia de tradição e 
memórias a 5 de março de 1942. Nasceu em Teofilo Ottoni, no 
roteiro heróico dos que buscavam a "serra das pedras verdes", 
por onde passaram Sebastião Fernandes Tourinho, Antônio Dias 
Adorno e, por fim, Paes Leme rumo a encantada lagoa do Vu- 
pabussu. Quase dois séculos após, o espírito pioneiro de Teofilo 
Ottoni, procurando ligar o nordeste mineiro ao litoral, fundava a 
Companhia de Comércio e Navegação do rio Mucuri e, com o 
barco Santa Clara, singrava, em 1858, o curso que, no extremo 
memorial da Bahia, conduziu os mineiros ao mar. Para o trabalho 
da gleba, que, lúcida e patri~t~icamente, libertara do insulamento 
mediterrâneo, convocou disciplinadas e ativas levas de imigran- 
tes alemães e viu com essa cooperação crescer sua Filadeifia - 
nome que é simbolo de liberdade, pois na cidade que o ostenta 
nas margens do Delaware o povo americano, no "Independence 
Hall", criou a Nação que no século XX lideraria o Mundo Oci. 
dental. E em consonância com a predestinação aos altos desig- 
nios de sua cidade natal - metrópole das pedras preciosas - 
partiu o jovem talentos0 para uma trajetória solar como cultor 
da ciência. Em São Paulo, após curso brilhante, forma-se médico 
numa das primeiras turmas da escola de Arnaldo Vieira de Car- 
valho - a de 1922. Desde logo evidenciou vocação para a hIe. 
dicina Legal e integrou-se na constelação de valores orientada por 
Oscar Freire. Por pouco tempo desviou-se para a clínica, pois 
percebendo a insopitável vocação para a Medicina Legal, em de- 
finitivo, engajou-se na pleiade dos cultores da ciência de Nina 
Rodrigues. Mestre nela plasmado, foi dos artífices maiores do 
inexcedível prestígio da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, encetando ali uma carreira magisterial que o leva. 
ria, em concurso que mereceu votos de louvor, a posição de Pro- 
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fessor Adjunto. O reconhecimento de seus méritos profissionais 
no sentido heráldico encantramô-10 na outorga da "Grande Cruz 
da Ordem do Mérito Médico do Brasil", Na feliz expressão de 
um dos seus mais distintos discípulos - o Prof. Silvio Marone 
- "Amou o trabalho e amou a Faculdade, amou seus alunos, 
incorporou-os a sua Família. E foi também amado, como está 
marcado em seu nome". E, por certo, amou, e muito também, 
esta nossa casa de estudos de um ramo do saber que fascinava 
seu múltiplo talento: o da História - para a qual contribuiu, 
além de fundador da Soc. Paulista de História da Medicina, com 
trabalhos consagradores como: "Elogio Histórico de Bernardino 
de Campos" (Correio Paulistano de 17-X-1915, obras da mocida- 
de, quando tinha apenas 19 anos); "In Memoriam" do Professor 
Guilherme Bastos Milward (Anais da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia); "Elogio Histórico do Prof. Guilherme Bastos Milward" 
iRev. de Medicina de São Paulo). 

ARNALDO AMADO FERREZRA 

No campo da especialização em que foi mestre maior, cite- 
riamos duas obras: "Investigação Médico-Legal de Paternidade" 
e "Técnica Laboratorial e Medicina Legal". Seu labor sem re- 
pouso em prol da cultura levou-o ao pioneirismo de fundador e 
diretor da Faculdade de Ciências Médicas de Santos e da Faculda- 
de de Direito de São José dos Campos. 

Cidadão exemplar, afigurou-se completo até no fervor reli- 
gioso como participante do Retiro dos Médicos de São Paulo, 
onde medularmente professor ministrou aulas de Medicina Con- 
ventual. 

CÂNDIDO MARTINS DE OLIVEIRA 

O mineiro ilustre, nascido na pitoresca Rio Novo, onde os 
provindos da região aurífera fixaram-se para o sedentarismo 
do amanho da gleba, fez dos seus 79 anos de existência uma ta- 
refa intensa, contínua e profícua de conquista e doação de saber. 
12 daqueles cujo elogio maior consiste no simples elenco das pró- 
prias realizações: 

Bacharel em direito, farmacêutico, Professor da Faculdade 
de Direito da Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Livre docente da Faculdade de Direito de Minas Gerais, Desem- 
bargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (1950-53) e Se- 
cretário de Estado. 

E dessas múltiplas funções, exercidas com plena aptidão, le- 
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gou-nos opulento e multifacetado acervo escrito, do qual desta- 
camos: 

História da Literatura Mineira; Arcádio do rio das Mortes; 
Um problema histórico de perícia (a morte de Cláudio Manoel 
da Costa); A Retirada de Laguna (poema épico); Presidente Ber- 
nardes (biografia); Presidente Bias Fontes; Evangelho de uma 
vida (pensamento e ação do Dr. Demostenes Martins d90liveira); 
O Mascarado de Vila Rica; Presidente João Pinheiro; Garita, ro- 
mance (prêmio da Academia Brasileira de Letras); Elegia sim- 
bólica para Alphonsus; Ciências das Religiões. 

E o que mais dizer dessa criatura de tantas obras de valor 
raro, inserindo até mesmo o de apego aos horizontes cotidianos 
de sua atarefada e bela existência; pois, sua obra é medularmente 
mineira e, portanto, marcadamente afetiva e sempre é autêntico 
o que envolve a afeição! 

PADRE HIPÓLITO CHEVELON 

Em duas folhas sucessivas de um dos livros de registro de 
propostas de sócios encontramos os nomes de dois sacerdotes 
salezianos que dedicaram decênios de suas nobres existências a 
gesta missionária em nossa Pátria: Antônio Colbacchini e I'lipó- 
lito Chevelon - ambos eleitos sócios honorários a 5 de abril 
de 1940. 

Era a presença esperada em nossa casa, atenta a todos os 
eventos robustecedores da nacionalidade, de representantes da 
obra evangelizadora de D. Bosco - o santo dos jovens, o servidor 
o surgimento de uma civilização superior, por estar sob o signo 
de Deus que anteviu junto ao centro geográfico de nossa Pátria 
da Paz - e ali, como a Capital da Esperança, da definição de 
Malraux, eclodiu Brasília. 

Ainda está por ser feita justiça plena a obra dos mensageiros 
do taumaturgo que há 160 anos nascia, pobre como o Messias, na 
bucólica Becchi. Mas a Providência daria ao filho de Mamrna 
Margherita um destino civilizador de remotos horizontes, e o 
mestre da pedagogia "que está mais na vida do que nos livros" 
cumpriu numa das últimas tarefas terrenas enviando, há exata- 
mente um século, os primeiros 10 missionários a Patagônia. Em 
1894 os salesianos chegam a Mato Grosso, onde os bororos espe- 
ravam a luz da Fé. Vinte anos de lida macerante foram necessá 
rios para que se constituisse a Prelazia do Registro do Araguaia 
e, ao Norte, no domínio dos tucanos, a Prefeitura Apostólica do 
Rio Negro. Finalmente, em 1927. na região do Madeira, habitada 
pelos parintins, surge a Prelazia do Porto Velho. E a lida evolve 
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abrangendo os Xavantes do rio das Mortes. Necessário se torna 
que a plena compreensão da estórica obra salesiana a torne, 
como colaboradora do esforço governamental para a solução do 
problema polêmico do rndio, aproveitada em toda a potenciali- 
dade redentora. 

Seria útil que todo o brasileiro culto tivesse a ventura, que 
o Todo Poderoso me concedeu, de, numa noite refulgente de es- 
trelas, ouvir, no centro geográfico do continente, as margens do 
rio das Mortes, várias centenas de Xavantes - cujos parentes. 
há apenas 33 anos, haviam flechado o ante-braço do Padre Che- 
velon .-, em voz alta, rezarem o terço, para avaliar a sublimi- 
dade do labor dos sacerdotes de Nossa Senhora Auxiliadora. 

E dessa tarefa participou, como figura de carena - alvo 
atingido, como disse, das flexas Xavantes -, o nosso confrade 
Hipólito Chevelon, que, legando amplo material etnográfico e 
tendo efetuado, enquanto missionava, notáveis trabalho geodési- 
cos e topográficos, francês de origem, tornou-se merecedor da 
integral gratidão dos brasileiros. 

GENERAL DE EXERCITO HUMBERTO DE SOUZA MEL.LO 

Na personalidade vibrante de Humberto de Souza Mello, o 
militar ilustre, teve relevo uma faceta decisiva para que conquis- 
tasse a total estima, respeito e admiração que lhe acompanhou 
toda a trajetória de êxitos: a do homem essencialmente e brasi- 
leiramente cordial, embora, por vezes, pela disciplinadora forma- 
ção militar e até mesmo pelas exigências dos cargos ocupados, 
parecesse de não fácil acesso. Sergipano, tinha, porém, todo o 
humor de sua gente nos repentes cintilantes e nos modismos, e 
correspondia em pleno a definição dada pelo maior dos poetas 
seus coestaduanos - Hermes Fontes -, a de que " .  . . a safra 
sergipana é toda espiritual - Sergipe exporta talento". 

Impondo sua personalidade intelectual marcante, com brilho, 
cursou a Escola Militar do R,ealengo, a de Armas, a do Estado- 
Maior do Exército, a de Estado-Maior da República Oriental do 
Uruguai (Honoris Causa), a Superior de Guerra e a de Engenha- 
ria Civil da Universidade da Bahia. 

Apetrechado com o muito saber haurido nessa constelação 
didática, com relevo exerceu entre muitos cargos eminentes os 
de Secretário da Segurança Pública de Pernambuco, de Profes- 
sor de Matemática e Física no Ginásio da Bahia, de Assistente de 
Mecânica Aplicada na Polit.écnica da Universidade da Bahia, de 
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Comandante de Cadetes e Subdiretcr de Ensino da Academia 
Militar das Agulhas Negras, Chefe do Serviço Federal de Infor- 
mações e contrainformações da Secretaria Geral do Conselho de 
Segurança Nacional, Adido Militar nas Repúblicas Argentina e do 
Uruguai, Diretor do Ensino de Formação do Exército, Conferen- 
cista na Escola Superior de Guerra, Comandante do I1 Exército 
e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Estudioso de His- 
tória - Membro Efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do 
Sergipe - conquistou a admiração de todo o Brasil quando cha 
mado a fazer História como expressão exponencjal na revolução 
redentora de 1964. Da bela vida que foi permanente vibração pa- 
triótica legou-nos a obra notável: "Idéia e Ação". Neste ponto 
lembraria a obra "Idéia e Acão". 

Com todas essas credenciais, deveria por direito e por jus. 
tiça, ser convocado para os nossos quadros e o foi a 15 de setem 
bro de 1973, acolhido o parecer da douta Comissão de Sindicân. 
cia da qual extrai estes excertos: "O General Humberto de Souza 
Mel10 é dos mais ilustres militares do Brasil. Pelas suas quali- 
dades pessoais o candidato virá honrar o quadro de nossa enti- 
dade " Oliveira Ribeiro Netto, Eurico Branco Ribeiro e Alvaro 
Amara1 ". 

JOSÉ CÁSSIO DE MACEDO SUARES JUNIOR 

Pertenceu a uma estirpe ilustre, que refulge nos fastos de 
São Paulo e do Brasil, de múltiplas vinculações com nosso Ins- 
tituto: seu avô José Eduardo de Macedo Soares - integrou a 
pleiade de escol e de nobres ideais dos 139 fundadores desta enti- 
dade cultural- a decana de São Paulo; seu pai - José Cássio 
de Macedo Soares - ilustraram nossos anais e acresceram pres- 
tígio, ao já altissimo, da entidade. Ainda nos concede o privilégio 
de sua companhia fidalga e douta seu irmão José Eduardo de 
Macedo Soares Sobrinho. Como na tradição artesanal de constru- 
tores dos templos, as gerações dos Macedo Soares se revezam no 
excelso labor de engrandecer este, dedicado a cultuar e dignificar 
o passado da Pátria que eles tanto honraram. 

Como numa predestinação de amor, traduzida em permanen- 
t.es serviços a São Paulo, nasceu Joséé Cássio a 25 de janeiro, na 
data em que a cidade surgiu sob o signo da Cruz para o destino 
resplandente, antevisto por seu Santo - Anchieta -, de tornar- 
se, num milagre ocorrido na aspereza do Trópico, a maior reali- 
zação urbana da Histdria da Humanidade no Hemisfério Austral. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFI'CO DE S. PAULO 

Formado pela Faculdade de Medicina da USP, dedicou-se a 
profissão samaritana na área previdenciária e de expressão co- 
munitária, tornando-se Chefe do Serviço de Protologia do IAPC 
e, após, médico do INPS, além de trabalhar no Hospital das Clí- 
nicas, na equipe dirigida pela extraordinária figura do Prof. De- 
court. Como vemos, uma vida que foi sequência cerrada de be- 
nefício através da missão sublime de curar. 

Ao marcante valor intelectual que o credenciava a ingressar, 
com destaque, nesta casa - que lhe testemunhou apreço outor- 
gando-lhe a venera maior, a Imperatriz Leopoldina -, veio so- 
mar-se o seu trabalho generoso e assíduo como membro da Dire- 
toria do Jockey Club de São Paulo para que a entidade de escol 
concorresse com vultosa contribuição para a edificação deste am- 
biente, que, com tanta dignidade, nos abriga. O reconhecimento 
do Instituto é expresso pelo conciso e preciso parecer da Comis- 
são de Sindicância assinado, a 7 de fevereiro de 1958, pelo severo 
e saudoso companheiro José Anthero Pereira Júnior e pelo orador 
de sessões memoraveis - Almeida Magalhães - , apoiando com 
entusiasmo a proposta para Sócio Bemfeitor, cujo primeiro sig 
natário é o douto e exigente Prof. Tito Lívio Ferreira. 

Mas, embora fácil o elogio de criatura com tantos mereci- 
mentos, prefiro, para valorizá-lo, valer-me da manifestação de 
seus colegas da Enfermaria - pois, o escrito representa o sentir 
daqueles que tiveram com ele convívio cotidiano, os que chama- 
vam simplesmente de Macedo, e que, na permanência de con- 
tactos, conheceram-lhe, minuto a minuto, a grandeza d'alma e o 
valor profissional. São estas as palavras comoventes que fazem 
a maior das justiças, a aferida, dia a dia, na tarefa comum: "Seus 
colegas de Enfermaria e seus amigos, caro Macedo, vêm dizer-lhe 
que nem tudo é morrer no que acaba, se a realidade refloresce 
na lembrança sempre presente. Com os mortos vivem também 
os que vivem na saudade. Na contemplação da bela vida de José 
c!e Cássio de Macedo Soares Júnior levantemos a Deus o cântico 
de sua gloria, certo de que ele não nos deixou, porque estará sem- 
pre presente em nossa fervorosa afeição". 

PADRE JOSÉ DANTI - SJ 

Mais um membro da Companhia de Jesus, que sempre teve 
representação luzida neste Instituto, como em todas as entidades 
de estudos humanísticos. 

O elogio da falange civilizadora loiolista fi-lo ao relemhrar o 
Reverendíssimo Padre Aristides Greve, renovo-o em intenções ao 
mencionar os méritos do sacerdote douto que nos dizeres da 
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proposta para sócio, aprovada a 20 de setembro de 1934, "muito 
animou e estimulou as festas comemorativas do IV Centenário de 
São Vicente, as quais este sodalício associou-se com um ciclo 
memorável de conferências, proferidas na velha sede de linhas 
clássicas no n.o 40 desta rua, e publicadas no número 29 de nossa 
Revista, entre as quais a obra. maiúscula dos jesuitas foi lapidar- 
mente evocada pelo Reverendíssimo Padre José da Frota Gentil. 

Nascido na Itália, trouxe, José Danti ao que informa ainda a 
proposta, toda a vibração humana e a sensibilidade artística do 
venerável Padre Anchieta. Na tradição e no alto padrão cultural 
da pleiade inacina, foi apaixonado estudioso da História e da Geo- 
grafia de S. Paulo, o que fez José Torres de Oliveira, Frederico 
Brotero, Marcelo Piza e Plínio Ayrosa lembrá-lo para honorária 
desta entidade - láurea inserta num curriculo que mencionava as 
eminentes funções de Reitor do Colégio São Luiz desta Capital. 

JOSÉ FURTADO CAVALCANTI 

A ampla cultura jurídica complementada pelo saber huma- 
nístico de José Furtado Cavalcanti fez com que o saudoso e me- 
ticuloso Leonardo Pinto - misto de jurista, historiador e artista 
-, em gesto de plena justiça, como primeiro signatário da pro- 
posta, o indicasse para uma vaga em nossa entidade, na qual, 
honrando-a, permaneceu por 35 anos. 

A vocação para o belo do advogado ilustre que exercia cargo 
de relêvo no Departamento Jurídico da Prefeitura de S. Paulo é 
expressa na escolha do Patrôno - Vicente de Carvalho, o altíssi- 
mo vate de "Poemas e Canções", que Euclides da Cunha, ao prc- 
faciar, referindo-se ao autor - após definí-10 como "lírico genti- 
líssimo" - conclui ser ". . . o grande poeta naturalista, que no- 
bilita o meu tempo e a minha terra". 

A valia intelectual evidenciou-se José Furtado Cavalcanti em 
duas obras consagradoras: "O direito contra o arbítrio", que no 
título define uma personalidade incisiva e independente, e "Có- 
digo do Processo Civil e Comercial do Brasil com índice remissi- 
vo", que caracteriza o estudioso penetrante, de lucidez cartesiana 
e que na elaboração de seus escritos encontra apoio na vocação 
de historiador. 

DOM PAULO ROLIM LOUREIRO 

Vitimado pela insânia circulante na metrópole que empolga, 
macera e mata, perdemos D. Paulo Rolim Loureiro. O moiist.ro 
veloz, símbolo de uma sociedade que não encontra rumos, enre- 
dada na presunção e na ilusão de que os êxitos da ciência e de 
sua apressada e, por vezes, leviana filha - a tecnologia (guin- 
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dada até mesmo as galas tecnocráticas) - são metas e não 
meios de humanização, levou-nos D. Paulo Rolim Loureiro - 
aquele que, até no porte atlético e no permanente sorriso franco 
e confiante, nos dava a certeza de que no confronto entre o ateis- 
rno insidioso e a Fé radiosa, numa luta que será tanto mais esti- 
mulante quanto mais árdua, esta, fatalmente, vencerá sob o signo 
da Cruz que se propõe mensageira do ecumenismo religioso .- 
a forma talvez única de sobrevivência da Humanidade, hoje con- 
dicionada as dimensões de seu arsenal atômico. 

Orador fluente e preciso, cultura amplissima, vocação para o 
agir comunitário, simplicidade inata, era, sobretudo, um compre- 
ensivo da infinita divertificação das Criaturas de Deus. Bem 
sabia - num justo equilíbrio no julgamento da presença láica 
na História da Igreja - que a Graça não tolhe a liberdade as rea- 
ções individuais e que a função do Clero é esclarecer a Lei Divina, 
imutável e eterna, deixando ao leigo, com seu temperamento e 
caráter, encarna-la em si, condicionada ao "aqui e agora de sua 
própria história em marcha", tendo como limite intransponível o 
respeito aos Filhos de Deus agrupados, por afeto, na, Família, 
célula básica e santa da Civilização Cristã. E foi, por isso, um 
grande e proficiente sacerdote que não precisou de "aggiorna- 
menti"; pois, permanentemente atento a evolvente licão da Igre- 
ja que, em síntese, é apenas uma mensagem sempre atual de 
Amor, que se traduz em Paz. 

Nasceu D. Paulo em Sorocaba, o núcleo de convivência que, 
no evolver de sua história, teve como característica incisiva o 
dinamismo que sempre se refletiu em sentido humano no tempe- 
ramento e no comportamento de seus filhos, e de forma marcante 
nos de D. Paulo. Nas andanças plenas de êxito de Pascoal Morcira 
Cabra1 e Miguel Sutil, nas marchas portadoras de riqu9za dos 
tropeiros, no liberalismo vibrante e decidido de Rafael Tobias de 
Aguiar, no surto industrial pioneiro e vigoroso reiterou-se a ten- 
dência para a ação da gente do burgo de Baltazar Fernandes. 
i). Paulo pertenceu e muito honrou essa gente generosa e ativa. 
Estudou no Seminário de S. Paulo, ordenando-se em 1933. Du- 
rante duas décadas de sua modelar existência de servidor da 
Santa Igreja exerceu os cargos de: Chanceler do Arcebispado de 
S .  Paulo, de Bispo Auxiliar de Sua Eminência Reverendíssims D. 
Cjarlos Carmelo de Vasconcelos Motta - o venerando Príncipe da 
Igreja que legará ao Brasil, com o santuário da Senhora Apare- 
cida, Padroeira da maior Nação Católica do Orbe, o mais amplo 
templo cristão existente fora de Roma - e provedor da Mitra. 

Entre suas campanhas, conduzidas com entusiasmo e vibra- 
ção excepcionais, citemos duas de impar expressão comunitaria: 
as de uma igreja em cada bairro e a das torres da Catedral. 

Ao ser criada, há 12 anos, a diocese de Mogi das Cruzes, Sua 
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Santidade o Papa João XXIII, nomeou-o seu 1." Bispo. Infatigá- 
vel, como sempre, instalou a Cúria, o Seminário, a residência 
episcopal e concluiu as obras da bela Catedral, sagrada em setem- 
bro de 1968. Essa a obra do sacerdote culto, cordial e que soube 
viver no seu tempo e para seu tempo espiritual. 

Foi eleito para honrar o elenco de valores de nosso Instituto 
a i2 de maio de 1956, apresentando um trabalho de raro valor: 
Biografia de D. José Gaspar de Affonseca e Silva, segundo Arce- 
bisbo de S. Paulo, sob o título "In Memoriam". 

PROFESSOR RAUL VOTTA 

Durante mais de duas décadas pertenceu ao nosso convívio o 
Prof. Raul Votta; pois, ingressou para o sodalício a 20-X-1951. 
Nasceu em Jaboticabal - a bela cidade das rosas, das três colinas 
dos domínios do Mogi-Guaçu, surgida sob as bençãos de Nossa 
Senhora do Carmo e da "Atenas Paulista" partiu para os triun- 
fos expressos pela presença relevante no corpo docente da Facul- 
dade de Farmacia e Odontologia de S. Paulo. Entre os muitos 
êxitos do intelectual viria inscrever-se o ingresso neste Instituto, 
para o que apresentou o trabalho "A Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de S. Paulo nos primórdios de sua existGncia". 
Contribuição para a História Hospitalar de S. Paulo - sobre o 
período do início do século XVIII até o último quartel do século 
XIX. Fvidenciando vocação acendrada para a pesquisa -- condi- 
ção essencial ao historiador -, o trabalho colheu no severo jul- 
gamento de Alice Canabrava e Américo de Moura, integrantes 
da Comissão de Sindicância, este encômo: 

"O autor baseou-se em excelentes fontes primárias, qilais 
sejam, os livros manuscritos da própria instituição, dos quais 
transcreve numerosos textos. Sem dúvida, trata-se de contribui- 
ção original sobre assunto que demonstra a vocação do Autor pe- 
los estudos históricos". 

Como produção inserta em seu âmbito profissional citar~a "A 
organoterapia na Farmacopea Bateana" - apresentado ao llr 
Congresso Brasileiro de Farmacia - Bahia 1950. 

Em síntese, diria que a vida modelar de Raul Votta, longa de 
75 anos, enobreceu-se nas tarefas superiores de estudar e ensinar. 

REYNALDO KUNTZ BUSH 

Médico formado pela Faculdade Fluminense de Medicina e 
especialista, de alto renome, em Cardiologia pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de S .  Paulo e em medicina de Educa- 
ção pela Escola Superior de Educação Física de S. Paulo, Mem- 
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bro da Academia de Medicina de S. Paulo, das Associações Paulis- 
ta e Brasileira de Medicina, deparamos ainda no opulento curri- 
culo de Kuntz Busch as indicações de Professor Primário, Pro- 
fessor Secundário de Psico-Pedagogia, Diretor da Escola Normal 
de Pirassununga - uma tradição de proficiência em nosso ensino 
secundário -, Professor Assistente do Instituto de Educação da 
USP e de Biologia Educacional na Escola Normal Padre Anchieta. 
Um triunfador, portanto, nas duas nobilíssimas missões que a 
Providência - dotando-o de todos os recursos intelectuais e mo- 
rais exigidos para a realização de um alto destino-lhe atribuiu, 
mas que foi, por vocação acendrada, seguindo o mito de Cleanto, 
também, e sobretudo, historiador. 

Para que sua obra de relator e interpretador de evèntos 
passados atingisse o grau de perfeição que a tornou básica para 
qualquer estudo ulterior sobre o tema, elegeu o que lhe inspi- 
rara uma paixão que definiria telúrica: a sua nobre Limeira. Mas, 
o envolvimento afetivo não interferiu no raciocínio de penetrante 
objetividade provindo que era de uma estirpe medularmente e ra- 
cionalmente germânica, que para o amanho da gleba, enviara a 
fazenda de Ibicada - onde um homem de visão e coração, o 
Senador Vergueiro, dignificava o trabalho, tornando-o livre e, 
consequentemente, profícuo, através do pionerismo ns  política 
imigratória - um lidador pertinaz, inteligente e sóbrio - Carlos 
Gustavo Bush que transmudou a fadiga em êxito legando a nova 
Pátria que, servindo lealmente, adotara o maior dos bens: uma 
descendência proba e culta, que tem como exemplo Reynaldo, em 
quem lembramos o professor emérito e o médico de renome inter- 
nacional, mas, em função das finalidades de nosso sodalicio, no 
qual era assíduo, o historiador que deu exemplo que Aureliano 
Leite convoca a seguir, quand.0 afirma que há verdade na asser- 
tiva de que "a História do Brasil ficará cabalmente feita quando 
se escrever a História de cada um dos seus municípios". 

Ai está o nosso preito aos da leva de 1975 que conosco 
conviveram, buscaram no saber as mesmas metas, perseguiram 
os mesmos ideais, e hoje estão livres da escravidão do tempo; 
mas, em termos históricos, vivos; pois, para a História, todos 
estão isentos cio distanciamento pela morte - os que criaram 
vid;t e, fisicamente ausentes, persistem com sua influência, e os 
que ainda criam vida, gerando o futuro, que amanhã será, tam- 
béril, História. Fizemo-lhes o elogio simplesmente para eviden- 
ciar valores e não para formular despedida. Suas imagens per- 
duram, sobretudo, como exemplo. Afinal, bem diz Alexandre 
Dumas - de glórias literárias esmaecidas no mundo absurda- 
mente esnobe de hoje, mas tão profunda e permanentemente 
humano -: "Aqueles que amamos e perdemos, já não estão onde 
estavam, mas estão sempre onde estamos". 
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Citemos os convocados para a eternidade com a m, ~ ~ m a  emo- 
ção com que o fizemos nos dias felizes de seu ingresso neste 
douto ambiente, e, agora, com ainda maior afeto, pois, ao senti- 
mento de apreço do primeiro instante, junta-se a gratidão pelo 
muito que, na sua luminosa passagem pelo nosso convivia, nos 
ensinaram. 

Excerto da oração de elogio dos membros do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo falecidos no exercício 74/75, 
pelo eng. Mario Bavelli - Orador Oficial -, na sessão de 18-X-75. 

ATA DA SESSÁO ADMINISTRATIVA DE 13 
DE JANEIRO DE 1973 

Aos treze dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta 
e três, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão adminis- 
trativa preparatória o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite, Heliodóro Tenório 
da Rocha Marques, Vinício Stejn Campos, Alfredo Gomes, José 
Eugenio de Paula Assis, Raírnundo de Menezes, Ernesto de Mo- 
rais Leme, Osmar Pimentel, Nelo Migliorini, Alfredo João Raba- 
çal, Pedro Ferraz do Amaral, Eurico Branco Ribeiro, Lucas No- 
gueira Garcez, José Leandro de Barros Pimentel, Mario Graciotti, 
Reinaldo Kuntz Buch, Eduardo de Jesus Nascimento, Henrique 
L. Alves, Paulo Zingg, Jesuino Felicissimo Junior, João Gualberto 
de Oliveira, Antonio Machado Sant'Ana, José Carlos de Ataliba 
Nogueira, Braulio Sanches Saens Hernandes Fructos, Álvaro da 
Veiga Coimbra, Maria Helena Brancante, Tacito Remi de Macedo 
van Langendonck, Tito Lívio Ferreira, Carlos Drumond, Eldino 
da Fonseca Brancante, Manoel Rodrigues Ferreira. A mesa foi 
constituida, na fórma regimental, pelo Presidente Aureliano Leite, 
o 1.0 Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques e o 2." Se- 
cretário Vinício Stein Campos. Aberta a sessão o Sr. Presidente 
procedeu a inversão da ordem dos trabalhos para proceder a en- 
trega das condecorações a diversos agraciados na seguinte ordem: 
Lucas Nogueira Garcez, Eurico Branco Ribeiro, Eldino da Fon- 
seca Brancante, Carlos Drumond, Alfredo João Rabaçal, Arnaldo 
D'Avila Florence, Eduardo de Jesus Morais Nascimento, José Eu- 
gênio de Paula Assis, Maria de Lourdes Teixeira, Raymundo Álva- 
ro de Menezes, Fulvia de Carvalho Lopes, Euripedes Simões de 
Paula, Cassiano Ricardo, Álvaro Gil Gonçalves Pereira, Augusto 
Rua Pinto Guedes, Frederico Maria Cabra1 de Sampaio, Pedro 
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Monteiro Pereira de Queiroz, Afonso Alberto Salgado, Valentim 
dos Santos Diniz, Gabriel Pinho da Cruz, João Alves das Neves, 
Antonio Machado de Sant'Ana, Walter Farinello, Braulio Sanches 
Saens Hernandez Fructos, Manoel Rodrigues Ferreira. Os agra- 
ciados foram saudados pelo Orador Oficial Alfredo Gomes, tendo 
respondido, agradecendo, o sr. Lucas Nogueira Garcez. O Sr. 
Pedro Brasil Bandecchi pediu a palavra para recordar a partici- 
pação do ex-Prefeito Armando de Arruda Pereira na criação da 
Capela Imperial do Ipiranga e construção do cenotáfio ali exis- 
tente, futuro mausoleu dos dois maiores vultos da Independencia 
- D. Pedro I e D. Leopoldina, generoso sonho de Armando de 
Arruda Pereira agora concretizado. O sr. Presidente, após consi- 
deração sobre a origem do Colar D. Pedro I óra distribuido a con- 
sócios e concidadãos, disse que a oração do ex-Governador Lucas 
Nogueira Garcez encerrara com chave de ouro esta parte da ses- 
são, que declarava suspensa por alguns minutos. Reaberta a 
sessão foram lidas, aprovadas e assinadas as atas das sessões an- 
teriores. Dada a palavra ao sr. 1.0 Secretário foi por ele preçen- 
tado o seguinte Expediente: Carta do Presidente da República, de 
Portugal, Almirante Américo Rodrigues Tomaz, agradecendo a 
outorga do Colar D. Pedro I com que foi distinguido pelo Insti- 
tuto; ofício do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de 
Pernambuco comunicando inscrição em ata daquele sodalício de 
um voto de pesar pelo falecimento de Monçenhor Paulo Florên- 
cio da Silveira Camargo; oferta pelo sr. Armando Vicente de Aze- 
vedo de uma medalha de bronze comemorativa do centenário de 
nascimento da Baronesa de Bocaina; carta de Walter Bellian 
agradecendo haver sido distinguido com o Colar D. Pedro I; car- 
tão do sr. Luiz Antônio da Gama e Silva, comunicando haver en- 
tregue as autoridades portuguesas as polianteias que levara com 
essa finalidade a Lisboa; oferta, pelo Senado Federal, de uma me- 
dalha de bronze e de um album de documentos históricos come- 
morativo do sésquicentenário da Independência; oferta pelo sr. 
Ruy Santos do livro - "O Poder Legislativo, suas virtudes e seus 
defeitos"; ofício do sr. Aecio de Oliveira comunicando haver as- 
sumido a direção do Museu do Estado, de Pernambuco; telegrama 
do sr. Gilberto Freire agradecendo o Colar D. Pedro I com o qual 
foi agraciado; ofício do Club Piratininga comunicando aprovação 
de voto de congratulações com o Presidente Aureliano Leite pela 
aprovação de sua tese no Congresso de História da Independência 
- "O primeiro brado de independência saiu de São Paulo"; con- 
vite para a solenidade da inauguração da Exposição Comernora- 
tr'va do Sésquicentenário da Independência do Brasil dia 9 dc 
novembro último no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de 
Janeiro; ofícios de agradecimento pela concessão do Colar D 
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Pedro I respectivamente do Presidente do Conselho de Portugal. 
do Presidente Estadual do Conselho de Cultura do Pará, do Pre- 
sidente da Câmara Municipal de São Vicente, do Diretor do Mu- 
seu Paulista, cartão e mensagens de boas-festas recebidas do Mi- 
nistério da Fazenda, Tribunal de Contas do Estado, Serviço de 
Relações Públicas da Secretaria da Segurança do Estado, Circulo 
Militar de São PauIo, Marins Assessoria e Representações, Grá- 
fica Sangirard, Brasgraph-Indústria Gráfica Ltda., Instituto His- 
tórico e Geográfico Guarujá-Bertioga, Museu Histórico Nacional, 
Herbert Levy - Corretores de Valores Mobiliários, Caixa Econô- 
mica Federal, Manchester Indústria e Comércio Ltda., Banco Real 
de Investimentos S/A, Ministro Alfredo Buzzaid ,Prefeito José 
Carlos de Figueiredo Ferraz, Reitor Miguel Reale, General de 
Exército Humberto de Souza Melo, Secretário da Segurança Geil. 
Servulo da Mota Lima, Gen. Vicente Dale Coutinho, Eng. Lauro 
de Barros Siciliano, Dr. Carlos Macieira Ary dos Santos, Ministro 
José Romeu Ferraz, Deputado José Eduardo de Faria Lima, Pre- 
feito do Cubatão, Zadir Castelo Branco, Eduardo de Oliveira 
França, Dep. Solon Borges dos Reis, Antônio Sílvio da Cunha 
Bueno, Hernani Donato, Fausto Ribeiro de Barros, Roberto Ma- 
cedo, Arquimedes Bava, Maria Amélia Arruda Botelho de Souza 
Aranha, Raul Votta, Marcelino Riter, Arnaldo Amado Ferreira, 
Flávio de Campos, Paulo Roberto Noronha, Júlio César Chaves, 
Maria Ângela de Oliveira, José Montadon Filho, Licínio Silva Filho, 
Edith Pereira da Silva, Arnaldo d'Ávila Florence, Padre Aristides 
Greve, Lígia Ferreira Lopes, Alfredo João Rabaçal, Itamar Bopp, 
Aurea Ferreira Rizzini, Celso Correa Dias; Gen. Carlos Meira Ma- 
tos; ofício do Instituto Histórico e Geográfico de Santos comuni- 
cando haver concedido ao sodalício a Medanha dos Andradas; 
convite da Casa de Portugal para a tradicional "Ceia de Natal"; 
cartão da família do prof. Sebastião Pagano agradecendo as ho- 
menagens tributadas a sua memória; ídem de d. Celestina Brito 
de Souza Campos, carta de Plínio SaIgado sobre o lançamento de 
nova edição do livro O Estrangeiro e comemorações realizadas 
em Monte Aprazível e São Jose do Rio Preto; comunicação do 
Real Gabinete de Leitura Português, do Rio de Janeiro, a respeito 
do concurso sobre o IV  Centenário da Morte de Mem de Sá; ter 
minada a leitura do volumoso expediente, seguiu-se a leitura do 
Relatório das atividades do sodalicio e de seus consórcios nc 
exercício de 1972, trabalho que será publicado na Revista do Ins- 
tituto e por necessitar de várias complementações deixa de ser 
transcrito na presente ata. Dada a palavra ao Tesoureiro Wilsor? 
Maia Fina por ele foi lido o seguinte balancete: Balancete do Mo- 
vimento Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 1972 Banco 
Itamarati S/A - Cr$ 61.850,70 - Banco Auxiliar de São Paulo 
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S/A - Cr$ 35.319,72 - Obrigações Eletrobrás - Bonus Rotati- 
vos (Escritório Levy) - Cr$ 224.200,OO - Saldo em caixa - Cr$ 
664,46. Total Cr$ 322.704,88. Patrimônio disponível - Cr$ 
322.704,88. Despesa - Despesas gerais (açucar, café, material 
miudo de escritório, impressos, limpesa de máquinas, calígrafo, 
visamento de cheques, bonus pró-monumento Ibrahim Nobre) - 
Cr$ 13.638,41. Publicações e comunicações (publicação do balan- 
cete de 1971, correio, impressão do livro "Prudente de Morais", 
Gráfica Sangirard). Cr$ 17.218,30. Serviços prestados (condução, 
férias, horas extras, transporte, gratificações, honorários, viagem 
Congresso) - Cr$ 5.945,70 - Conservação edifício (material de 
limpesa, cons. bombas, material elétrico) - Cr$ 3.520,75 - En- 
cadernação e aquisição de livros - Cr$ 2.536,OO - Encargos So- 
ciais ( INPS, seguro, FGTS, PIS, salários (deduzidos 80'0 1 ,  sindi. 
catos, acordos) - Cr$ 64.320,46. Despesas da sede - telefone, 
gás, água e esgoto - Cr$ 19.519,71. Despesas do imóvel - eleva- 
dores (conservação mensal) e equipamentos contra incêndios -- 
Cr$ 4.450,20. Seguros (dos elevadores, do prédio contra incêndio) 
- Cr$ 2.718,05. Colar D. Pedro I - Cr$ 10.000,OO. Material de 
escritório e biblioteca (máquinas, estantes e fichários) - Cr$ 
5.413,41. Taxas municipais - Cr$ 3.420,20. Prêmio Prudente de 
Morais - Cr$ 5.000,00 - Total - Cr$ 157.701,19 - Superavit do 
exercício - Cr$ 59.555,82. Total geral - Cr$ 539.961,89. Receita 
- Aluguéis - Cr$ 179.632,85. Conservação do prédio (parte dos 
inquilinos) - Cr$ 25.943,95. Revistas e livros - Cr$ 2.967,50. Me- 
dalhas, diplomas e distintivos - Cr$ 500,OO. Bonificação - seguro 
do prédio - Cr$ 80,OO. Juros de resgate das Obrigações Eletro- 
bras - Cr$ 81,13. Devoluções - 1) - Prof. Morrone - Cr$ 
5.800,00 - 2) - FGTS - Miriam - Cr$ 451,58. 3)  - Presidente 
- Cr$ 1.800,OO - Total - Cr$ 8.051,58. Total - Cr$ 217.257,01. 
Total geral - Cr$ 539.961,89. São Paulo, 31 de dezembro de 1972. 
O Contador - Kenya Okubo. O Tesoureiro - Wilson Maia Fina. 
O Presidente - Aureliano Leite. A Comissão de Finanças consti- 
tuída pelos srs. Tacito van Langendonck, Jesuino Felicissimo 
Junior e Henrique L. Alves deu parecer favorável. Submetido esse 
parecer ao pronunciamento do plenário, foi aprovado por unani- 
midade. O sr. Vinício Stein Campos propõe a organização de uma 
comissão para a preparação das comemorações do centenário da 
Convenção Republicana de Itu dia 18 de abril vindouro: o Sr. Pre 
sidente designa os srs. Vinício Stein Campos, J. C. Ataliba No- 
gueira, Pedro Ferraz do Amaral, Brasil Bandecchi e Paulo Zingg 
para tratar do assunto na fórma proposta e aprovada. O Sr. Paulo 
Zingg manifesta-se a favor das comemorações encarecendo a opor- 
tunidade da proposta e a necessidade dessa celebração de tão 
alta significação histórica em São Paulo e no Brasil. O sr. Al- 
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fredo Gomes propõe e são aprovados votos de pesar pelo faleci- 
mento do dr. Teodolindo Castiglioni, Julio David Leone e Mon 
senhor José de Castro Nery. O Sr. Nelo Migliorini propõe e é 
igualmente aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Bispo 
de Sorocaba. D. José Carlos Aguirre. O Sr. José Leandro de Bar- 
ros Pimentel oferece o conjunto dos selos nacionais emitidos em 
1972. O Sr. Presidente agradece todas estas valiosas contribuições. 
O sr .  Alvaro do Amaral lembra o falecimento do saudoso con- 
sócio Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo e pede 
que se insira em ata um voto de saudade a sua memória. O Sr. 
Presidente felicita o Sr. Alvaro do Amaral pela sua oportuna pro- 
posta e tem palavras de carinho para o saudoso companheiro de- 
~a~parecido. Foi aprovado. O Sr. Manoel Rodrigues Ferreira co 
munica a criação da Academia Paulista de História, sob a presi 
dência do Sr. Tito Lívio Ferreira, vicePresidente Manuel Nunes 
Ilias, Secretário Geral Antonio Barreto do Amaral e Presidente 
Honorário Aureliano Leite, Academia cuja solene instalação de- 
verá dar-se dia 2 de fevereiro vindouro neste mesmo local. O sr 
Presidente agradece a comunicação do Sr. Rodrigues Ferreira e 
pede que se registre em ata que não teve a menor participação 
na organização desta Academia, tendo recebido com surpresa a 
sua escolha para o cargo de Presidente Honorário, gesto que atri 
ùui a amizade que lhe dedicam os fundadores do nóvel instituto. 
Recordou um a um os mortos reverenciados nesta sessão, lem- 
brou a saudosa figura de Monsenhor Castro Nery, sua admirável 
atuação na Revolução Constitucionalista de 1932 e solicitou a to- 
dos que de pé, observassem um minuto de silêncio em memória 
destes companheiros queridos. Atendida a proposta do Presiden- 
te, encerrou-se a sessão. Para constar, eu, Vinício Stein Campos, 
segundo secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, 
será devidamente assinada. (aa) AURELIANO LEITE. HELIODO- 
R 0  TENORIO DA ROCHA MARQUES. VINICIO STEIN CAMPOS. 

ATA DA SESSÁO SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1973. 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos 
e setenta e três, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Cons- 
t,ant, 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão 
solene comemorativa da fundação de São Paulo e da abertura de 
seu ano social, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
presentes os consócios Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Ernesto de Morais Leme, Vinicio Stein Campos, 
Paulo Zingg, Alfredo Gomes, Tito Livio Ferreira, Alberto Prado 
Guimarães, Henrique L. Alves, Pedro Brasil Bandecchi, Antonio 
Rarreto do Amaral, Alvaro da Veiga Coimbra, João Gualberto de 
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Oliveira, Wilson Maia Fina, Celio Salomáo Debes, Tacito Remi de 
Macedo van Langendonck, Eurico Branco Ribeiro, Armandino 
Seabra, Itamar Bopp, Reynaldo Kuntz Buch, Pedro Ferraz do 
Amaral, José Leandro de Barros Pimentel, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Arrison de Souza Ferraz, Jesuino Feli- 
císsimo Júnior, José Vicent,e Alves Rubião, Agostinho Ramos. A 
mesa, na forma regimental, esteve assim constituída: Presidente 
- Aureliano Leite. 1." Secretário - Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques. 2." Secretário Vinicio Stein Campos. Abrindo a sessão 
o sr. Presidente explicou as finalidades da sessão e sugeriu que se 
incluisse na ata dos trabalhos um voto de congratulações pelo 
restabelecimento da paz no mundo com a anunciada trégua no 
conflito que ensanguenta o Oriente Médio. O voto foi aprovado 
com palmas e de pé, a pedido do consócio Alberto Prado Guima- 
rães. Lida e aprovada a ata da sessão anterior foi dada a palavra 
ao orador oficial Alfredo Gomes que em brilhante oração recor- 
dou a fundação do Instituto, as figuras ilustres de Jaguaribe, 
Bourroul e Antonio de Toledc Piza e Almeida, beneméritos servi- 
dores do sodalício em seus primeiros tempos; o orador passou 
a tratar em seguida da fundação de São Paulo, tema principal 
de seu discurso, alongando-se em considerações históricas e de 
fundo cívico, que provocaram vibrantes aplausos de todos os pre- 
sentes. O Sr. Presidente apresentou a seguir a polianteia come- 
morativa do Sésquicentenário da Independência, cujos primeiros 
volumes acabava de receber, elogiando o excelente trabalho grá- 
fico a cargo do sr. Adelino Ricciardi, que atendeu de maneirs 
notável o compromisso assumido com o sodalicio e o benemérito 
patrocinador desta publicação o Sr. Prefeito Municipal de São 
Paulo eng. José Carlos de Figueiredo Ferraz. O Sr. Tito Livio 
Ferreira discorreu sobre a Polianteia e propos um voto de con- 
gratulações com os srs. consócios pelo magnífico Presidente que 
tem o Instituto, o Dr. Aureliano Leite. O Sr. Presidente agradece 
e propõe que esse voto se extenda a todos pois no sodalicio todos 
igualmente se esforçam para o renome e brilho desta casa. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar, eu, 
Vinicio Stein Campos, segundo secretário, escrevi a presente ata 
que lida e achada conforme, será devidamente assinada. Em tem- 
po: Do expediente apresentado na sessão pelo 1.0 Secretário cons- 
tou: "convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de São 
Paulo para a sessão comemorativa do 419" aniversário da funda- 
ção da cidade; carta do sr. Armando de Almeida remetendo re- 
corte do Diário de São Paulo de 19 do corrente com artigo de 
sua autoria a respeito de uma carta do Presidente Washington 
Luís, de 17 de dezembro de 1926, sobre os problemas monetários 
da época, documento que oferecia ao Instituto; oferta, pelo mes- 
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mo Sr. Armando de Almeida Alcantara de um volume mimeogra- 
fado de sua autoria e denominado "Missão Cumprida"; carta de 
Benedito Pires de Almeida agradecendo a autorização para tirar 
cópia do retrato de Dacio Pires Correia existente no Instituto e 
oferecido a este por Vinicio Stein Campos; convite da Associa- 
ção dos Cavaleiros de São Paulo para as solenidades comemora- 
tivas de 25 de janeiro no Patio do Colégio; ofício do Presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado do Pará comunicando haver 
sido aprovado naquela casa um voto de congratulações com o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo pelos seus esfor 
ços no sentido da trasladação das cinzas do Imperador D. Pedro 
I para o Brasil; convite da Prefeitura Municipal de Rio Claro 
para o ato da inauguração do Museu Histórico e Pedagógico 
Amador Bueno da Veiga dia 20 do corrente, as 20 horas, naquela 
cidade. O Sr. Presidente compareceu em companhia do 2." secre- 
tário Vinicio Stein Campos e proferiu uma palestra sobre Ama- 
dor Bueno da Veiga, felicitando Rio Claro pela grandiosidade 
de seu belo e rico Museu Histórico; convite do Rotary Club de 
São Caetano do Sul para o Sr. Presidente ali proferir palestra 
sobre "A Fundação de São Paulo"; convite do Sr. João Gualberto 
de Oliveira para a sua palestra sobre Clovis Bevilacqua na Aca- 
demia Paulista de Direito dia 30 do corrente; convite da Câmara 
Municipal de Mogi Mirim para a sessão solene em homenagem 
ao consócio Jorge Bertolazzo Stela; participação do Instituto, 
através do consócio Cel. José Hipólito Trigueirinho, da sessão do 
Instituto de Santos, entrega da Medalha dos Andradas a este so- 
dalicio. Nada mais. Eu, Vinicio Stein Campos, secretário, a es- 
crevi. (aa) Aureliano Leite. Helisdoro Tenório da Rocha Marques. 
Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 3 DE FEVEREIRO DE 1973 

Aos três dias do mês de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e três, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, em sessão, plenária reuniu-se 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os 
sócios Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinicio Stein Campos, Alfredo Gomes, Lycurgo Castro Santos Fi- 
lho, Alvaro do Amaral, Raimundo Alvaro de Menezes, Arnaldo 
Amado Ferreira, Alexandre de Mello, Nilva Rogick Mello, Luís 
de Souza Leão, Arlindo Veiga dos Santos, Tacito Remi de Mace- 
do van Langendock, José Leandro de Barros Pimentel, Lauro 
Ribeiro Escobar, Arrison de Souza Ferraz, Celio S. Debes, Paulo 
Romano, Paul Donovan Kigar, Jesuino Felicíssimo Júnior, Henri- 
que L. Alves, Alberto Prado Guimarães, Reynaldo Kuntz Buch, 
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Pedro Ferraz do Amaral, Paulo Zingg, José Eugênio de Paula 
Assis, Hernani Donato, Armandino Seabra, Arnaldo D'Avila Flo 
rence, Demócrito de Castro e Silva e Ruy Cardoso de Me10 Tu- 
cunduva. A mesa esteve assim constituída: Presidente Aureliano 
Leite. 1.0 Secretário - Heliodoro Tenório da Rocha Marques. 2." 
Secretário - Vinicio Stein Campos. Aberta a sessão, lida, apro- 
vada e assinada a ata da sessão anterior, o Sr. Presidente leu as 
Efemérides Brasileiras e Paulistas. Dada a palavra ao Sr. 1.0 
Secretário, por ele foi lido o seguinte Expediente: oficio do sr 
Prefeito Municipal Eng. José Carlos de Figuejredo Ferraz agra- 
decendo o exemplar da Polianteia que lhe foi oferecido e reite- 
rando a satisfação da Prefeitura em colabcrar com o Instituto 
em seus empreendimentos culturais; boletim da Ordem dos Ve- 
lhos Jornalistas sobre suas atividades em janeiro último; cartão 
do prof. Antonio Ramos, de Assunção, Paraguai, enviando livro; 
agradecimento da família do dr. Teodolindo Castiglioni; telegra- 
ma do General Langleberto Pinheiro Soares justificando sua au 
séncia a sessão solene de 25 de janeiro; carta dos srs. Jesuino 
Felicíssimo Júnior solicitando autorização para tirar xerox de 
trabalhos publicados em jornais existentes na Hemeroteca Júlic 
de Mesquita; ofício do Tribunal de Contas do Município de São 
Paulo comunicando a eleição dos Conselheiros Luiz Domingues 
de Castro e Ivan Gualberto do Couto para Presidente e Vice-Pre 
sidente neste exercício; carta do Sr. Antonio de Oliveira Júnio~ 
sugerindo uma Exposição Comemorativa do Centenário da Con 
venção Republicana de Itu em colabcração com o Museu da Re 
pública, do Rio de Janeiro. O sr. Presidente comunicou a casa 
a elevação do Sr. Arcebispo de São Paulo D. Paulo Evaristo Arms 
a Cardial e a declaração de Sua Eminencia de que o Vaticano 
desejara distinguir São Paulo com tão alta honraria, pelo que 
nomeava os consócios Lycurgo de Castro Santos Filho, Arnaldo 
D'Avila Florence, Tacito Remi de Macedo van Langengendonck, 
José Leandro de Barros Pimentel, Arlindo Veiga dos Santos e 
Paulo Romano para, em comissão, visitarem no palácio o nóvel 
Cardial, apresentando-lhe os cumprimentos do sodalicio. O sr. 
Alfredo Gomes pede licença para ler trechos de uma carta que a 
este propósito enviara a D. Paulo. A seguir foi dada a palavra 
ao orador da tarde, Sr. Luís de Souza Leão, que leu substancioso 
estudo histórico e genealógico a respeito do Barão de Vila Bela 
- Domingos de Soiiza Leão, ouvido com interesse pelo numeroso 
e seleto auditório. O conferencista deu ênfase ao biografadc 
como representante da família Souza Leão nos fastos pernam- 
bucanos, sua atividade incomum na economia açucareira do nor 
deste, seu descortino na administração da Província de Pernam- 
buco por duas vezes, sua participação na política nacional, sua 
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reliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein 
Campos, Alfredo Gomes, Henrique L. Alves, Hernani Donato, Tito 
Livio Ferreira, Alvaro do Amaral, Alvaro da Veiga Coimbra, Wil- 
son Maia Fina, João Gualberto de Oliveira, ReynaIdo Kuntz Buch. 
Ttamar Bopp, Jesuino Felicíssimo Júnior, Arlindo Veiga dos San- 
tos, José Leandro de Barros Pimentel, Paulo Romano, Pedro Fer- 
raz do Amaral, Américo Bologna, Antenor Romano Barreto e Paul 
Donovan Kigar. Inicialmente o Sr. Presidente procedeu a entrega 
do Colar D. Pedro I a vários agraciados e após breve pausa deu 
começo a sessão, em caráter secreto; visto como iriam ser pro- 
postos e votados diversos postulantes ao ingresso no quadro so- 
cial. Lidas e assinadas as atas das sessõe anteriores, o Sr. l." 
Secretário leu o seguinte Expediente: ofício da Sra. d. Elyanna 
de Niemeyer Mesquita, comunicando assunção de cargo no Minis- 
tério da Fazenda; carta do Sr. Raimundo de Menezes sobre dados 
para publicação de uma obra relacionada com figuras e episódios 
da Academia Paulista de Letras; convite para as solenidades co- 
memorativas do 322" aniversário de Guaratinguetá; convite do 
Instituto dos Advogados de São Paulo para a sessão de posse de 
sua nova Diretoria; agradecimento do Sr. Júlio de Mesquita Neto 
pelas manifestações de pesar pelo falecimento de pessoa da fa- 
mília; agradecimento do Sr. Prefeito Municipal de Itú, Olavo Vol- 
pato, pela colaboração recebida durante sua administração; pe- 
dido de exemplar da Polianteia sobre D. Pedro I e D. Leopoldina 
para a biblioteca do Instituto de Engenharia de São Paulo; agra- 
decimentos do Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da 
Veiga, de Rio Claro, ao Presidente Ai~reliano Leite pelo seu com- 
parecimento a inauguração daquele instituto histórico; oferta do 
Sr. Veríssimo de Melo, a biblioteca do Instituto, de seu livro "En- 
saios de Antropologia Brasileira"; oferta do sr. Assis Freire, de 
exemplar da revista "Laiazul", com artigo sobre José Bonifácio 
de Andrada e Silva; oferta ao Instituto e consócios, pelo Presi- 
dente do Senado, de 10 coleções da obra "O Parlamento e a 
Evolução Nacional", de autoria de José Honório Rodrigues; o 
Prefeito Municipal de São Paulo, atendendo representação do Ins- 
tituto, deu o nome de "Frei Antonio de Santana Galváo" a escola 
municipal Jardim Aliança, da A R Santana. Foram a seguir li- 
das, discutidas e votadas as propostas de admissão de novos 
sócios, todas em primeira apresentação: 1 - Waldomiro Bene- 
dito de Abreu, - categoria - sócio honorário, 1." votação, apro- 
vado. 2) - Antonio Eloi Paulini de Miranda, categoria - sócio 
honorário - 1." votação - aprovado. 3) - Emílio Amadei Beh- 
ring - sócio honorário - 1." votação - aprovado. 4) - Oscar 
de Arruda Penteado - sócio correspondente nacional - 1." vo- 
tação - aprovado. 5) - Gilberto Freire - categoria só30 cor- 
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respondente nacional - 1." votação -- aprovado. 6 )  - Francisco 
Grainha do Valle - sócio honorário - 1.a votação - aprovado. 
Não havendo mais propostas a serem examinadas e votadas o sr. 
Presidente deu a palavra a quem dela quizesse fazer uso. Falou 
o Sr. Alvaro da Veiga Coimbra oferecendo ao Instituto, em nome 
do Sr. Enzo Silveira, o busto em gesso de D. Pedro I .  O Sr. Pre- 
sidente agradeceu. O Sr. Vinicio Stein Campos, como integrante 
da Comissão das Comemorações do Centenário da Convenção de 
Itú, deu conta dos trabalhos até aqui realizados e convidou os 
presentes para a solene sessão pública de 24 do corrente, neste 
mesmo local, com a qual o sodalicio inicia em São Paulo as co 
memorações do importante episódio histórico. O Sr. Presidente 
esclareceu que nessa sessão fará a conferência programada c 
eminente Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. Dissc 
mais o Sr. Presidente que se instituiu um concurso entre estudan- 
tes, de 14 a 20 anos, com distribu.ição de prêmios aos melhores 
trabalhos apresentados. O Sr. Alfredo Gomes sugeriu que se co- 
municasse esse fato a Secretaria da Educação pedindo o apoio 
da Pasta para a iniciativa. O Sr. Henrique L. Alves pede o regis- 
tro da passagem do Ano de Copernico e o Sr. Comendador Joa- 
quim Fernandes Moreira um voto de pesar pelo falecimento, em 
Cuiabá, do Pe. Vanildo Delfino Cesar. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a sessão. Para constar lavrei a presente ata que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinicio 
Stein Campos, secretário, a escrevi. AURELIANO LEITE, HELIO- 
DOR0 TENOR110 DA ROCHA MARQUES. VINICIO STEIN 
CAMPOS. 

ATA DA SESSÁO SOLENE DE 24 DE FEVEREIRO DE 1973 

Aos vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e 
três, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo uma sessão solene de abertura das co- 
memorações do centenário da Convenção Republicana de Itú, de 
1873, consoante programa elaborado pela Comissão e aprovado 
pela Presidência do sodalício. Conpareceram ao Instituto, além 
dos sócios Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos, Arrison de Souza Ferraz, Alfredo Gomes, 
Ernesto de Morais Leme, João Gualberto de Oliveira, Wilson Maia 
Fina, Aureo de Almeida Camarg~, Paulo Zingg, Henrique L. Alves, 
Pe. Helio Abranches Viotti, Celso Maria de Me10 Pupo, mais os 
senhores - Deputado Juvenal Rodrigues de Morais, representando 
o Senhor Governador do Estado Laudo Natel, prof. Homero Sil- 
veira, representando o Secretário de Cultura, Esportes e Turismo 
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Pedro de Magalhães Padilha, o Prefeito Municipal de Itú, Lazaro 
13iumti, a senhora dona Cenira de Paula Leite de Barros, descen- 
dente dos convencionais ituanos, o dr. Alcir Gilliotti, Juiz de Di- 
reito de Amparo, os representantes de Capivari - Dirceu Ortolani 
Stein, Francisco de Aguirre Proença, Antonio Mattar, Anibal Au- 
gusto Filho, Presidente da Câmara e Vereadores de Porto Feliz. 
o Sr. Vicente Palma acompanhado de grande delegação, a profes 
sora Darci do Amara1 Clemente, Diretora do Museu Histórico e 
Pedagógico Dr. Carlos de Campos, de Monte Mór, representando 
a Prefeitura Municipal da mesma cidade, os representantes de 
Jundiai srs. Alceu de Toledo Pontes, Geraldo Tommanik e Her- 
menegildo Martinelli, a professora Irma Soares de Camargo, Di- 
retora do Museu Histórico e Pedagógico Cornelio Pires, de Tietê, 
representando o referido município, o Sr. Julio S .  Dihel, repre- 
sentando a cidade de Piracicaba, o Sr. Laerte Cesar Bruni, vice- 
Prefeito de Itú, Francisco Cordeiro de Campos Primo, pela cida- 
de de Sorocaba, o sr .  Mariano Leme da Costa, de Porto Feliz o 
Vereador e bisneto do convencional Sr. Arnaldo Teixeira de Car- 
valho, os integrantes do Capítulo Acadêmico Nossa Senhora da 
Candelária da Faculdade de Direito de Itú srs. Jairo Camargo 
Dias, Mário Pellegrini, José Fernando de Toledo Monteiro e outros, 
envergando suas capas acadêmicas e que emprestaram brilho a 
solenidade observando o ritual do Capítulo na introdução das 
autoridades e convidados de honra convocados para compor a 
mesa. Abrilhantaram ainda a solenidade a Corporação Musical da 
Polícia Militar, um grupo de lanceiros da mesma milícia e o Coral 
Municipal dirigido pelo Maestro Túlio Colacioppo. A mesa, na 
forma regimental, esteve constituída pelo Presidente Aureliano 
Leite, 1." Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 2 . O  

Secretário Vinício Stein Campos, além das autoridades e repre- 
sentantes das cidades participantes da Convenção. Executado o 
hino nacional pela Corporação Musical, o Sr. Presidente declarou 
aberta a sessão e explicou que esta solenidade dá início as come- 
morações de São Paulo do centenário da Convenção Republicana 
de 1873, promoção cultural e cívica de que se encarregou o soda 
licio e para a qual são especialmente convocadas todas as 18 
cidades que participaram da reunião ituana - Itu, Capivari, Por- 
to Feliz, Piracicaba, Campinas, Jundiaí, São Paulo, Bragança, 
Amparo, Itatiba, Tietê, Botucatu, Indaiatuba, Itapetininga, Jau, 
Sorocaba, Mogi Mirim e Monte Mór. A Convenção realizou-se a 
18 de abril de 1973 e nesse mesmo ano o Partido Republicano. 
então fundado, realizou outros congressos que duplicaram as ci- 
dades representadas no conclave ituano, inclusive as do Norte do 
Estado e do litoral, que não figuraram na reunião de Itu. Refe 
riu-se o Sr. Presidente a escolha da data para início das come- 
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morações, visto ter sido a promulgação da Constituição de 24 de 
fevereiro de 1891 o desfecho vitorioso da jornada política inicia- 
da em Itu, em 1873. Referiu-se ao Congresso Constituinte de 1890 
presidido por Prudente de Morais, e para o qual São Paulo elegeu 
como seus representantes Prudente, Manuel de Morais Barros, 
Campos Sales, Francisco Glicério, Domingos de Morais, Tomaz 
Carvalhal, Souza Mursa, Rodolfo Miranda, Angelo Pinheiro Ma- 
chado, Paulino Carlos Botelho, Costa Júnior, Rodrigues Alves, 
Alfredo Elis, Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião Júnior, 
Martinho Prado e Antonio Prado. Destacou o papel relevante de 
Campinas, chamada por Manoel Vitorino de Meca Republicana, 
lembrando que a cidade de Itu a Fidelíssima, pode ser cognomi- 
nada a Roma Brasileira. Disse mais o Sr. Presidente que o orador 
designando para falar nessa sessão, o eminente Ministro Pedro Ro. 
dovalho Marcondes Chaves não poderia desincumbir-se dessa mis- 
são pelo infausto passamento de sua esposa justamente nesta 
manhã, fato que todos os presentes profundamente lamentavam, 
levando ao companheiro enlutado a expressão de seu sentido 
pesar. Para substituí-10 nessa oração o Sr. Presidente deu a pala- 
vra ao Sr. Paulo Zingg, que proferiu magistral oração de evocação 
histórica da jornada brasileira rumo a democracia e a república. 
Aludiu as raízes históricas que assinalavam o anseio nacional 
pela forma republicana de governo, a inconfidência mineira, o 
levante de Pernambuco, a guerra dos farrapos, a revolução de So- 
rocaba, movimentos que traduziam um anseio geral pela institu- 
cionalização da luta republicana, fato afinal conseguido em 1873 
em Itu quando se forma na Convenção o Partido Republicano. 
Acentua a significação extraordinária desse episódio na vida ra- 
publicana do Brasil e comenta com muita argúcia a sabedoria 
política com que os republicanos alinhados no Partido foram ca- 
pitalizando os erros da administração monárquica, principal, 
mente no caso da questão religiosa, da questão militar, da ques- 
tão servil, que precipitou o 15 de novembro. A notável palestra 
do distinto orador, que concluiu exaltando o 24 da fevereiro de 
1891, quando se promulgou a primeira constituição republicana 
brasileira, foi calorosamente ovacionada. A seguir o Coral exe- 
cutou, também muito aplaudido, o Hino da República. O Sr. Vi- 
nício Stein Campos destacou a importância da participação de 
Capivari na Convenção, seja constituindo grande delegação pre' 
sente à reunião de Itú, seja dando representantes seus para com- 
porem as delegações de numerosas cidades presentes a Conven- 
ção. O Sr. Aureo de Almeida Camargo encaminhou à mesa men 
sagem relativa à participação de Amparo na Convenção de Itu 
feita através de Bernardino de Campos, Francisco de Assis San- 
tos Prado, Tristão da Silveira Campos e José Pinto do Carmo Cin 
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tra. Lembra que Amparo esteve presente na inauguração do 
Museu Republicano de Itú em 1923 e que nele se encontra a ban- 
deira republicana hasteada em Amparo em 16 novembro de 1889. 
K'eferiu-se o Sr. Presidente ao gesto de Porto Feliz comparecendo 
a esta solenidade com 14 delegados, exatamente o número dc! 
representantes que enviou em 1873 para a reunião de Itú. O Sr. 
Prefeito Municipal de Itu proferiu breve oração, de improviso, de 
apoio as comemorações promovidas pelo Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. Declarou o sr .  Presidente que serão 
realizadas sessões cívicas até 17 de abril vindouro nas cidades que 
participaram da convenção republicana e nas demais que o dese- 
jarem, devendo o programa encerrar-se em Itú, dia 18 de abril, 
data do centenário, segundo plano de comemorações ainda em 
preparo. Agradeceu a todos os presentes o comparecimento com 
que prestigiaram a iniciativa do Instituto, aos srs. representantes 
do Governador e do Secretário de Cultura, Esportes e Turismo, a 
Milícia Estadual e ao coral municipal, bem como ao Capítul~ 
Acadêmico Nossa Senhora da Candelaria da Faculdade de Direito 
de Itú, pela sua brilhante cooperação. O Dr. João Gualberto de 
Oliveira representou na solenidade a Academia Paulista de Direito. 
Pelo Sr. 1.' Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques foi 
lido, na abertura da sessão, o seguinte expediente: Ofício da Fa- 
culdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, comu- 
nicando associar-se, pelo seu Departamento de História, as comc- 
morações do centenário da Convenção de Itú, promovendo uma 
série de solenidade e atos cívicos e fazendo-se representar em 
Itu nas solenidades do próximo dia 58 de abril; carta da Câmara 
de São Manuel associando-se as comemorações do centenário da 
Convenção de Itu; ofício do Prefeito Municipal de Itatiba ex- 
cusando-se por não poder, comparecer a esta solenidade e cons- 
tituindo seu representante o sr. Benedito de Godoy Camargo; 
radio-telegrama do Sr. Secretário da Justiça Dr . Oswaldo Muller 
da Silva excusando-se por não poder comparecer a esta soleni- 
dade e formulando votos pelo êxito das comemorações; ofício do 
Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba credenciando o Sr. 
Julio Soares Dihel, membro de sua diretoria, para representar 
aquele sodalicio nesta solenidade; ofício da Secretaria da Educação 
e Cultura da Prefeitura Municipal de Campinas comunicando 
que, associando-se às comemorações do Centenário da Conven- 
ção de Itu, já programou a realização de uma conferência a 
respeito a cargo do prof. Odilon Nogueira de Matos, titular de 
História do Brasil da Pontifícia Universidade Católica de Campi- 
nas e membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; 
telefonema do Sr. Comandante do I1 Exército General ~ u m b e r t o  
ae Souza Mello, excusando-se por não poder comparecer. Estive- 
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ram também presentes os srs. prof. José Alexandre dos Santos 
Ribeiro, Secretário de Educação, Cultura, Esportes e Turismo da 
Prefeitura Municipal de Campinas, Walter Scavacini e Roberto de 
Paula Leite, de Itú e Agostinho Ramos, de Cachoeira Paulista, bem 
como o Sr. Pedro Ferraz do Amaral, da Comissão de Festejos do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Nada mais. Para 
constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme ser8 
devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a 
escrevi. (aa) AURELIANO LEITE. HELIIODORO TENORIO DA 
ROCHA MARQUES. VINÍCIO STEIN CAMPOS. 



RELATORIO DA DIRETORIA 
R.EFERENTE AO ANO DE 1974 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
como faz todos os anos, passa a dar conta, aos Senhores Consó 
cios, de suas atividades durante o exercício de 1974. 

DIA DE SAO PAULO E DO SODALÍCIO 

Como de costume as duas datas - 25 de Janeiro e 1." de No- 
vembro - foram evocadas solenemente, discorrendo sobre os 
vultos que fundaram São Paulo e os que fundaram o Sodalício o 

orador oficial, Professor Alfredo Gomes. Comemorando o 80." 
aniversário do Instituto, foi realizado um Curso de Museologia 
pelo Professor Vinício Stejn Campos, com solene encerramento 
pelo Presidente Aurealiano Leite, no dia 1." de novembro de 1974, 
as 15 horas. 

SESSÕES PLENÁRIAS 

Durante o ano findo, o Instituto realizou uma sessão solene 
e dezenove sessões ordinárias. 

SOCIOS NOVOS 

Foram eleitos, no decorrer de 1974: 
Honorários: Prof. Antonio Campagnolo, Dr. Nélson de Athayde 

Ribeiro, Sr .  Paulo Roberto de Aquino Noronha, Dr. Mário 
Ferreira Migliano . 

Titulares: Jornalista Abeguar Bastos Darnasceno, Desembargadoi 
Mário Hoeppner Dutra, Desembargador Odilon da Costa 
Manso. 

MEDALHA "ALEXANDRE DE GUSMAO" 

Foram agraciados: Profa. Najla Jabor, Prof. Antonio Roberto 
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de Paula Leite, Dr. Geraldo Dutra de Moraes, Dr. Luiz Aurelio Tei 
xeira Vasques, Prof . Helio Silveira, Dr . Luiz Gonzaga Rocha, Sr. 
Paulo Roberto de Aquino Noronha, Acadêmico Paulo Lebeis Bon- 
fim, Cel. Dr. Henrique Arouche de Toledo, Da. Ninfa de Almeida 
Glasser de Arruda Leme, Escultor Ilie Gilbert, Profa. Elzira Ama- 
bile, Dr. Alexandre Nelson de Mello, Dra. Nilva Rogik de Mello, 
Da. Beatriz Heloisa de Figueiredo Forbes, Prof. Antenor Romano 
Barreto, Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Prof. 
Dr. Henrique Paula Bahiana, Eng." Fernando Santos e Costa e 
Eng." Pimentel dos Santos. 

DlSCURSOS, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS NO INSTITUTO 

Prof. Agostinho Vicente de Freitas Ramos - "Ecos da Sabedoria". 
Prof. Antonio Oliveira Mello - "Discurso de posse". 
Sr. Armandino Seabra - "Elementos para a biografia do 2." Ba- 

rão de Campinas" (Joaquim Pinto de Araujo Cintra 1. 
Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - "Padre Pe- 

reira de Castro" (elogio fúnebre) . 
Dom Benedito de Ulhoa Vieira - "Discurso de posse" 

"Dom Gastão Liberal Pinto". 
Dr. Eurico Branco Ribeiro - "O taumaturgo Ruiz de"kontoya". 
Profa. Dra. Esther de Figueiredo Ferraz - "Discurso de posse". 
Prof. Flávio Guerra - "Discurso de posse". 
Dr. Hélio Falchi - "Discurso de posse". 
Dr. Henrique Arouche de Toledo - "Discurso de posse". 
Cel. José Hipólito Trigueirinho - "As primeiras linhas de tiro da 

cidade de São Paulo". 
Acadêmico Luís Caetano Martins - "Discurso de posse". 
Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, Prof. Tito Lívio Ferreira, Dr. 

Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho e Prof. Vinício 
Stein Campos - "Comemoração do tri-centenário da Bandei- 
ra de Fernão Dias Pais". 

Dr. Mário Ferreira Migliano - "Discurso de posse". 
Dr. Mário Pires - "Discurso de posse". 
Dr. Nélson de Athayde Ribeiro - "Discurso de posse". 
Prof. Vinício Stein Campos - "O Presidente Cesário Mota Júnior" 

"O Centenário da Comarca de Capivari" 
' ' ~ ~ ~ l d é i a  pré-histórica de Monte-Mór" 
"Os colonos alemães de Santo Amaro -. História e Genealogia" 
"Uma noite histórica da cidade de Itu-1816" 

Dr. Wilson Maia Fina - "Fogo. . . Fogo. . . Fogo". 
Dr. Armandino Seabra - "José Antonio de Freitas Lisboa" 

(Genealogia) . 
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DOAÇÕES AO INSTITUTO POR SÓCIOS E ESTRANHOS 

Prof. Alfredo Gomes - Oferta do livro "Amor que tudo move", 
de sua autoria. 

Dr. Alfredo Mesquita - Medalha da Campanha do Ouro dos 
"Diários Associados", de 1964; fotografias do Governo Ar- 
mando de Salles Oliveira; rotogravuras e documentos. 

Dr. Alvaro da Veiga Coimbra - Um exemplar da Cruz de Con:- 
bate, de 1." classe da FEB; medalha de 1932; uma coleção de 
reproduções de sinetes em lacre. 

Sr. Antonio Barreto do Amara1 - Oferta de umas reproduç8es, 
em fotocópias, do processo relativo ao acidente que vitimou 
o Cel. Júlio Marcondes Salgado, em 23 de julho de 1932. 
"Oferta do trabalho" "Os deputados de São Paulo na Assem 
bléia Geral Constituinte e Legislativa de 1823", de sua autoria. 

Prof. Antonio D'Avila - Exemplar da "Folha Diocesana", de 
Patos - MG. 

Prof. Arlindo Veiga dos Santos - Oferta do livro "Filosofia Po- 
lítica de Santo Tomás de Aquino". 

Dr. Aureo de Almeida Camargo - Oferta do Trabalho "Romagem 
pelo Pátio", de sua autoria. 

Dr. Benedito Lang - Oferta de uma carta patente datada de 28 
de janeiro de 1846 e relativa a promoção do 1." Cadete Auré- 
lio Carneiro da Silva Braga ao posto de Alferes. 

Câmara Municipal de São Vicente - Uma coleção de fotografias. 
Sr. Carlos Paula Pessoa -. Oferta de dois volumes, em grande 

formato, com dados cartográficos e ilustrações do Estado, 
editados pela Secretaria da Agricultura em 1913 e 1927. 

Dr. Eurico Branco Ribeiro - Livro de sua autoria "Lucas, o mé- 
dico escravo, pintor e santo". 

Dr. Geraldo Cardoso de Mello - Oferta de 834 exemplares de jor- 
nais e revistas antigas, que pertenceram ao seu falecido irmão 
Dr. Alberto Cardoso de Mello Filho; um manuscrito de D. 
Pedro I. 

Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques - Doação de um con- 
junto de escritório estilo "Renascença" - escrivaninha, pol- 
trona, estante envidraçada, duas estantes menores e um por- 
ta-papéis . 

Gen. Humberto de Souza Mello - Oferta do livro "Idéia e Ação", 
de sua autoria. 

Sr. Itamar Bopp - Coleção da Revista Americana (80 volumes 
encadernados 1 .  

Sr. Isaac Grinberg - Exemplar do livro de sua autoria "Retrato 
de Mogi das Cruzes". 
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Sr. José Beolchi - Dois mapas do século XVII, relativos ao ter- 
ritório brasileiro, confeccionados na Itália. 

Sr. José Leandro de Barros Pimentel - Oferta de selos comemo- 
rativos de 31 de março; um exemplar do "Boletim Popular", 
de Belém, Estado do Para, de 18 de julho de 1932; duas me- 
dalhas comemorativas do "I11 Congresso de Filatelia de São 
Paulo" e do "Diário de S. Paulo". 

Profa. Letícia Pagano e Da. Alfa Pagano - Livros que pertence- 
ram ao saudoso consócio Prof. Sebastião Pagano. 

Sr. Manuel Ubaldino de Azevedo - Um livro de sua autoria "C 
centenário do Tribunal de Justiça". 

Dr. Nélson de Athayde Ribeiro - Oferta de um esboço de Paulo 
do Valle Jr. relativo a epopéia paulista de 1932. 

Sr. Paul Donovan Kigar - Medalha da Campanha de Mato Gros- 
so, da Guerra do Paraguai (1867). 

Jornalista Pedro Ferraz do Amara1 - Coleção de jornais que per- 
tenceu a Manoel Lopes de Oliveira Filho; exemplares do jor- 
nal "O Globo", nos 1 a 6, edição de 10 a 17-4-1974, sobre a Re- 
volução de 1964. 

Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul - Me- 
dalha comemorativa do centenário daquela cidade. 

Dr. Raul Renato Cardoso de Mel10 Tucunduva -- Oferta de un-i 
fuzil que foi usado na Revolução de 1924. 

Sra. Vera Paranaguá de Souza Dantas - Oferta de um retrato a 
óleo do Marqués de Paranaguá, Ministro do Império. Tela 
emoldurada, apresentando o Marquês de Paranaguá com o 
fardão do Ministro do Império, ostentando as insignias da 
Imperial Ordem da Rosa. Este quadro, da época, é oval e 
mede 1,00 x 0,80. 

Dr. Vicente de Paulo 'Vicente de Azevedo - Oferta das seguintes 
publicações de São Paulo - 1891/1930; Câmara. 

ATIVIDADES DOS SÓCIOS 

Prof. Alfredo Gomes - Publicou "Amor que tudo move - Rotei- 
ro da Divina Comédia" e a 10." edição da adaptação de "Quo 
Vadis". 

Dr. Aureliano Leite - Colaborou, escrevendo sobre São Paulo 
Estado e São Paulo Cidade, na Encyclopaedia Britannica; 
conferências na Academia Paulista de Letras etc. . . 

Dr. Augusto Galvão Bueno Trigueirinho - Palestra no Ateneu 
Paulista de História sobre "Os descendentes de D. Pedro 11" 
e no Centro de Cultura de Mogi-Mirim, sobre "O dragão na 
Heráldica dos Bragança". 

Prof. Mário Pires - Palestra na Academia Cãmpinense de Letras 



REVISTA DO I N S T I T U T O  HIÇTÕRICC E GEoGRAFICO DE S. PAULO 227 

sobre "Cassiano Ricardo, por ocasião de seu falecimento;/ 
Centenário de Basílio de Magalhães"; "A Revolução de 31 de 
Março", no Rotary Clube de Campinas. Publicou vários arti- 
gos no "Diário do Povo" de Campinas, entre eles: "Dom Duar- 
te Leopoldo e Silva", "Depoimento - Tito Lívio Ferreira" e 
"5 de Julho -- A Revolução de Isidoro" no Jornal de Piraci- 
caba . 

Dr. Rudolf Robert Hinner - Publicou relatório de viagens à 
Bahia, no Semanário Brasil-Post. 

Sr. Paul Donovan Kigar - Publicou em revistas dos Estados Uni- 
doh trabalhos sobre "O Caçador de Esmeraldas". 

Dr. Nélson de Athayde - Publicou o livro "No Jardim de 
Hacamus ". 

Dr. Alvaro do Amara1 - Proferiu, na Academia Paulista de Le- 
tras, uma palestra sobre "Cassiano Ricardo, Historiador"; 
promoveu, no Ateneu Paulista de História, o I11 Curso de 
História de São Paulo, no qual proferiram aulas, 31 sócios deste 
Instituto; proferiu palestra sobre a "Bandeira de Fernão Dias 
Paes" em sessão solene comemorativa do I11 Centenário da 
partida da Bandeira das Esmeraldas. 

Prof. Tito Lívio Ferreira - Publicou, em dezembro, "Técnicas da 
Pasquisa Histórica", edição do Instituto de Cultura e Ensino 
Padre Manoel da Nóbrega. 

Dr. Mário Savelli - Conferências - "Itaipu - no Panorama Ener- 
gético Brasileiro", na Sociedade Brasileira de Geografia - 
Rio de Janeiro; "Itaipu - a. grande solução" - no Instituto 
Mackenzie; "História da Indústria Paulista" - Curso de His- 
tória do Ateneu Paulista de História; "Panorama Energética 
do Brasil", no Rotary Club - São Paulo - Brooklin. 

Prof. Vinício Stein Campos - Ministrou, no Instituto, um Curso 
de Museologia comemorativo aos 80 do Sodalício, de 28-10 a 
1"-11-74; proferiu conferências em Belo Horizonte sobre o I11 
Centenário da Bandeira de Fernão Dias Paes; realizou, em 
Piracicaba, um Curso de Museologia no Museu Prudente de 
Moraes; palestra, em Piracicaba, sobre os 150 anos da imi- 
gração alemã no Brasil; participou, em Tupã, da inaugura- 
ção da Galeria Histórica dos Prefeitos e representou o Gover- 
no do Estado na inauguração da placa de tombamento da 
Casa do Fundador, na mesma cidade; instalou, em America- 
na, o Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Carrão; mi- 
nistrou Curso de Museologia na Faculdade de Ciências e Le- 
tras de Moema; promoveu o tombamento da Casa do Barão 
de Almeida Lima, em Capivari; requereu numerosos tomba 
mentos de prédios históricos e sítios arqueológicos existentes 
no Estado; promoveu o lançamento, em 2a. edição, do 1.J vo- 
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lume de sua obra Elementos de Museologia, História dos Mu- 
seus na Europa, Asia e Afica. 

Dr. João Gualberto de Oliveira - Publicou um estudo intitulado 
"Tribunal de Ética Profissional dos Advogados". 

Sr. Antonio Barreto do Amara1 - Participou do concurso aberto 
pelo Conselho Estadual de Cultura e Universidade Federal do 
Pará, para comemorar o sesquicentenário da adesão do Para 
a Independência, com o trabalho "A Independência na Pro- 
víncia do Grão Pará", o qual foi classificado em segundo lu- 
gar e mereceu valioso prêmio; publicou o livro "O Departa- 
mento do Arquivo do Estado e sua história". 

COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados: Dr. Mário Machado de Lemos, Ministro 
da Saúde, Cel. Helio Prates da Silveira, Governador do Distritc 
Federal, General Arthur Duarte Candal da Fonseca, Sr. Nélson 
Palma Travassos, Dr. Pascoal Ranieri Mazzilli, Sr. Torquato B. 
de Souza Soares, Dr. Enso Silveira, Dr. Humberto Galliano Mello 
Kobrega, Sr. Oswaldo Magalhães Alcoba, Museu Histórico e Pe 
dagógico Amador Bueno da Veiga, de Rio Claro e o Sr. Vitor San- 
tos Mendes. 

CONCURSO SOBRE A VIDA E A OBRA DE 
CAMPOS SALLES E RODRIGUES ALVES 

Prosseguindo no seu programa de publicação de obras alusi- 
vas aos eminentes paulistas que chegaram a Presidência da Re- 
pública, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou, 
em 1974, o esperado concurso sobre a vida e a obra de Campos 
Salles . 

O julgamento dos trabalhos apresentados pelos concorrentes 
ficou a cargo da comissão constituída pelos ilustres consócios 
Profs. Hilário da Veiga Coimbra e Antenor Romano Bsrreto e Dr 
Lycurgo de Castro Santos Filho. 

Foi classificado em primeiro lugar o trabalho - "Campos 
Salles - Perfil de um Estadista" de autoria do Dr. Célio Salomão 
Debes e em segundo lugar o trabalho "Vida e obra de Manuel 
Ferraz de Campos Salles" de autoria do Acadêmico Raimundo 
Alvaro de Menezes. 

Em sessão plenária do Instituto, realizada em 17-8-1974, foi 
feita a entrega dos prêmios a que fizeram jus os candidatos 
classificados. 

A publicação do trabalho classificado em primeiro lugar está 
na dependência de providências solicitadas a Secretaria de Cul- 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFI'C0 DE S. PAULO 229 

tura, Esportes e Turismo do Estado, em razão de entendimentos 
havidos no sentido de correr a despesa por conta daquela 
Secretaria. 

Quanto ao concurso sobre Rodrigues Alves, foram sustadas 
as providências relativas ao caso, em face da recente publicação 
de alentada obra do Acadêmico Afonso Arinos de Me10 Franco, 
que na oportunidade esgotou praticamente o assunto, podendo, 
talvez mais tarde, tratar-se de nova publicação a respeito. 

MUSEU, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÁO 

Durante o ano, foi grande a frequéncia de visitante ao "Museu 
José Bonifácio", tendo servido, inclusive, para as aulas práticas 
do Curso de Museologia, dado recentemente pelo Prof. Vinício 
Stein Campos. Quanto ao Arquivo e Documentação, atendeu a 
inúmeros consulentes, no manuseio de documentação histórica. 

O conjunto, constituído pelo Museu, Arquivo e Documenta.- 
ção, esteve sob a eficiente direçáo do nosso consócio Prof. Álvaro 
da Veiga Coimbra que, como sempre, dedicou os melhores esfor- 
ços para o seu bom funcionamerito, assegurando as melhores con- 
dições de atendimento aos sócios e demais consulentes. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Instituto continua em franca atividade, ten- 
do sido procurada por grande número de consulentes. Seu acer- 
vo foi aumentado com inúmeros livros doados e adquiridos, 
incluindo-se entre estes a Enciclopédia Britânica. Tem ela, como 
seu atual diretor, o consócio José Leandro de Barros Pimentel, 
que vem dando cabal desempenho as funções para as quais foi 
eleito. 

HEMEROTECA "JULIO MESQUITA" 

Os trabalhos da Hemeroteca "Julio Mesquita" transcorrerani 
em boas condições durante o ano de 1974, sob a eficiente direçáo 
da cons6cia Profa. Ana Maria de Almeida Camargo, contando com 
a colaboração dos funcionários Koji Okabayashi, encarregado do 
atendimento ao público e da catalogação dos periódicos e Carlos 
A. Fabra Perugorria, encarregado dos serviços de microfilmagem. 

A Hemeroteca dispõe, já, dos três catálogos - alfabético, 
geográfico e cronológico - que muito facilitarão a consulta de 
seu acervo pelos diversos pesquisadores. Quanto ao trabalho de 
preservação de jornais e revistas, inúmeras coleções foram micro- 
filmadas. 
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HOMENAGEM AOS SÓCIOS FALECIDOS 

A última sessão do exercício findo o Sodalício dedicou-a in- 
teiramente a inolvidável memória dos sócios falecidos durante o 
ano, tendo-se incumbido de seu elogio o Dr. Mário Savelli, orador 
oficial. Damos, a seguir, a relação dos que, lastimavelmente, de- 
sapareceram de nosso convívio: Marechal Eurico Gaspar Dutra, 
Acadêmico Alceu Maynard Araujo, Acadêmico Alfredo Ellis Jú- 
nior, Acadêmico Fernando Azevedo, Dr. Candido Fontoura da Sil- 
veira, Padre Fernando Pedreira de Castro, Desembargador Aldo 
de Assis Dias, Prof. Aroldo Edgard Azevedo, Prof. José Anthero 
Pereira Júnior, Prof. Antonio Antunes Alves, Jornalista Mussa 
Kuraiem e General Francisco Jaguaribe Gomes de Matos. 

SEGUROS 

Como nos anos anteriores, foram segurados, em 1974, os dois 
elevadores e o prédio do Instituto, contra danos corporais e in. 
cêndio, respectivamente. 

ELEVADORES 

A assistência aos nossos elevadores continua a cargo da fir- 
ma Indústrias Villares S .  A .  O novo contrato para a continui. 
de da conservação é válido de 1." de dezembro de 1974 a 30 de 
novembro de 1975 e a conservação mensal foi elevada para Cr$ 
550,OO (quinhentos e cinquenta cruzeiros). 

TESOURARIA 

Dignos de louvores os bons serviços de nossa Tesouraria. 
Continua sob a direção do 1." Tesoureiro Eng." Wilson Maia F'ina, 
tendo como auxiliar a Professora Maria da LUZ Navarro. 

A Receita e a Despesa encontram-se perfeitamente equilibra- 
das, verificando-se,, como sempre, razoável aumento de disponi- 
bilidade. Em separado, é apresentado o Balancete Financeiro do 
Exercício de 1974, já aprovado pela respectiva Comissão de 
Finanças. 

ELEIÇAO DA DIRETORIA 

Realizou-se no dia 5 de outubro próximo passado a eleição 
da Diretoria que regerá os destinos do Sodalício no triênio 
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1975/78, sendo eleitos os integrantes da seguinte chapa, apreseli- 
tada por numeroso grupo de sócios; Presidente, Dr. Aureliano 
Leite; 1." Vice-presidente, Prof. Ernesto de Moraes Leme; 2.0 Vice- 
Presidente, Prof. Tito Lívio Ferreira; 3." Vice-presidente, Prof . 
Pedro Brasil Bandecchi; 1.0 Secretário, Cel. Heliodoro Tenório da 
Eocha Marques; 2." Secretário, Prof. Vinício Stein Campos; 3." 
Secretário, Dr. Álvaro do Amaral; 4.0 Secretário, Dona Maria Amé- 

lia Arruda Botelho de Souza Aranha; 1." Tesoureiro, Dr. Wilson 
Maia Pina; 2." Tesoureiro, Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho; 1.0 Orador, Dr. Mário Savelli; 2.0 Orador, Padre Hé- 
lio Abranches Viotti; 1." Bibliotecário, Sr. José Leandro de Bar- 
ros Pimentel; 2.' Bibliotecário, Dona Maria Helena Brancante; 
Hemerotecária, Profa. Ana Maria de Almeida Camargo; Diretor do 
Museu, Arquivo e Documentação, Dr. Álvaro da Veiga Coimbra. 

SECRETARIA 

A nossa Secretaria, tendo a frente o 1.0 Secretário, Cel. Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, auxiliado pela funcionária Dona 
Miriam Mieko Nishimura, continua desempenhando a contento os 
seus inúmeros e importantes encargos, que vem aumentando dia 
a dia, dada a notável projeção do Sodalício. 

CONCLUSAO 

Concluindo, vamos repetir o que já dissemos nos anos ante- 
riores: Terminando este extenso e minucioso relatório, para cuja 
elaboração dedicamos todo o nosso cuidado, não estamos segu- 
ros de que se apresente perfeito. Sempre, por certo, faltará algu- 
ma coisa. Pedindo desculpas pelas possíveis omissões, aqui dei- 
xamos, aos nossos consócios, os .melhores agradecimentos p e l ~  
valiosa colaboração que nos deram. E com esses agradecimentos, 
os votos de perfeita felicidade no ano de 1975. 

Pela Diretoria, 
AURElJANO LEITE - Presidente 

HELIODORO TENÓRIO DA R.OCHA MARQUES - 1." Secretário. 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
REFERENTE A 1975 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
como faz todos os anos, passa a dar conta, aos Senhores Conso- 
cios, de suas atividades durante o exercício de 1975. 
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DIA DE SÁO PAULO E DO SODALÍCIO 

Como de costume, as datas de 25 de Janeiro e 1." de Novem- 
bro foram evocadas solenemente, discorrendo sobre os vultos que 
fundaram São Paulo e os que fundaram o Sodalício o orador ofi- 
cial, Dr. Mário Savelli. 

POSSE DA DIRETORIA 

A atual Diretoria, eleita em data de 5 de outubro de 1974 para 
reger os destinos do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo no triênio 1975-1978, tomou posse ao ensejo da sessão so- 
lene inaugural realizada em 25 de janeiro de 1975, de acordo com 
o disposto no artigo 35 do Estatuto em vigor. É a seguinte a cons- 
tituição da Diretoria empossada: Presidente, Dr. Aureliano Leite, 
1.0 Vice-presidente, Prof. Ernesto de Moraes Leme; 2." Vice-Presi- 
dente, Prof. Tito Lívio Ferreira; 3.' Vice-presidente, Prof. Pedro 
Brasil Bandecchi; 1." Secretário, Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques; 2." Secretário, Prof, Vinício Stein Campos; 3." Secretá- 
rio, Dr. Álvaro do Amaral; 4." Secretário, Da. Maria Amélia Arru- 
da Botelho de Souza Aranha; 1." Tesoureiro, Arquiteto Wilson 
Maia Fina; 2." Tesoureiro, Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho; 1.' Orador, Dr. Mário Savelli; 2.O Orador, Padre He. 
lio Abranches Viotti; 1." Bibliotecário, Sr. José Leandro de Bar- 
ros Pimentel; 2." Bibliotecário, Da. Maria Helena Brancante; He- 
merotecária, Profa. Ana Maria de Almeida Camargo; Diretor do 
Museu, Arquivo e Documentação, Dr. Alvaro da Veiga Coimbra. 

PRESIDÈNCIA DO INSTITUTO 

Em carta de 22 de abril de 1975, dirigida ao 1." Vice-Presiden- 
te, Professor Ernesto de Moraes Leme, o Dr. Aureliano Leite 
comunicou precisar afastar-se do cargo de Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico para tratamento de saúde, pelo prazo mí- 
nimo de seis meses, solicitando-lhe assumir, em conseqüência, a 
presidência do Sodalício . 

Em reunião da Diretoria, realizada no dia 24 daquele mês, 
deu o Prof. Ernesto Leme conhecimento dessa carta aos demais 
membros da Diretoria. Nessa reunião, mediante proposta do Pre- 
sidente em exercício, foi o afastamento do Presidente Aureliano 
Leite considerado por tempo indeterminado, com os votos, de to- 
dos os Diretores presentes, pelo seu pronto restabelecimento e 
para que pudesse reassumir a presidência do Instituto o mais 
breve possível. 
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Tendo melhorado consideravelmente o estado de saúd.e do Dr. 
Aureliano Leite, esperamos vê-lo, dentro em pouco, no pleno exer- 
cicio de suas funções de Presidente deste Instituto Histórico e 
Geográfico. 

SESSÕES PLENÁRIAS 

Durante o ano de 1975, o Instituto realizou duas sessões ex- 
traordinárias, quatro solenes, oito especiais e dezessete ordinárias. 

SÓCIOS NOVOS 

Foram eleitos, no decorrer de 1975: 
Sdtulares - Prof. Caio Porfírio de Castro Carneiro, Prof. Alfredo 

Buzaid, Dr. Duilio Crispim Farina e Dr. José Osório de Oli- 
veira Azevedo. 

Correspondentes Nacionais - Prof. Eduardo Canabrava Barrei- 
ros, Prof. Alberto Deodato Maia Barreto, EngP Dermeval José 
Pimenta e Dom Oscar de Oliveira. 

Correspondente Estrangeiro - Dr. Ramon Antonio Ramos. 

SÓCIOS QUE TOMARAM POSSE DURANTE O ANO 

Titulares - Jornalista Abeguar Bastos Damasceno, Desembarga- 
dor Mário Hoeppner Dutra, Desembargador Odilon da Costa 
Manso, Prof. Caio Porfírio de Castro Carneiro, Prof. Alfredo 
Buzaid e Dr. Duilio Crispin Farina. 

Correspondentes Nacionais - Prof. Alberto Deodato Maia Bar. 
reto e Dom Oscar de Oliveira. 

MEDALHA "ALEXANDRE DE GUSMAO" 

Foram agraciados: Sr. Nelson Eduardo Toedtli e Jornalista 
Dauro Cavallaro. 

COLAR "D. PEDRO I" 

Foram agraciados: Dr. Geraldo Dutra de Moraes, Dr. Paulo 
Emilio D'Alessandro, Dr. Waldomiro Benedito de Abreu, Dr. An- 
tonio Roberto de Paulo Leite, Dr. Joaquim de Lima Fernandes 
Moreira, Eng." Rudolf Robert Hinner e Sr. Oswaldo Massaini. 

DISCURSOS, PALESTRAS E CONFERÊNCIAS, NO INSTITUTO 

- Jornalista Abeguar Bastos Damasceno - Discurso de posse. 
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- Eng." Alberto Prado Guimarães - Centenário de nascimento 
de seu progenitor, Dr. Álvaro Macedo Guimarães. 

- Prof. Alfredo Buzaid - Discurso de posse. 
- Dr. Archimedes Pereira Guimarães - "Padre Belchior Pinhei- 

ro de Oliveira". 
- Dr. Duilio Crispim Farina - Discurso de posse. 

Padre Helio Abranches Viotti - Conferência na VI11 Semana 
Anchietana sobre "A Vida e a obra do Padre José de Anchieta". 

-- Acadêmico Hernani Donato - "Amadeu Amaral no seu cen- 
tenário de nascimento". 

- Prof. Hilário Veiga de Carvalho - "Ruy e o Dr. Alvarenga"; 
"Reminiscências Camonianas em Tormes". 

- Desembargador Mário Hoeppner Dutra - Discurso de posse. 
- Prof. Newton de Barros - "Um historiador esquecido". 
- Desembargador Odilon da Costa Manso - Discurso de posse. 
- Prof. Vinício Stein Campos - Palestra sobre o centenário de 

nascimento do Presidente Arthur da Silva Bernardes. 
- Arquiteto Wilson Maia Fina - "O Convento da Luz e o Frei 

Galvão ". 
DOAÇÕES AO INSTITUTO POR 

SÓCIOS E ESTRANHOS 

- Deputado Antonio Benjamin - Exemplar da obra "Mártires 
Pernambucanos", do Padre Joaquim Dias Martins. 

- Sr. George Graig Smith - Atlas Mundial "Andrees Handa. 
thas" e um livro com figuras da Algéria, França e Suiça. 

- Dr. Luiz Tavares da Cunha -. "Anais do Senado do Império'' 
referentes ao período de 27 de abril a 31 de maio de 1888. 

--  Sr. Nelson de Almeida - Nos 12, 14 a 20 e 24 do semanário "O 
Jacobino", que se publicou no Rio de Janeiro em 1894. 

- -  Sr. Paulo Reis de Magalhães - Medalha Comemorativa do 
centenário de nascimento do Sr. Carlos Leoncio de Magalhães, 
mandada cunhar por seus descendentes, como homenagem 
pelo papel pioneiro que exerceu, contribuindo para o desen- 
volvimento económico de São Paulo. 

- Jornalista Pedro Ferraz do Amaral - Quadro envidraçado com 
fotografias de habitações do período colonial e dois exempla- 
res do Jornal de Piracicaba: um, de 1904 e outro, de 1933. 

-- Sr. Vinícius Lotufo - Medalhão com a efígie de Benito Mus 
solini . 

- Dr. Octávio Gonçalves Gomes - Livro de sua autoria "200 Anos 
de Forte Coimbra". 

- Irmã Iolanda Moreira, da Faculdade de Filosofia de Lins - 
Álbum comemorativo do 1.' qüinquagésimo da fundação do 
Seminário Episcopal de São Paulo. 
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- Sr. Antonio dos Santos Oliveira Junior - Fotografia da Ca- 
pela de Nossa Senhora da Conceição, em Niteroi, onde se en- 
contra o coração de José Bonifácio de Andrada e Silva, desti- 
nada ao Museu José Bonifácio. 

- Prof. Agostinho Ramos - Oferta do livro de sua autoria "Pe- 
quena História do Bananal". 

- Sr. Ruy Bueno de Arruda Camargo - Oferta do livro "Meu 
sítio, Meu Paraíso" de sua autoria. 

-- Prof. Odilon Nogueira de Matos - Oferta do livro de sua au- 
toria "Café e Ferrovias". 

DISTINÇÓES A SÓCIOS 

--- Dr. Geraldo Dutra de Moraes - Agraciado com a Medalha 
"Euclides da Cunha" do Clube d ~ s  Estados; Medalha da "In- 
confidência Mineira", outorgada pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais; Comenda da "Ordem dos Bandeirantes", de Mi- 
nas Gerais; Medalha do "2." Centenário de José Bonifácio de 
Andrada e Silva", da Sociedade Brasileira de Heráldica e Me- 
talhística" . 

- Padre Helio Abranches Viotti - Eleito para a Academia Pau- 
lista de Letras. 
Dr. João Gualberto de Oliveira - Agraciado com a Medalha 
"Dom Pedro I", outorgada pelo Cliibe dos Estados. 

- Sr. José Leandro de Barros Pimentel - Designado membro 
da Comissão de Relações Púbiicas deste Instituto; membro dos 
Conselhos das Medalhas "M . M . D . C. " e "Governador Pedro de 
Toledo", da Sociedade Veteranos de 32 M.M.D.C ; eleito Só- 
cio-Benemérito do Clube Piratiniiiga, onde é Conselheiro Vi- 
talício. 

- Dr. Mário Savelli - Presidente da Confederação das Famílias 
Cristã e Diretor de Cultura do Instituto de Engenharia; conde- 
corado com a Ordem do Ipiranga, d.o Goverilo do Estado de 
São Paulo e a Medalha Martiin Afonso de Souza, do Instituto 
Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga. 

- Sr. Paul Donovan Kigar - Agraciado com a Cruz de Joao 
Ramalho, do Instituto Genealógico Brasileiro. 

- Prof. Paulo Ricardo da Silveira Santos - Recebeu a Medalha 
de Mérito Jornalístico, da Orãem dos Velhos Jornalistas. 

- Acadêmico Pedro Ferraz do Amara1 - Eleito para a Academia 
Paulista de Letras. 

- Prof. Raul de Andrada e Silva - Eleito para a Academia Psu- 
lista de História. 

- Prof. José Carlos de Ataliba Nogueira - Distinguido com o 



236 REVISTA DO INSTITUTO HI$T6RICO E GEOGRAFrCO DE S. PAULO 

prêmio Erudição da Academia Brasileira de Letras e com o 
premio Jabuti de 1975, pela Câmara Brasileira do 1,ivro. 

-- Prof. Ernesto de Moraes Leme - Recebeu do Governo Fran- 
cês a condecoração de Officier de 1'Ordre des Arts et des 
Lettres; eleito sócio honorário na Academia Campinense de 
Letras. 

- Dr. Aureliano Leite - Homenageado pela Câmara Municipal 
de Campinas, com o título de Cidadão Campineiro, contando a 
cerimônia da entrega, realizada em sua residência, em 20 de 
novembro, data do seu aniversário natalício, com a presença dos 
Presidentes das mais expressivas entidades cívico-culturais de 
São Paulo, membros deste Sodalício, da Academia Paulista de 
Letras e outros amigos e admiradores. 

- Coronel Heliodoro Tenório da Rocha Marques - Agraciado 
com a Medalha Brigadeiro Tobias, pela Polícia Militar do Es- 
tado, e com a Medalha Imperatriz Leopoldina, do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 

- Prof. Vinício Stein Campos - Medalha do Centenário da Imi- 
gração Alemã no Rio Grande do Sul, concedida pelo Museu de 
São Leopoldo. Tomou posse na Academia Brasileira de His- 
tória. 

- Dr. Pedro Brasil Bandecchi - Tomou posse na Academia Bra- 
sileira de História. 

- Desembargador Manoel Augusto Vieira Neto - Tomou posse 
na Academia Brasileira de História. 

- Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - Agracia- 
do com as Medalhas: "Anchieta", pela Câmara Municipal e 
"Alexandre de Gusmão", pelo Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo; designado para os Conselhos das Medalhas "Ale- 
xandre de Gusmão " e " Imperatriz Leopoldina ", deste Sodalí- 
cio; eleito sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais, da Sociedade Brasileira de Geografia, do Pen Club de 
São Paulo, da União Brasileira de Escritores e do Instituto 
Histórico e Geográfico de Jaguarão, Rio Grande do Sul. 

- Prof. Tito Livio Ferreira - Em 16 de abril de 1975, tomou 
posse da cadeira n." 11 da Academia Paulista de Letras; a Fa- 
culdade de Turismo e Letras Padre Manoel da Nóbrega, outor- 
gou-lhe o título de Professor Emérito; eleito, pela segunda vez, 
Presidente da Academia Pauiista de História, para o triênio 
de 1976-1978. 

-- Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho - Tomou posse na Acade- 
mia Paulista de História e na Academia Paulista de Letras em 
data de 14-5-75 e 20-8-75, respectivamente. - Sr. Paulo Zingg - Eleito para a Academia Paulista de Edu. 
cação. 
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ATIVIDADES EXTERNAS DOS SÓCIOS 

-- Dr. Geraldo Dutra de Moraes - Conferências promovidas pelo 
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo: "A Música Bar- 
roca Mineira", ilustrada pelo Coral Geo-História da USP; "O 
Aleijadinho de Vila Rica" com a colaboração do IPHAN-MEC; 
publicou o ensaio "Música Barroca Mineira" editada pelo CRF- 
8, do Ministério do Trabalho. 

- Prof. José Carlos de Ataliba Nogueira - Publicou o livro "An- 
tonio Conselheiro e Canudos " . 

- Sr. Paul Donovan Kigar - Publicou o livro "A Pista Fantas- 
ma do Cel. Fawcett" no vol. 27, n.O 4, da revista Américas e 
"How Rapistan Ltda. Hired a Salesman" na revista Sales Ma- 
nagement de 8-9-1975. 

- Dr. João Gualberto de Oliveira - Publicou o livro "Cem Anos 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo". 

Dr. Mário Savelli - Conferências: "Itaipu e o panorama energé- 
tico brasileiro", no Ciclo Cultural do Conselho Regional de 
Farmácia, na Associação dos Antigos Alunos do Mackenzie e 
na Sociedade "Amigos da Cidade"; "Evolução Histórico da Dis- 
tribuição da energia no Brasil", na Universidade Mackenzie; 
"Desenvolvimento das Ciências no 2.O Reinado", no Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo. 

- Prof. Agostinho Vicente de Freitas Ramos - Publicou o livro 
"Pequena História do Bananal". 

- Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - Conferência 
sobre "O Dragão na Heráldica Brasileira", no Centro de Cul- 
tura de Mogi Mirim. 

- Dr. Ricardo Gumbleton Daunt - Publicou o livro "O Capitão 
Diogo Garcia da Cruz e sua descendência". 

- Prof. Vinício Stein Campos - Organizou o Curso de Museus D. 
Pedro 11; representou São Paulo no 1." Encontro Riograndense 
de Museus, em Bagé; participou do 1." Encontro Brasileiro de 
Dirigentes de Museus em Recife, Pernambuco, e inaugurou os 
Museus Históricos de Araraquara (nova sede), Jau e Amparo. 

- Dr. Antonio Roberto de Paula Leite - Publicou o livro "Elegia 
da Solidão", traduzido para o francês pelo poeta Claude Cotti; 
conferência no Instituto de Educação Cardoso de Almeida, em 
Botucatu, sobre o tema "Botucatu e os convencionais de 73". 

-- Prof. Paulo Ricardo da Silveira Santos - Integrou, em Soro- 
caba, a Comissão Comemorativa do 1.0 Centenario da E. F'. 
Sorocabana; publicou "Cinquentenário da Faculdade de Saúàe 
Pública da USP", na Revista de Saúde Pública da USP e "Café 
e Transportes no século XIX" (Anais do I1 Congresso de His- 
tória de São Paulo, Araraquara). 



238 REVISTA DO INSTITUTO HISTbRlCO E GEOGRhFICO DE S. PAULO 

-- Prof. Tito Lívio Ferreira - Palestra sobre "José Bonifácio e a 
Independência Brasileira, na Biblioteca Municipal "Dr. Marti- 
nico Prado", em Araras; palestra, neste Sodalício, sobre "A 
Maioridade", no Curso de História do 2.0 Reinado; palestras na 
Escola Técnica Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, 
sobre os temas: "A Independência Brasileira" e "A Proclama- 
ção da República"; palestra sobre "A Maçonaria e a Indepen- 
dência", na Faculdade de Direito de Bragança; palestra na So- 
ciedade Paulista de História da Farmácia e Ciências Afins, 
nesta cidade, sobre "José Bonifácio e a Maçonaria"; palestra 
sobre "Amadeu Amaral e os Estudos Brasileiros", na Acade- 
mia Paulista de Letras; palestra, em Americana, sobre "Ama- 
deu Amaral e os Estudos Brasileiros", na Academia Paulista 
de Letras; palestra, em Americana, sobre o "Segundo Reina- 
do", no Curso "Presença de D. Pedro 11", promovido pela 
Prefeitura Municipal de Americana. 

- -  Dr. Álvaro da Veiga Coimbra - promoveu ampla divulgação 
em sua coluna especializada de "O Estado de São Paulo", da 
Medalha D. Pedro 11, criada pelo Instituto. 

NnrSEU, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 

Durante o ano, foi grande a freqüência de visitantes ao Mu- 
seu José Bonifácio, principalmente por parte de estudantes e alu- 
nos do Curso de Museologia, que aí tiveram aulas práticas. O 
catálogo das peças pertencentes ao Museu está concluído, devendo 
ser publicado oportunamente. A Seção do Arquivo e Documen- 
tação atendeu a inúmeros consulentes, principalmente bolsistas 
americanos. 

O conjunto, constituído pelo Museu, Arquivo e Documentação, 
esteve sob a eficiente direção de nosso consócio Prof. Alvaro da 
Veiga Coimbra que, como sempre, dedicou os melhores esforços 
para o seu bom funcionamento e atendimento aos sócios e demais 
consulentes . 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Instituto continua em franca atividade, ten- 
do a frente, como seu diretor, o consócio José Leandro de Barros 
PimenteI, que vem procurando dar cabal desempenho as funções 
para que foi eleito. 

No ano de 1975 a Biblioteca foi procurada por grande número 
de associados e consulentes. O seu acervo foi enriquecido com 
várias aquisições e doações de obras, bem como por trabalhos de 
restauração de livros raros, nas oficinas da Cúria Metropolitana, 
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por gentileza de nosso ilustre confrade Padre Helio Abranches 
Yiotti . 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de mil novecentos e seten 

HEMEROTECA JULIO MESQUITA 

Os trabalhos da Hemeroteca Júlio Mesquita transcorreram 
normalmente, durante o ano dt  1975, verificando-se apreciável fre- 
qüência de pessoas interessadas em consultar suas coleções de 
jornais e revistas. 

Sob a eficiente direção da consócia Profa. Ana Maria de AI-  

meida Camargo, dispõe a Hemeroteca de catálogos que muito fa- 
cilitam a consulta do acervo pelos pesquisadores. Quanto a pre- 
servação de jornais e revistas, inúmeras coleções foram micro- 
filmadas. 

TESOURARIA 

Continua sob a direção do 1." Tesoureiro, Arquiteto Wilson 
Maia Fina, tendo como auxiliar a Profa. Maria da Luz Navarro. 

A Receita e a Despesa encontram-se perfeitamente equilibra- 
das, verificando-se, como sempre, razoável aumento de disponibi- 
lidade. Em separado, é apresentado o Balancete Financeiro do 
Exercício de 1975, já aprovado pela respectiva Comissão de 
Finanças. 

A Secretaria, tendo a frente o 1.' Secretário, Coronel Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, continua empenhando-se em 
atender aos seus inúmeros e importantes encargos, que aumentam 
dia a dia, dada a notável projeção do Sodalício. 

SEGUROS 

Como nos anos anteriores, foram segurados, em 1975, os dois 
elevadores e o prédio do Instituto, contra danos corporais e in- 
cêndio, respectivamente. 

ELEVADORES 

A assistência aos nossos elevadores continua a cargo da firma 
Indústrias Villares S.A. O novo contrato para a continuidade da 
conservação é válido de 1." de dezembro de 1975 a 30 de novem- 
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bro de 1976, e a conservação mensal foi aumentada para Cr$ 
755,OQ (setecentos e cinqüenta e cinco cruzeiros). 

SESQUICENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE D.  PEDRO I1 

O Instituto comemorou condignament,e o transcurso do ses- 
quicentenário de nascimento do Imperador D. Pedro 11, promo- 
vendo e participando das comemorações a seguir enumeradas: 

A - CURSO DE MUSEUS DOM PEDRO I1 

Com este curso foram abertas as comemorações no Sodalí. 
cio. O curso, que teve 120 professores inscritos, foi realizado com 
a colaboração da Divisão de Museus, da Secretaria de Cultura, 
Ciência e Tecnologia do Estado, e do Museu Paulista da VSP. 
Cada sessão (foram em número de 101, constou de uma palestra 
i1usi;rada sobre D. Pedro 11, com projeção de "slides" coloridos 
sobre os museus de São Paulo E audição de música do período 
imperial. 

B - CURSO DE HISTÓRIA DO SEGUNDO REINADO 

Sob o patrocínio do Instituto e colaboração da Academia 
Paulista de Letras, Academia Paulista de História. Instituto Ge- 
nealógico Brasileiro e do Ateneu Paulista de His1;6ria, realizou-se 
no Auditório do Instituto o Curso de História do 2." Reinado, com 
mais de 30 aulas, iniciado em 22 de setembro e encerrado solene- 
mente no dia do nascimento de D. Pedro II ,2 de dezembro. Todos 
os aspectos desse importante período de História do Brasil fo- 
ram largamente expostos e debatidos por ilustres consócios do 
Sodalício . 

C - CONGRESSO DE HISTÓRIA DO SEGUNDO REINADO 
PROMOVIDO PELO INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRAFICO BRASILEIRO 

O Instituto esteve representado nas comemorações do Sesqui- 
centenário de nascimento de D. Pedro 11, no Rio de Janeiro, pelo 
consócio José Carlos de Ataliba Nogueira, que falou na aberturz 
do Congresso do 2." Reinado ali realizado. 

Participaram do importante certame, pessoalmente ou atra- 
vés de trabalhos apresentados, além do Prof. Ataliba Nogueira, 
mais os consócios Alvaro do Amaral, Lycurgo de Castro Santos 
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Filho, Odilon Nogueira de Mattos, Divaldo Gaspar de Freitas, An- 
tonio Barreto do Amaral, Celso Maria de Mello Pupo e Henrique 
Oscar Wiederspahn. 

D - MEDALHA DOM PEDRO I1 

A exemplo do que foi feito por ocasião das homenagens a D 
Pedro I e D. Leopoldina, o Instituto resolveu instituir medalha 
comemorativa com a efígie do Imperador D. Pedro I1 e inscrição 
alusiva a passagem do sesquicentenário de seu nascimento. A 
significativa láuiea, composição e desenho do Prof. Álvaro da Vei- 
ça Coimbra, teve sua cunhagem aprovada pela Diretoria e homo- 
logada pelo Plenário, devendo ser conferida as personalidades 
ilustres e consócios que participaram das comemorações. Esta 
medalha foi oficializada pelo Decreto 7.288, de 12-12-1975, do Go 
verno do Estado. 

HOMENAGEM AOS SÓCIOS FALECIDOS 

A última sessão do exercício finao o Sodalício dedicou-a in- 
teiramente a inolvid8vel memória dos sócios falecidos durante o 
ano, tendo-se incumbido de seu elogio o Dr. Mário Savelli, orador 
oficial. Damos, a seguir, a relação aos que, lastimavelmente, de- 
sapareceram de nosso convívio: Jornalista Américo Neto do Rêgo 
Cavalcante, Dr. Arnaldo Amado Ferreira, Padre Aristides Greve, 
IJesembargador Cândido Martins de Oliveira, Padre Hipólito Che- 
velon, General Humberto de Souza Mello, Dr. José Cassio de Ma- 
cedo Soares Junior, Padre José Danti, Dr. José Furtado Cavalcan- 
ti, Dom Paulo Rolim Loureiro, Prof. Raul Votta, Dr. Reynaldo 
Kuntz Busch. 

CONCLUSÃO 

Concluindo, vamos repetir expressões empregadas no ano 
anterior: Terminando este extenso e minucioso relatório, para cujcl 
elaboração dedicamos todo o nosso cuidado, não estamos seguros 
de que se apresente perfeito. Sempre, por certo, faltará alguma 
coisa. Pedindo desculpas pelas possíveis omissões, aqui deixa 
mos aos nossos consócios os melhores agradecimentos pela va- 
liosa colaboraçã,~ que nos deram. E com esses agradecimentos, 
os votos de perfeita felicidade no ano de 1976. 

São Paulo, 10 de janeiro de 1976. 

Pela Diretoria, 
ERNESTO DE MORAES LEME 

Pre~ident~e em exercício 
HELIODORO TENÓRIO DA ROCHA MARQUES 

1 .O Secretário 



ABERTURA DO CURSO DE MUSEUS D. PEDRO I1 

José E. Mindlin 
Secrettirio da Cultura, 

Ciência e Te::nologla 

Sempre me impressionou profundamente a frase de Rojas 
Paul, Presidente da Venezuela, ao ter notícia da queda da monar- 
quia brasileira: "Se há acabado la unica republica que existia en 
America: e1 Imperio de1 Brasil". É uma frase que, definindo o 
ambiente político brasileiro do Segundo Reinado, define, também, 
a figura de D. Pedro 11, em quem, através dessa imagem, vemos 
um monarca liberal e esclarecido, respeitador dos direitos hu- 
manos, despojado das grandes vaidades do trono, não revestido 
do fausto da majestade e vivendo numa escala mais próxima do 
homem comum do que da realeza. Em outras palavras, o retrato 
do republicano ideal. Sua popularidade perdurou no tempo, justi- 
ficando plenamente as homenagens que este ano lhe são presta- 
das por ocasião do sesquicentenário do seu nascimento. Dessas 
homenagens faz parte o ciclo de palestras que hoje se inicia e a 
cuja abertura me coube a honra de proceder. Quero, entretanto, 
desfazer desde logo um equívoco fundamental: o de me ser atri- 
buí:da a qualidade de conferencista. Sou apenas um apresentador 
do ciclo, e não pretenderia cometer a imprudência de eu próprio 
me estender sobre esse importante tema de nossa história num 
grupo como este, que reune grandes estudiosos do passado bra- 
sileiro, a quem nada poderia ensinar, e de quem só tenho a apren 
der. Minhas palavras, portanto, só podem ter o sentido de uma 
homenagem, e de referir alguns aspectos que merecem destaque. 
Não é meu propósito, nem t e ~ h o ,  aliás, a pretensão de trazer 
subsídios novos para o conhecimento da vida e da ação de D. 
Pedro 11, embora novos fatos e novas interpretações não estejam 
fora de questão. Pelo contrário. Embora intensivamente estudada 
a figura de D.  Pedro 11, assim como sua obra polimorfa através 
de meio século de reinado, estou certo de que ainda muito se 
poderia encontrar na análise deste período básico de nossa his- 
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tória, suscetível de revelar aspectos insuspeitados e muito possi- 
velmente de engrandecer ainda mais a figura do Imperador. Não 
tenho dúvida, por conseguinte, de que D. Pedro I1 e o Segundo 
Reinado continuarão a ser ainda por muito tempo objeto de pes- 
quisa histórica. O incentivo a essa pesquisa constitui, aliás, um 
dos objetivos deste ciclo, e o Governo do Estado, que o patrocina, 
continuará a apoiar futuros estudos que, esclarecendo o passado, 
permitirão melhor compreender e orientar o presente. Creio 
mesmo que um reexame da história do Segundo Reinado, a luz 
dos atuais conhecimentos da Ciência Política, da Economia e da 
Sociologia, pode eventualmente nos proporcionar uma visão mui- 
to mais ampla e realista dos personagens e do meio ambiente do 
narrativa e descritiva do que analítica e interpretativa. Obras 
que a que recebemos dos estudos até agora realizados, muitos 
dos quais excelentes, mas elaborados sob uma perspectiva mais 
como as de Raymundo Faoro, pcr exemplo, apontam um caminho 
novo, e espero que muitos outros estudos possam surgir, tão pro- 
fundos e objetivos como elas. É possível que tais investigações 
resultem em revisão de conceitos estratificados, mas considero 
que se trata de tarefa que se impõe aos estudiosos. Falsos ídolos 
podem cair, mas não devemos temer pelos verdadeiros, que pro- 
vavelmente emergirão engrandecidos. Não creio que tudo tenha 
sido dito, ou tudo se conheça, da personalidade e da vida de D. 
Pedro 11. Vale a pena, portailto, continuar pesquisando e anali- 
sando tanto uma como outra. 

Existe uma impressão bastante generalizada de que o Segundo 
Reinado, visto em seu conjunto, não apresenta lances muito dra. 
máticos, e que, em última análise, a vida de D. Pedro I1 foi plá 
cida e tranquila. Parece-me, no entanto, que essa visão não 
corresponde à realidade. É claro que um longo reinado não pode 
manter em todo o seu decurso o ritmo intenso que alcançou em 
seus momentos mais altos. Mas a vida de D.  Pedro I1 certamen- 
te apresenta alguns lances de real dramaticidade. Bastaria jus- 
tapor o seu início e o seu fim. 

Nascido em 2 de dezembro de 1825, tinha pouco mais de 5 anos 
quando seu pai abdicou do trono do Brasil e viajou para a Euro- 
pa, deixando-o, e as suas irmãs, sob a tutela de José Bonifácio 
- o Patriarca. Uma grande tutela, mas que não podia, obviamen- 
te, substituir o ambiente familiar, que não se restabeleceu, pois 
tinha menos de 9 anos quando perdeu seu pai. São circunstân- 
cias que não se podem ignorar ao se analisar a figura humana. A 
orfandade é sempre um drama, mas especialmente pungente no 
início da existência. Declarado maior aos 14 anos, e coroado im- 
perador aos 15, reina d-urante quase meio século, e durante quase 
meio século dedica-se por inteiro ao país, para, ao final de seu 
reinado, ser obrigado a deixar o Rio de Janeiro na calada da 
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noite, da "noite histórica" que descreve Raul Pompéia. Vale a 
pena, aliás, transcrever as próprias palavras do escritor. "As três 
horas da madrugada do domingo, enquanto a cidade dormia tran- 
quilisada pela vigilância tremenda do Governo Provisório, foi o 
largo do Paço teatro de urna cena extraordinária, presenciada 
por poucos, tão grandiosa no seu sentido e tão pungente, quanto 
foi simples e breve". . . . "Às três horas da madrugada, menos 
alguns minutos, entrou pela praça um rumor de carruagem. Para 
as bandas do paço houve um ruidoso tumulto de armas e cavalos. 
As patrulhas que passeavam de ronda retiraram-se todas a ocupar 
as entradas do largo, pelo meio do qual, através das árvores ilu- 
minando sinistramente a solidão, perfilavam-se os postes melancóli- 
cos dos lampeóes de gás. Apareceu, então, o préstito dos exilados. 
Kada mais triste. Um coche negro, puxado a passo por dois ca- 
valos, que se adiantavam de cabeça baixa, como se dormissem 
andando. A frente, duas senhoras de negro, a pé, cobertas de véus, 
como a buscar caminho para o triste veículo. Fechando a mar- 
cha, um grupo de cavaleiros, que a perspectiva noturna detalhava 
em negro perfil". . . ."Quase na extremidade do molhe, o carro 
parou e o Sr. D .  Pedro de Alcantara apeiou-se - um vulto indis- 
tinto, entre outros vultos distantes - para pisar pela última vez 
a terra da pátria." 

13 o segundo drama, o da ingratidão. Como não ver, depois 
disso, o aspecto dramático do início e do fim do Segundo Reina- 
do, especialmente se se colocam em destaque as circunstâncias 
em que os fatos ocorreram? Façamos abstração, no entanto, da 
tragédia pessoal. Nos quase 50 anos de reinado, o monarca, que 
tão cedo ascendeu ao trono, foi adquirindo experiência e segurança 
que de início, obviamente, não podia ter, e passou a ser uma pre- 
sença permanente e efetiva, não se limitando ao papel decorativo 
de um monarca constitucional. Para a época e para o meio, os 
estudos que fez na infância foram excepcionais. Latin e grego, 
ciências, geografia, história, pintura, foram seus estudos iniciais, 
que prosseguiram pelo resto de sua vida, ocasionando a imagem 
de um homem retraído e distante das realidades do meio em que 
reinava. Sabemos que isto não é verdade, e que embora sua dedi 
cação aos estudos lhe tivesse proporcionado o conhecimento de 
diversas ciências, de quase todas as línguas européias e ainda do 
latim, do grego, do sânscrito, do árabe, do hebraico, do persa e 
do tupi, isto não impediu sua interferência pessoal em todos os 
grandes acontecimentos daquele período e o exercício pessoal do 
poder moderador. Não entrarei em detalhes do Segundo Reina- 
do, que, certamente, serão abordados plos próximos conferencis- 
tas. Permitir-me-ei apenas mencionar alguns traços reveladores 
de uma personalidade compreensiva e humana, e que por si sós 
explicam a simpatia que desperta. 
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O início traumático de seu casamento não impediu uma re- 
lação de toda a vida com Dna. Tereza Cristina. De fato, emborn 
não se opondo a um casamento dinástico que sua posição exigia. 
D. Pedro formulara como condição que sua noiva se parecesse 
ao máximo com sua irmã Januária, o que lhe foi prometido. Ao 
ver pela primeira vez sua esposa no porto, constatou no entanto 
que fora enganado, e seu primeiro impulso foi dar por nulo o 
casamento, mas soube dominar esse impulso, reconhecendo o 
quanto seria injusto impor tal vexame a Imperatriz. 

Sentindo-se responsável por suas irmãs, não somente deu a 
Dna. Januária e Dna. Francisca pleno apoio como acolheu e acom 
panhou por toda a vida sua meia irmá, a Duquesa de Goiás. Con. 
trariando os desejos iniciais de seu pai, que não via para ela outra 
vida possível que não a de um convento, D. Pedro procurou para 
sua irmã um lugar privilegiado na alta sociedade européia, fê-la 
educar nos melhores colégios europeus, e, reconhecendo-a como 
irmã do imperador do Brasil, com um dote de 50 mil francos 
ouro, tornou possível seu casamento no seio da nobreza européiz 
com Ernest Fischler, Barão von Holzen. 

Este traço de interesse humano não se limitava aos seus pa 
rentes de sangue, e se prolongou por todo o seu reinado. Com 
sua dotação pessoal de chefe de Estado mantinha inúmeros ór- 
f ã , ~ ~ ,  viuvas e incapazes, a ponto de, declarada a República, ve- 
rem-se os novos governantes obrigados a dar continuidade a obra 
assistencial do imperador, para prevenir distúrbios populares. 
Um decreto de 19 de novembro, assinado, entre outros, por Deo- 
doro, Rui Barbosa e Campos Salles, estabelecia que os "prote- 
gidos" pelo Imperador teriam suas pensões mantidas pela Repú- 
blica. Verificou-se, então, que, dos 800 contos por ano percebi- 
dos por D. Pedro, 600 eram destinados aos auxílios que dava. E 
interessante assinalar que essa dotação, em moeda atual, corres- 
ponde aproximadamente a Cr 200.000,OO mensais, de que D. Pedro 
I1 se reservava apenas 50 mil. Dessa parte que lhe sobrava para 
sua própria manutenção, o monarca distribuia ainda uma parte 
generosa a estudantes e estudiosos, e foi assim que Gonçalves 
Dias, Carlos Gomes, Vitor Meirelles e outros puderam estudar na 
Europa. 

Preocupou-se sempre com os problemas de educação, que re- 
putava condição indispensável para a afirmaçãc da nacionalidade 
brasileira. Criou escolas em todos os níveis e promoveu a fun- 
dação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, através do 
qual incentivou o conhecimento de nossa terra e de nossa história. 

Pessoalmente dedicou-se a estudos eruditos e fez numerosas 
traduções, como a do Prometeu Acorrentado de Esquilo, das poe- 
sias de Longfellow, e de uma coletânea de poesias hebraico-pro- 
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vençais, sua última obra literária, a única publicada em seu nome, 
e que hoje constitui raridade bibliográfica. 

No trato político sempre reservado e guardando distância, 
soube granjear o respeito geral, embora fosse homem de poucos 
amigos. Avesso a lisonja, admitia as opiniões opostas as suas, 
procurando conquistar os seus opositores. Foi o caso de Sales 
Torres Homem, que, tendo escrito o "Libelo do Povo", acabou 
por se tornar Ministro do Império, Senador e Conselheiro do 
Estado; de Lafayette Rodrigues Pereira, que se tornou Ministro, 
Senador, e até mesmo Chefe do Governo, apesar de ter assinado 
o manifesto republicano, e de Ferreira Viana, que, tendo chama- 
do o Imperador de "Cesar Caricato" em 1884, teve quatro anos 
depois lugar de destaque no Conselho da Coroa. 

São atos que ilustram sua grandeza de espírito, pois acredi- 
tava D. Pedro que, embora pudesse ter suas preferências como 
homem, não devia fazê-las prevalecer como Imperador. 

É importante, por exemplo, o testemunho de Teixeira Men- 
des, positivista e republicano, segundo o qual durante o império 
sempre esteve plenamente garantida a liberdade de opinião e de 
associação. De fato, proliferaram durante o Segundo Reinado 
jornais e órgãos de divulgação de todo o tipo, contribuindo para 
s formação da consciência da nacionalidade. 

Como Chefe do Estado soube atuar com firmeza e prudência, 
exercendo o poder efetivo na manutenção do equilíbrio entre os 
partidos. Enfrentando revoltas internas, conseguiu restaurar a 
ordem através de uma posição conciliadora, procurando sempre 
a pacificação dos espíritos. Enfrentou também conflitos exter- 
nos, dos quais se destaca a Guerra do Paraguai, mas, alcançadii 
a vitória das armas imperiais, voltou a se preocupar com os pro- 
blemas de desenvolvimento, conseguindo êxito apreciável. De fato, 
em seu reinado incentivou-se a agricultura e a indústria, flores 
ceram a literatura, a música e as artes plásticas, construiram-se 
a imigração estrangeira, numa sábia previsão do que ela poderia 
representar como fator de progresso e como satisfação das ne- 
cessidades de mão de obra resultantes da supressão do tráfico de 
escravos - inelutável imperativo da justiça social. Favorável a 
abolição, é preciso que se diga que D. Pedro procurou alcançá-la 
acompanhada de medidas paralelas nos setores de infra-estrutura 
básica, que garantissem estabilidade econômica do país. Daí a 
gradualidade das medidas tomadas: extinção do tráfico, lei do 
ventre livre, e finalmente a abolição. Esta foi, aliás, segundo me 
parece, a grande conquista de seu reinado, e o fato de a Lei 
Aurea ter sido sancionada pela Princesa Isabel não exclui o mé- 
rito de D .  Pedro pelo apoio a Campanha Abolicionista. 

O prestígio que granjeou por sua atuação evidenciou-se du- 
rante a própria campanha republicana, pois muitos adeptos da 
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República pensaram numa solução sui-generis para a supressão 
do regime imperial parlamentarista. Segundo confessam Teixeira 
Mendes e Miguel Lemos, em um planfleto datado de 1906, os po- 
sitivistas sugeriram a D.  Pedro, durante anos seguidos, a insti- 
tuição de uma República Ditatorial, em que, deixando de ser 
imperador, passaria a ser César! Entendiam os positivistas que 
esta fórmula seria melhor do que a que foi finalmente adotada, 
por contar com a figura de um chefe que primava por garantir 
ao país a mais autêntica liberdade de expressão. Opunham-se, 
assim, ao parlamentarismo, que denominavam significativamente 
de "burguesocracia escravista", mas não se opunham formal- 
mente ao imperador. Podia ser uma fórmula ingênua, mas de 
qualquer modo expressiva de um grande apreço pessoal. 

Foi D. Pedro I1 uma figura atípica do meio brasileiro, que 
soube exercer comando imparcial e sereno, granjeando respeito e 
admiração de partidários e opositores. A s  próprias críticas quc 
se vêem nas revistas do tempo traduzem uma posição que se 
poderia qualificar quase de afetuosa. 

Quando deposto, creio que muitos dos republicanos devem 
ter sentido que no seu afastamento podia haver a necessidade 
de um imperativo político, mas estava sendo cometido um ato 
de ingratidão. Disse há pouco que essa ingratidão deve ter re- 
presentado para D. Pedro um grande sofrimento, mas soube D. 
Pedro suportá-lo com incomparável dignidade. 

Morreu em Paris a 5 de dezembro de 91, com apenas 66 anos 
de idade. Foi uma vida muito curta para o muito que realizou. 
Sua memória merece ser cultuada, e creio que o crescente res- 
peito de que é cercada faz justiça aos serviços que prestou ao 
Brasil. 



A FORMAÇAO RELIGIOSA DE D. PEDRO I1 

Duilio Crispim Farina 

Por um determinismo predestinatício ao qual certamente não 
estiveram ausentes os designios da Providência, a Cruz e o Altar, 
sempre desde os primeiros dias, abençoaram os condutores e so- 
beranos da Península Ibérica. Em Covadonga, após Guadaleto, 
ria hora crucial e adversa para o mundo gótico-romano a Mãe de 
Deus guiou Pelagio e a nobreza visigoda no que viria a ser o iní- 
cio da Reconquista vitoriosa. Martinho de Dume, Santiago e 
Paulo tinham trazido o Evangelho e o apoio Divino também. Os 
anos e os séculos assistem a porfia, a fé indomita e a decisão in- 
quebrantável do caudal imenso de fidalgos e gentes de toda a 
cristandade. E a maré de sangue e lanças refluiu, contendo e 
expulsando a avançada mourisca, Oviedo, Leão, Castela, Coimbra, 
Santarém sediam condes e monarcas-guerreiros. Galopam gíne- 
tes em missão de muita guerra e de muita presa. Sucessão de 
feitos imemoriais, perdidos na noite dos tempos, a alumiar dias 
de esperança e certeza. 

Fernando Magno, Cid o Campeador, Afonso VI  o Batalhador, 
Gonçalo Mendes da Maia o Lidador, Geraldo Sem Pavor, Mendo 
dos Refóios, Anião da Estrada, Rodrigo Forjaz, o mestre de San- 
tiago Paio Peres Correia, o Prior do Hospital Afonso Farinha, 
Reis, Condes, Freires, Rico-Homens e mesmo Prelados e Bispos 
comandam e vencem. O apóstolo Santiago compartilha dos em- 
bates. Estruge os feitos. Conquistas de Sevilha, Córdova e To- 
ledo. Navas de Tolosa assiste a aparição da Cruz Florenciada 
nos céus na vespera da batalha, presságio da vitória. Cristo se 
faz presente no campo de Ourique. Sangue e Glória. Avanço gera! 
e feitos de destemor e de heroismo. O pendão da Cristandade 
já tremulava em Coimbra, Viseu, Lamego, Lisboa e Santarém e 
penetra no Algarve. A nacionalidade nascente portuguesa se 
afirma e vem num crescendo até o dia feliz de Aljubarrota. Emer 
gem para a História os grandes de Portugal. O conde d. Henri 
que de Borgonha, Afonso Henriques. Sancho I, Afonso 111, D. 
Diniz, D. João I e mais o Santo Condestável d .  Nuno Pereira, e 
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mestres e priores do Hospital, do Templo, de Santiago e de Avis 
E todos tiveram a formação cristã a presidir os gestos e os feitos 
e a Bendição do Alto a paraninfar as jornadas terrenas. 

A Cruz da Ordem de Cristo, nas velas pandas da armada de 
Martim Afonso arribou no porto das Naus em S. Vicente. Che- 
gavam as regras para a ação em terras do Novo Mundo. Vinha, 
juntamente com o sonho de aventura e do desejo de ouro e de 
conquista, uma férrea resolução peculiar aos cavaleiros de TG- 
mar: a fé o império ir dilatando. E assim foi e tem sido. Na 
saga grandiosa da história pátria a palavra de Cristo guiou os 
passos e a ação dos que escreveram com suas vidas abnegadas 
as escrituras de civismo e amor a nacionalidade brasileira. E na 
formação do eterno e inolvidavel D. Pedro I1 a "boa nova calou 
fundo e norteou sua vida e seu governo.. . 

É sempre de forma entusiástica e reverente que rememora- 
mos a figura de nosso ilustre monarca e primeiro imperador que 
enche com a sua gigantesca figura de rei, patriarca e sábio, três 
quintos do século XIX, da história nacional. 

Reinou 58 anos, dos quais nove sob a regência e 49 pessoal- 
mente. Por lado paterno era genealogicamente um Bragança-Bour- 
bon; e por linha materna, um Habsburgo-Lorena. 

Achando-se a imperatriz D. Leopoldina prestes a dar a luz, 
D. Pedro por medida de precaução fez vir da então colonia Suiça 
do Morro Queimado, atual cidade de Nova Friburgo, com um 
mês de antecedência, uma excelente ama de leite, de nome Maria 
Catarina Equey. Logo após instava com a Sra. D. Mariana Car- 
lota de Magalhães Coutinho (condessa de Belmonte em 55 de 
maio de 1844) para vir exercer no Paço Imperial, junto ao nas- 
cituro, as delicadas funções de sua primeira aia. 

De ambas bem se pode dizer que não só lhe nutriram o cor 
po, como lhe formaram o espírito e a alma, com dons inapreciá- 
veis, frutos que têm por seiva o leite e a educação, hauridos na 
primeira infância. 

Conta-se que sendo em extremo dedicada ao seu imperial 
filho de criação e tendo oitenta anos completos, e sentindo seu 
próximo fim, Catarina Equey, reuniu um dia todas as lembran- 
ças que dele possuia e lhas foi entregar. Entre outros objetos 
de estimação guardava ela uma relíquia: era um rico medalhão 
de cabelos do seu augusto senhor, quando menino. 

O filho de Catarina, irmão colaço de Pedro I, só veio a nascer 
dois dias após este último. Por esse fato, doutra nutriz, também 
radica em Nova Friburgo, por nome Prottet, mamou o primeiro 
leite o príncipe brasileiro. 

Convidada para servir de aia do herdeiro do trono, cerca de 
um mês antes de seu nascimento D. Mariana Verna, que conta- 
va 46 anos, chegou a esquivar-se a tão alta distinção de apreço, 
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dando como excusa a sua idade e os encargos que lhe davam a 
administração do pessoal da sua chácara e sua numerosa prole. 

Tinha porém Pedro I a acuidade de conhecer as pessoas de 
quem mais convinha acercar-se nos momentos precisos para as 
boas causas. Pressentiu o papel soberano que teria ela na edu- 
cação de seus filhos, em breve duplamente orfáos pelo caprichoso 
destino da morte e da política. Por isso insistiu, respondendo a 
senhora que tudo ficaria por conta dele, soberano. 

Entre os atributos de sua personalidade tinha D. Mariana 
Carlota aqueles de uma caridade desprendida e os atos emanados 
de uma religiosidade autêntica. Durante a epidemia da cólera- 
morbo que grassou no Rio de Janeiro em 1855, a condessa de Bel- 
monte, a suas expensas, socorreu a pobreza atacada do mal na 
vizinhança de sua chácara do Engenho Novo, para onde se havia 
retirado; com um médico, Dr. Figueredo, e um padre português, 
de nome Antônio, que foi mais tarde capelão da Beneficência Por. 
tuguesa, estipendiados pelo Conselheiro Luís Pedreira, depois Ba 
rão e Visconde do Bom Retiro, (leal servidor do imperador, en- 
tão ministro do Império), atendia a pobreza, fornecendo ela 
própria os remédios, a roupa e o mais necessário, sem regatear 
seus serviços pessoais. Todas as tardes faziam-se preces na ca- 
pela particular da condessa. E tantos foram os gestos costumeiros 
de sua índole que também foi atacada pelo terrível mal. Vendo 
chegar sua derradeira hora, pediu a digna senhora que não a 
deixassem morrer sem confissão e mandassem chamar o padre 
e o médico, seus colaboradores na nobre missão que se havia im- 
posto em beneficio do povo de Engenho-Novo. Após 4 dias de 
enfermidade, falecia como martir católica, a mui distinta e bon. 
dosa ex-preceptora e porque não dizer, segunda mãe do monar- 
ca, aos 76 anos de idade. 

Pedro 11, diz Raffard, foi cruelmente surpreendido com tão 
rápido e fatal desfecho. Gozara sempre a condessa de Belmonte 
no Paço Imperial, como na primitiva Corte de D. João V I  do mais 
alto respeito e consideração que lhe eram, sem favor, dispensados 
por suas virtudes e piedosos sentimentos, aliados a uma grande 
retidão, energia e doçura de caráter. O testemunho de sua vida 
exemplar, com farta messe de exemplos proveitosos calou fundo 
no terreno receptivo do infante brasileiro e por isso tudo coube 
a ela primordial e primeiramente formar o coração do impera- 
dor, o maior de todos os corações brasileiros. 

Bem acentuou o grande Ramiz Galvão: "guiou-lhe com des- 
velo os primeiros passos vacilantes e a mão pequenina sobre os 
translados da caligrafia; velou-lhe o sono infantil, resguardou-lhe 
a tenra saúde; ensinou-lhe a ler, a pensar e a orar, a ser bom, 
a ser justo e a ser grande, ensinando-lhe a temer e a amar a Deus, 
princípio de toda a Sabedoria. 
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Ensinou-lhe a ser o que foi, em suma, um dos maiores Che- 
fes de Estado, o grande vulto de um rei bíblico patriarcal como 
David, e Chefe de uma das maiores "democracias coroadas", o 
Brasil, como disse o insigne Mitre. Foram o germe de sua pala- 
vra e proselitismo de seus gestos que em terreno favorável es- 
poucaram em farta messe. Frei Antonio de Arrábida, tinha sido 
encarregado da educação de Pedro I e agora superintendia e 
educação literária de S .A. Imperial. O Reverendo Walsh 
fez dele o melhor conceito: um inteligente eclesiástico com sen- 
timentos de religião pelos quais é ainda distinguido. Indubita- 
velmente fundamentou, após lançar os alicerces da fé Cristã no 
menino príncipe. 

Em 1830 o príncipe imperial que ia fazer cinco anos, já ha- 
via aprendido a ler; e para ensinar-lhe os rudimentos da lei de 
Deus, D. Mariana Verna compuzera-lhe "ad usum delphini", uma 
obrinha de religião intitulada "Introdução do Pequeno Catecismo 
Histórico". Impresso na Tipografia de Emile Seignot Plancher, 
a rua Ouvidor 95, 1." andar, trazia a seguinte dedicatória: 

"Senhor - Ofereço a vossa alteza imperial este pequeno ca 
tecismo histórico, na esperança que possa ser de alguma utili- 
dade a vossa alteza imperial, pois que, em sessenta lições, ensina 
em resumo todos os dogmas da Santa Religião Cristã, e os fun- 
damentos de nossa fé, principia.ndo na Creação do Mundo até 
a Igreja atual. Vossa Alteza Imperial fará depois (quando a ida- 
de lho permitir) um estudo mais extenso sobre a religião, estu- 
cio tão necessário, bem que desgraçadamente hoje tão abando- 
nado, e por isso há tantos incrédulos, que acham mais cômodo 
duvidar, que estudar para adquirir o conhecimento da verdade, e 
os costumes tanto sofrem desta indesculpavel negligência. A Re. 
ligião Cristã mesmo temporalmente falando, fará sempre a feli- 
cidade da sociedade. Se dela se tem feito abusos, nada alteram 
a sua perfeição e pureza; eles só vêm da perversidade dos ho- 
mens, que de tudo abusam. e invocando o nome da religião co- 
metem crimes que ela tão expressamente proibe. Um soberano 
verdadeiramente cristão há de infalivelmente fazer a felicidade 
dos povos que forem sujeitos, sendo os bens do Trono as virtu- 
des principais da religião, a Justiça e a Caridade. Vossa Alteza 
Imperial, que em tão tenros anos começa a desenvolver tanto 
os princípios da virtude e firmeza de caráter, espero que, com o 
andar do tempo, fará glória ao Brasil quando Vossa Alteza Im- 
perial se dará por bem pago dos sacrifícios que fizer merecer a 
sua admiração; estes são os votos ardentes bem esperançados, 
desta de Vossa Alteza Imperial Fiel Criada. Assinava-se Mariana 
Carlota de Verna. 

Bem disse Max Fleiuss: estas palavras refletem-nos, em dísti- 
co e a traço forte, não só a verdade de origem como o perfil mo- 
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ral de sua signatária e encerram ainda em si um seguro vaticínio, 
pelo símbolo da virtude e da firmeza do caráter que se espelha- 
ram, através a moral Cristã, desde o berço, na alma infantil desse 
extraordinário soberano que viria a ser o que de fato foi, uma 
legítima glória para o Brasil. 

No final de 1830 D. Pedro I partiu com a imperatriz e sua 
comitiva para a província de Minas Gerais, em viagem de recon- 
ciliação política que durou dois meses e meio. Durante esse tem- 
po o príncipe e suas irmãzinhas ficaram como de costume, con- 
fiados aos cuidados daquela sua digníssima preceptora. 

A partir do regresso do imperador, que desembarcou em S. 
Cristovão na madrugada de 11 de março de 1831, precipitaram-se 
os acontecimentos politicos com o seu desfecho a 7 de abril. 
Vinha a abdicação e a indicação do tutor dos príncipes imperiais. 
D. Pedro I proclamava que "usando direito que a Constituição 
me concede no capítulo 5." artigo 13." nomeio por este Meu 
Imperial Decreto Tutor de Meus Amados Filhos ao muito Probo, 
Honrado e Patriótico José Bonifácio de Andrada e Silva, meu ver- 
dadeiro amigo." 

D. Pedro na ocasião tinha cinco anos e quatro meses e sua 
mão infantil, guiada naturalmente por sua segunda mãe adotiva, 
garatujou uma carta que fez o pai responder-lhe comovido: 

. . . lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e minha Pátria, 
siga os conselhos que lhe derem, aqueles que cuidarem de sua 
educação e conte que o mundo o h& de admirar, e que eu me hei 
de encher de ufania por ter um filho digno da Pátria. Eu me re- 
tiro para a Europa; assim é necessário para que o Brasil sosse- 
gue, e que Deus permita e possa para o futuro chegar aquele gráu 
de prosperidade de que 6 capaz. Adeus, meu amado filho, receba 
a benção de seu pai que se retira saudoso e sem mais esperanças 
de o ver. 

Entregava-os, a José Bonifácio e a D. Mariana de Verna, os 
filhos amantíssimos. 

Ao despertar, pela manhã de 7 de abril de 1831, foram todos 
os quatros príncipes, como de costume, ouvir missa na capela do 
Paço de S. Cristovão, mas estranhando ver o capelão chorar, ao 
consagrar a Hóstia Santa, reparando na fisionomia triste dos 
assistentes, perguntaram qual o motivo de tudo aquilo. Respon- 
deram-lhes com evasivas, mas tomaram ciência cios acontecimen- 
tos quando ouviram o adeus da imperatriz D. Amélia Leuchten- 
berg. Esta maviosa página de Adeus merece que seja repetida, 
já que é vera peça melodiosa que sempre há de ecoar pelos 
corações brasileiros. 

"Mas tu, anjo de inocência e de formosura, não me pertences 
senão pelo amor que dediquei a teu augusto pai, um dever sa- 
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grado que me obriga a acompanhá-lo no seu exílio, através os 
mares, as terras estranhas; adeus, pois, para sempre! adeus! 

Mães brasileiras, vós que sois meigas e afagadoras dos vossos 
filhos, a par das rolas dos vossos bosques e dos beija-flores das 
campinas floridas, supri minhas vezes: adotai o orfão-coroado, 
dai-lhe todas um lugar na vossa família e no vosso coração. 

Ornai o seu leito com as folhas de arbusto constitucional! 
embalsamai-o com as mais ricas flores da vossa eterna prima- 
vera! entrançai o jasmin, a baunilha, a rosa, a angélica, o cina- 
mono, para coroar a mimosa testa quando o pesado diadema de 
ouro o tiver machucado. 

Alimentai-o com ambrosia das mais saborosas frutas: a ata, 
o ananás, a cana meliflua; acalentai-o a suave entoada das vossas 
maviosas modinhas . 

Afugentai longe de seu berço as aves de rapina, a sutil víbora, 
as cruéis jararacas, e também os vis aduladores, que envenenam 
o ar que se respira nas Cortes. 

Se a maldade e a traição lhe prepararem ciladas, vós mesmas 
armai em sua defesa vossos esposos com a espada, o mosquete 
e a baioneta. 

Ensinai a sua voz terna as palavras de misericórdia que con- 
solam o infortunio, as palavras de patriotismo que exaltam as 
almas generosas, e de vez em qaundo sussurrai ao seu ouvido o 
nome de sua mãe de adoção. 

Mães brasileiras, eu vós confio este preciosíssimo penhor da 
felicidade de vosso pais e de vosso povo: eí-10 tão belo e puro 
como o primogênito de Eva no paraiso. Eu vo-lo entrego. Agora 
sinto minhas lágrimas correr com menor amargura. 

Eí-10 adormecido, Brasileiras! eu vos conjuro que o não acor- 
d e i ~  antes que me retire. A boquinha, molhada de meu pranto, 
ri-se a semelhança do botão de rosa ensopado com o orvalho 
matutino. Ele se ri, e o pai e a mãe o abandonam para sempre 

Adeus, órfão imperador, vítima da tua grandeza antes que o 
saibas conhecer. 

Adeus, anjo da inocência e da formosura adeus! toma este 
beijo! e este. . . e este último! adeus! para sempre! adeus!". 

O Andrada, por ato de 7 de outubro de 1831 fez a nomeação 
dos mestres incumbidos de promover a instrução e educação dos 
seus augustos pupilos, recaindo a escolha nos seguintes nomes: 
Luís Aleixo Boulanger, para mestre de escrita, primeiras letras e 
Geografia; Renato Pedro Boiret, professor de francês; Simplicio 
cie Sá, de Desenho; Lourenço Lacombe, de Dança; e Fortunato 
Mazziotti, de Música. 

De todos eles foi o padre Renato Boiret quem mais marcou 
com a sua ação a formação religiosa de Pedro de Alcântara. Gra. 
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duado na Sorbone, a revolução francesa o fizera fugir de início 
para a Inglaterra e depois para Portugal. Logo, em vista do seu 
procedimento nos conventos em que foi hospedado, tornou-se 
recomendável às pessoas gradas de Lisboa e ele foi admitido a 
amizade e confiança do Duque de Cadaval, do Marquês Regedor, 
e de vários outros senhores de Lisboa. Com a Côrte veiu ao 
Brasil e tornou-se professor Público da língua francesa, e mestre 
das pessoas reais portuguesas e da família imperial brasileira. 
Capelão-mór do Exército, cônego honorário da Capela Imperial, 
mereceu o respeito integral de Pedro 11. Quando de seus últi- 
mos momentos em 1838, depois do sacramento, pediu para que 
lhe consentissem falar ao imperador e tendo a isto anuido o seu 
angusto discipulo, ele o exortou ao temor de Deus, e a lembrar 
que este era o princípio de toda a sabedoria, e rogou-lhe que fosse 
tão virtuoso como a mãe. Tinha sido capelão particular de Pe- 
dro I e confessor de D. Leopoldina a quem costumava acompa- 
nhar ordinariamente em suas excursões científicas a Tijuca e as 
Paineiras . 

O final do ano de 1833 registra a destituição rumorosa do 
primeiro tutor imperial. Alberto Rangel, talvez um pouco injus. 
t(amente analizou o período em que sob as vistas de José Boni- 
fácio, o que mais importante se consigna a respeito da educação 
de D. Pedro I1 limita-se a alguns atos de um simples diretor de 
secretaria. Extraordinário é, com efeito, afirma Rangel que tão 
notável espírito, curtido e alentado no enciclopedismo e princi- 
palmente dedicado às ciências naturais, nas quais se tornou 
autoridade universal e em ciências sociais e políticas em que foi 
sem dúvida um valioso elocubrador, não imprimisse a D.  Pedro 
e as irmãs nova direção educacional, consentânea às vistas pro- 
fundas de sua própria cultura". 

Rangel insiste em afirmar que "foi escrupuloso funcionário, 
nomeando professores quaisquer estrangeiros, todos eles impro- 
visados e vendiços, informando petições, enviando e rubricando 
folhas de pagamento, cortando despesas, legalizando-as, etc. . . 

A tutoria era agora entregue a Manuel Inácio de Andrade 
Souto-Maior Pinto Coelho, marquês de Itanháem, que a exerceu, 
na qualidade de interino em 1833 e efetivo de 34 a 1840. Decla- 
rada a maioridade recolheu-se à. vida privada, e exceto nas ceri- 
mônias da Côrte era raro vê-lo no Paço. 

O então ministro da Justiça Aureliano de Souza e Oliveira 
Coutinho (depois Visconde de Sepetiba), que dissolveu em 1834 
os clubes secretos dos Caramurus, figura, segundo Pereira da 
Silva, como protagonista na expulsão dos Paços Imperiais do prl 
meiro tutor, visto como indigitado Chefe do partido restaurador, 
ordenando que a ele e a seus correligionáriris políticos se instau- 
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rasse processo, a famosa Bonifácia, por crime de alta traiçác. 
Conseguiu nomear o novo tutor dos príncipes menores e deu-lhes 
por diretor de estudos Frei Pedro da Santa-Mariana, depois Bispo 
de Crisópolis, e por mordomo Paulo Barbosa da Silva, todos seus 
diletos e prestimosos amigos. 

Moralmente, Itanhaém foi sempre admirável protótipo de 
honrades e bom senso. Fisicamente, era um velho alto, magro, 
de chinós. Foi casado quatro vezes: a primeira com D. Teodorn 
Arnault de Rios, a segunda com D. Francisca Pinto Ribeiro em 
fins de 1831; a terceira com uma irmã desta, a açafata D. Joana. 
Severina Pinto Ribeiro; e a quarta e última com a formosa retrets 
D. Maria Angelina Beltrão. Em missiva de 2 de setembro de 
1834, o menino Pedro escrevia ao seu "papá do coração", afir- 
mando estar muito contente com Itanhaém que "gosta muito de 
nós e nós muito dele". Vinte e dois dias depois e herói do Ipi- 
ranga deixava de existir e o seu filho e sucessor, ignorando ainda 
essa irreparável perda, felicitava-o, pela iiltima vez, no dia cios 
seus anos, 12 de outubro, em uma carta que começava assim: 

"Meu querido Pai-Dou parabens a V.M.I. das suas vitó- 
rias e de estar já descançando. . . " 

Triste ironia das coisas. O primeiro Imperador exalara o 
último suspiro a 24 de setembro passado: já descançava, portan- 
to, no seio de Deus, das lutas terrenas. 

O Soberano, num de seus mais expressivos sonetos, escri- 
to por entre lágrimas, pela morte de seu segundo filho, em 1850, 
lembrou o vazio de sua meninice: 

"Coube-me o mais funesto dos destinos: 
Vi-me sem Pai, sem Mãe, na infância linda. . . " 
E em bem verdade não completara ainda os seus nove 
anos. . . 

O menino D. Pedro, metódico, regrado, alcançava pasmosos 
progressos em sua cultura e educação, devidos - afiançava Ita- 
nhaén - muito ao seu talento, e espírito indagador e refletido. E 
eram os esforços de tal monta que se viu as voltas com "um ata. 
que de febre cerebral", acompanhada de ligeiro sofrimento de 
estomago". Tiveram de diminuir as regras, pois o jovem já tra- 
duzia as línguas francesa, inglesa, aplicava-se a geografia, música, 
dança e desenho. Os progressos eram realmente notáveis "por 
serem os estudos o que mais o deleitavam". 

No "Regulamento de Serviço do Paço e das Pessoas Impe- 
riais" baixado pelo tutor marquês de Itanhaén, observa-se que as 
sete da manhã tinha o príncipe de realizar as orações matinais 
para dar graças a Deus repetindo-se as 8 horas as orações da noite. 
Calendário rígido de obrigações não deixava lugar para a ausên- 
cia do "Dai ao Pai o que é do Pai". 
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Em 1835 os representantes da Nação tomavam conhecimento 
de que S .  M . I.  tem gozado perfeita saúde e ganho, em consequên- 
cia, robustês, tendo desaparecido os incômodos que no ano pró- 
ximo passado tinham sido relatados. Nessa época Simplicio adoe- 
ceu dos olhos e como sua enfermidade se prolongasse foi subs- 
tituído pelo diretor da Academia de Belas Artes, Felix Emílio 
Taunay, responsável por incutir o amor do Belo ao Imperador. 
Sem prejuízo das aulas de desenho, ensinou também o Francês, 
o Grego, a História Universal e das Artes. O grande pintor muito 
se esforçou para que se operasse a transformação estética do Rio 
de Janeiro pela arborização e abertura de Avenidas, num traba- 
lho preconizador da obra de Pereira Passos já neste século. D. 
Pedro I1 dele dizia ao seu filho, o Visconde de Taunay: "devo-lhe 
muitíssimo, principalmente quanto ao amor do belo e seu cultivo". 

Profunda influência nc pensamento religioso do Imperador 
exerceu frei Pedro de Santa Mariana, esmoler-mór do Paço, frade 
Carmelita e que não aceitou a mitra do Rio de Janeiro, para o 
qual fora nomeado após o falecimento de D. José Caetano da 
Silva Coutinho. O Papa Gregório XVI, por instância de Pedro 11, 
nomeou-o bispo titular de Crisópolis por bula de 6 março de 
1841 e Pio IX o fez conde Palatino, aliás o primeiro a receber 
esta distinção no Brasil. Atuou como pedagogo - referiu Fleiuss 
- que não só assistisse as suas lições e as das princesas, como o 
preservasse de adquirir idéias falsas das coisas, aumentando-lhe 
pela lição os conhecimentos indispensáveisa a um monarca cons- 
titucional, dando por assim dizer unidade e sistema a educação. 

Boiret ensinava a literatura da França com o intuito de 
ornar o seu espírito com a moral que nela se encontrava. Ma- 
ziotti no piano forte fazia-o adquirir muito compasso naquelas 
peças que tocava e preparava os seus sensórios para sentir as 
magnificiências da música sacra. Sabiam despertar sua inteligên- 
cia para o Bom, o Belo, o Justo, o Eterno, o Verdadeiro, mas 
de forma que entendesse as manifest,ações do espírito como es- 
pelho de um Poder Soberano sobrevindo do Criador. Assim Bou- 
langer, apresenta como tema de caligrafia aos augustos irmãos o 
título "Deus de Meus Pais"; 

Envia a Sabedoria dos Teus Santos Ceus, e do Trono da 
Tua Grandesa, para que esteja comigo, e comigo trabalhe 
para que eu saiba o que Te é aceito. 
Por Ela sabe todas as coisas, e as entende, e me guiará 
nas minhas obras com prudência, e me guardará com o 
seu poder. 
E serão aceitas as minhas obras, e governarei ao teu 
Povo com justiça e serei do Trono de meu Pai. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTõRICO E GEOGRAFI'CO DE S. PAULO 
- 

Este o exercício de Pedro I1 e diletas manas no dia 21 
de abril de 1836. 

Sabiam instilar a crença no Deus de seus antepassados, as 
virtudes de uma conduta cristã, alta e desprendida, os lavores do 
amor ao próximo, que era na verdade todo o seu povo Brasileiro. 

Tão educados foram no espírito religioso - referiu Monse- 
nhor Pinto de Campos, dos Augustos pupilos - que até os brin- 
quedos infantis eram muitas vezes imitações do culto. A encan- 
tadora princesa D. Francisca revestia-se de padre, sua irmã e seu 
irmão eram acólitos, e não deixava de ser curiosa a seriedade de 
que se embebiam nestas ocupações inocentes, mas que desde o 
berço revelavam a tendência do espírito religioso. 

Teve outros professores, Roque Schuch na Literatura, onde 
demonstrava o "decidido amor pela História e pelos assuntos 
heróicos". Damby nas artes de montaria; Luís Alves de Lima e 
Silva, na esgrima. 

Mas de tudo isso, num cadinho, começavam a aparecer os 
seus sentimentos de bondade e justiça e a equanimidade que foi 
o traço marcante de caráter. A par, disso era caritativo por na- 
tureza, e compreensivo e magnanimo. Bem jovem nas excursões 
matinais pelos arredores do parque de S .  Cristováo, distribuia 
bastante dinheiro em prata, retomando ao Paço sem um ceitil. 
Toda essa quantia era destinada aos soldados e aos pobres que 
deparava em caminho. Já no exílio, nos conta Afonso Celso, ao 
receber pequena soma pecuniária do Brasil, capaz de tirá-lo da 
situação de penúria em que estava, logo ordena que ela seja dis- 
tribuída aos pobres, esquecido totalmente de sua situação cons- 
trangedora. 

Desprendido, esquecia-se de si próprio, em testemunhos de 
doação e renúncia. Na verdade sempre aprouve-lhe o convívio 
com os sábios, os homens de ciências e de letras. A convivência 
com os mestres da infância e juventude marcou seu cerne e sua 
índole. O seu único lenitivo em mais de um momento de prova- 
çiio e não foram poucos, eram as tertúlias com os homens de 
espírito. Procurou-os, entendeu-os e foi entendido o nosso "neto 
de Marco Aurélio." 

O "Diário" de D. Pedro 11, conservado nos arquivos do 
Castelo D'Eu, se inicia por um introito, verdadeiro testamento 
moral. Escreveu-o a 31 de Dezembro de 1861, com 36 anos de 
idade e 21 de governo, em pleno apogeu de seu reinado. Essas 
páginas revelam sua alma e sua maneira de pensar, testemunho 
admirável que expressa uma filosofia, uma regra de ação: 

"Nasci para consagrar-me as letras e as ciências, e a ocupar 
posição política preferiria a de Presidente da República ou Mi- 
nistro a de Imperador. . . Tenho espírito justiceiro e entendo que 
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o amor deve seguir estes gráus de preferência: Deus, Humani- 
dade, Pátria, Família e Indivíduo.. . Cumpre ao Monarca ser 
franco com os Ministros; mas fora das ocasiões em que se resol- 
vam os negócios deve ser o mais reservado possível. . . A respeito 
do conceito que forma o Monarca dos indivíduos todo o escrúpu- 
lo é pouco.. . Não tenho tido, nem tenho válido, caprichando 
mesmo em evitar qualquer acusação a tal respeito, sobretudo 
quando a válidas. . . Não posso admitir favor diferente da Jus- 
tiça.. . Também entendo que despesa inútil é furto a nação.. . 
Reputo um de nossos males a falta geral de responsabilidade afe- 
tiva.. . Depois da guerra contra Rosas, sempre fui partidário da 
abstenção do Brasil nos negócios do Prata. Protesto contra qual- 
quer anexação de território estrangeiro. . . Não sou partidário 
da pena Capital, mas o Estado de nossa Sociedade ainda a não 
dispensa, e ela existe na lei. . . comuto-a sempre que há circuns- 
tâncias que o permitam.. . Entendo que o melhor emprego de 
dinheiro é nos meios de comunicação.. . O ensino deve ser in- 
teiramente secular, com exceção do religioso, mas livre ainda 
que sujeito a inspeção da autoridade. Seria útil a criação duma 
Universidade a agricultura reclama toda a atenção dos poderes 
do Estado carecendo principalmente de vias de comunicação.. . 
Sinto que se façaçm tantas coisas mal feitas mas eu sempre me 
oponho a elas. Muitas coisas me desgostam; mas não posso logo 
remediá-las e isso aflige-me profundamente. Se ao menos eu 
pudesse fazer constar geralmente como eu penso. Mas, para 
que, se tão poucos acreditariam nos embaraços que encontro 
para que se faça o que julgo acertado. Há muita falta de zelo 
e o amor da Pátria só é uma palavra para a maior parte! Ver 
onde está o bem e não poder concorrer para ele senão lentarnen- 
te burlando-se muitas vezes os próprios esforços, é um suplício 
de Tântalo para o Soberano que tem consciência; mas a resigna- 
ção é indispensável para que a influência do Soberano vá produ- 
zindo sem abalos sempre mais seus efeitos desinteressados do 
que não seja o bem público - alvo necessário do monarca cons- 
titucional " . 

A sua genuina e única riqueza foi, em bens terrenos, se disse, 
a sua preciosíssima biblioteca que legou a nação com a cláusula 
de ser dada a essa coleção o nome de sua extremosa companheira 
de existência, Dona Tereza Cristina. 

Desde a meninice empolgou-o o amor aos livros, foi sua paixão 
dominante. Ramiz Galvão lembrou que dizia gostar dos livros, 
como satisfação dos cinco sentidos: 

Visual, pela impressão exterior ao aspecto do livro; 
tactil, ao manusear-lhe a maciês ou aspereza das páginas; 
auditivo, pelo brando crepitar ao folheá-lo; 
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olfativo, pelo cheiro pronunciado do seu papel impresso 
ou fino couro da encadernação; 
gustativo, isto é, o sabor intelectual do livro, ou mesmo 
físico, ao humedecer-lhe ligeiramente as pontas das folhas 
para virá-las. 

Quando moço referiu Pinto de Campos, encantava-o a leitura 
das Sagradas Escrituras, tanto pela sublimidade das suas idéias 
como pela magestade e veemência do estilo e pela grandesa das 
imagens, de inspiração divina. Considerava os profetas os maio- 
res poetas da humanidade. Deleitava-se com os Psalmos de Da- 
vid, as lamentações de Jeremias e o Cântico de Isaias sobre as 
ruínas da Babilonia. 

Monsenhor Joaquim Pinto de Campos, tão afeito à pessoa do 
Imperador, registrou a oração do Soberano em um de seus coló 
quios literários: 

"encanta-me a leitura da Bíblia. Nela não vemos somente 
pacto fundamental da nossa religião, senão que também (mor- 
mente em alguns dos livros santos) os mais admiráveis modelos 
de estilo, na elegância, na grandesa, nas imagens, na altiloquia, 
na inspiração verdadeiramente divina. Os profetas são os primei- 
ros poetas do mundo: as Lamentações de Jeremias, deplorando a 
sorte de sua pátria; a sublimidade de idéias, a energia dos qua- 
dros, a veemência de estilo de Isaias, no cântico sobre a Ruina 
da Babilonia; Daniel anunciando a vinda de Messias, e as revo- 
luções dos quatro grandes impérios; Ezequiel em seu estilo ale- 
górico, posto que um tanto obscuro, mas sempre colorido e va- 
garoso; tudo isso são páginas de que o espírito humano se enso- 
berbeceria, ainda quando não fossem revelações divinas. Não 
há quem as leia sem sentir profunda comoção". 

Incansável saboreador das belezas das literaturas de todos 
os tempos era senhor do conhecimento da História da Guerra do 
Peloponeso, de Tucidides, e ainda mais agradava-lhe Tacito, "o 
conciso, o imparcial, o filosofo, o verdadeiro, o eloquente profli- 
gador do crime e da tirania", em suas palavras corretas. 

Entre as obras religiosas lia, com predileção a Apologética 
cle Tertuliano; e o Tratado do Conhecimento de Deus e de si mes- 
mo, de Bossuet; dos historiadores antigos, preferia Tucidides e 
Tácito; e dos poetas Virgilio, Horácio e Dante. Versava assidua- 
mente os clássicos - Vieira, Bernardes, Camões, Lucena, Garret. 
Castilho e sua simpatia particular era para o autor da História 
de São Domingos e da Vida de Bartolomeu dos Mártires. 

Já no exilio exclama: 
"E de si de onde eu nasci Deus me tirou, 
Mesmo aqui, de tão longe, atento estou, 
Para a Pátria servir - sempre estudando". 
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Nesse martirizante exilio, depois de privado da doce "metade 
da sua alma entristecida", a dous passos só da morte, estudava 
ainda línguas orientais, frequentava sábios, literatos, artistas, es- 
tudava, estudava muito e sempre. . . 

Mas jamais o nosso segundo Imperador esqueceu as sábias 
lições sobre as coisas de Deus. Em Paris, como já acontecera 
em Milão no decorrer do grave episódio médico, ao perceber que 
ia morrer, é ao abade Rebours que solicita os sacramentos. Rocha 
Martins descreveu os seus comoventes últimos instantes. O aba- 
de, da Madeleine, sacramenta-o e Pedro I1 quedou-se uns instan- 
tes, inclinado sobre as almofadas, os cabelos e a barba de neve 
esparsos, argênteos, com reflexos fulvosos a luz das velas que 
se tinham acendido junto ao crucifixo. Depois dirigiu-se a filha 
e ao genro, com enorme lucidez e aconselhara-lhes resignação, 
grandesa de ânimo na adversidade e que pedissem a Deus pelo 
Brasil, onde via o espetro das guerras civis. A meia hora da noite 
de 5 de Dezembro, finou-se em quarto modesto dum Hotel de 
Paris quem nascera em Paço Imperial. 

Dera por toda a sua longa existência as mais evidentes pro- 
vas de um testemunho cristão, alto e despreendido. Que continue 
para todo o sempre a receber as bençãos do Altíssimo, S. Mages- 
tade D. Pedro 11, sem dúvida nenhuma o maior de todos os Bra- 
sileiros. Glória a sua Memória! Que seja para sempre lembrado! 
Que seja para sempre louvado um dos Monarcas mais sábios da 
História. 
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"D. PEDRO I1 E AS CIENCIAS, LETRAS E ARTES" 

Lycurgo de Castro Santos Filho 

Considerações gerais - No século XIX, os países da Amé- 
rica Latina, todos de recente formação, não possuíam ainda o 
substrato, o embassamento necessário ao florescimento da cul- 
tura. O Brasil sofria, então, o resultado de uma colonização 
orientada para o desenvolvimento material, para a comercialia- 
ção dos recursos naturais, para a mineração, para os místeres que 
proporcionassem um rápido enriquecimento. E assim, quando 
na segunda metade do século XIX, na Europa, a crítica e a dú- 
vida acarretavam a inquietação intelectual e a adoção do método 
experimental, daí resultando o progresso das ciências, das letras 
e das artes, no Brasil, no reinado de D.  Pedro 11, os letrados, 
os eruditos, permaneciam estagnados, apenas difundindo e comen- 
tando as descobertas científicas, apenas empreendendo a exegesse 
do pensamento europeu. Não havia, de fato, clima ou ambiente 
sócio-econômico favorável. Longe dos centros europeus, destituí- 
da dos meios materiais e técnicos indispensáveis aos processos 
experimentais, a cultura brasileira não renovou, não inovou, e 
refletiu tão somente a civilização européia. 

Inexistiram condições para a criação de escolas que propi 
ciassem a pesquisa e a experimentação e, então, as duas faculda- 
des de medicina, as duas academias de direito, a escola militar e 
a de engenharia, únicas existentes na época, formaram apenas 
profissionais, que foram a classe dirigente do país, por sinal bons 
profissionais, cultos parlamentares, atilados jornalistas, satíricos 
panfletários, excelentes oradores, ardentes e impetuosos tribunoe 
e deficientes administradores. 

Se o governo imperial, tanto liberal como conservador, to- 
lhido pelas limitações sócio-econômicas, pouco realizou em pró1 
do desenvolvimento da cultura, nos seus mais variados setores 
- e somente nas últimas duas décadas do século passado, em 
virtude da reforma de ensino do visconde de Saboia (1884) é que 
os laboratórios das escolas superiores passaram a dispor de me- 
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lhor numerário - o imperador D. Pedro 11, em contrapartida, 
procurou incentivar as letras e as artes, notadamente as artes. 
De sua verba pessoal, o monarca empregou boa parte no enca- 
minhamento, para estudos na Europa, dos melhores alunos da 
Imperial Academia de Belas Artes. Custeou a formaççáo de mú- 
sicos, como Carlos Gomes. Com a sua presença prestigiou ses- 
sões teatrais e musicais e as reuniões de associações culturais 
ao país, dentre elas o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Se a ação do soberano se revelou mais um incentivo de caráter 
pessoal do que governamental, mesmo assim, alcançou evidentes 
e benéficos resultados. 

Artes no Segundo Reinado - O academicismo e o neoclassi- 
cismo vigiram no país, de 1850 até o fim do século XIX. Não 
obstante ultrapassados e já superados pelos impressionistas, fo- 
ram os pintores acadêmicos europeus, franceses e italianos em 
maioria, os mestres dos jovens artistas brasileiros distinguidos 
com o clássico premio de viagem a Europa, quase todos subsidia- 
dos por D. Pedro 11, como se disse. 

São desse tempo Vítor Meireles ("Primeira Missa", "Batalha 
Naval de Riachuelo"), Pedro Arnérico ("O grito do Ipiranga", 
"Batalha de Avaí"), Almeida Júnior ("Partida da Monção", "Pi- 
cando fumo"), Rodolfo Amoedo ("O ultimo Tamoio ", "Marabá" 1 ,  
Benedito Calixto ("Fundação de São Vicente", "Domingos Jorge 
Velho "1, Henrique Bernardelli ("Os Bandeirantes"), Oscar Perei- 
ra da Silva ("Fundação de São Paulo") e ainda outros, todos neo- 
clássicos, autores de notáveis obras dos gêneros históricos, guer- 
reiro, e de tipos e costumes. 

O imperador foi o grande protetor e estimulador de Carlos 
Gomes (óperas principais " I1 Guarani", "Lo Schiavo", "Fosca ", 
Salvador Rosa") no início de sua fulgurante carreira. E no se- 
gundo reinado surgiram e projetaram-se renomados músicos- 
compositores, a exemplo de Francisco Manuel da Silva ("Hino 
Nacional Brasileiro"), Leopoldo Miguez ("Hino da Proclamação 
da República", Suite a l'antique") Alberto Nepomuceno ("Elec- 
tra", " leads brasileiros 1, e Francisco Braga ("Hino a Bandeira", 
"Gavião de Penacho"). 

Para esta sucinta resenha, bastam os nomes citados, de bra- 
sileiros que - não é demais repetir - a falta de escolas e am- 
biente adequados, estudaram na Europa e lá se completaram 
como artistas. Trouxeram para o Brasil e aqui desenvolveram a 
arte européia, na música, no teatro, na pintura, na escultura. 

Letras no Segundo Reinado - A última metade do século 
XIX foi a época do romantismo e do naturalismo no romance, 
e do parnasianismo e do simbolismo na poesia. E podem ser 
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agrupados na escola romântica, pelo lirismo e pelo individualis- 
mo, os poetas Casimiro de Abreu ("As Primaveras", "Canções do 
Exílio"), Gonçalves de Magalhães ("Confederação dos Tamoios"), 
Laurindo Rabelo ("Trovas"), Fagundes Varela ("Vozes da Amé- 
rica", "Anchieta ou o Evangelho nas Selvas"), o condoreiro Cas- 
tro Alves ("Espumas Flutuantes", "Os Escravos") e Gonçaçlves 
Dias ("Primeiros Cantos", "Os Timbiras") ; o jornalista, político 
e poeta Francisco Otaviano ("A Semana, "Poesias "1, o jornalis- 
ta e político Tavares Bastos ("Cartas de um Solitário", "O Vale 
do Amazonas"), e o também jornalista e político, na época, Joa 
quim Nabuco (" Seção Parlamentar", "O Abolicionismo") ; os ro- 
mancistas José de Alencar ("O Guarani", "Iracema", "O Tronco 
do Ipê"), Manuel Antônio de Almeida ("Memórias de um Sar- 
gento de Milícias") e Joaquim Manuel de Macedo ("A Moreni- 
nha", "O moço louro", "O Rio do quarto"). Machado de Assis 
("Memórias póstumas de Brás Cubas", "Dom Casmurro", "Con- 
tos Fluminenses"), que se expressou em todos os estilos, já se 
projetara como o genial e singular cultor das letras nacionais. 

Naturalistas e ficcionistas realistas foram Tomás Alves Filho 
(contos na "Gazeta de Notícias"), Júlio Ribeiro ("A Carne"), 
Aluísio Azevedo ("O Cortiço", o Mulato"), Raul Pompéia ("O 
Ateneu", "As joias da coroa") e Coelho Neto ("O Rei Negro", "A 
Capital Federal"). 

Raimundo Correia (" Sinfonias ", "Poesias" 1, Olavo Bilac 
("Poesias", "Crônicas e novelas"), Vicente de Carvalho ("Reli- 
cário", "Poemas e Canções") e Alberto de Oliveira ("Canções Ro- 
mânticas", "Sonetos e poemas") foram poetas parnasianos, en. 
quanto que Cruz e Sousa ("Tropos e Fantasias", "Missal") cul 
tivou o simbolismo. 

No período considerado houve juristas como Rui Barbosa 
("Código Civil Brasileiro"), historiadores como Francisco Adolfo 
de Varnhagen ("História Geral do Brasil") e Capistrano de Abreu 
("O descobrimento do Brasil e seu desenvolvimento no século 
XVI") ; oradores sacros como frei Montalverne ("Obras orató- 
rias"), teatrólogos como Artur Azevedo ("Véspera de Reis ", "Ca- 
pital Federal"), França Júnior ("Amor com amor se paga", 
"Como se fazia um deputado") e Martins Pena ("O juiz de paz 
da roça", "Quem casa quer casa"); houve o folclorista e critico 
Sílvio Romero ("A literatura brasileira e a crítica moderna", 
"História da literatura brasileira") e houve pensadores da filoso- 
fia, como Soriano de Sousa ("Compêndio de Filosofia"), Tobias 
Barreto ("Ensaios e estudos de filosofia e crítica", "Estudos 
alemães") e Farias Brito ("Finalidade do Mundo "1, pensadores 
da filosofia que não criaram, porém interpretaram, propagaram, 
imprimiram o toque da terra, por assim dizer, ao pensamento e 
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as correntes de idéias da Europa, Numerosos foram os positivis- 
tas, discípulos seguidores de Augusto Comte e Emílio Littré, 
adeptos da implantação da República. 

Os cultores das letras acima assinalados escreviam a perfei- 
çâo na língua portuguesa, mas a maneira dos literatos franceses 
e ingleses, nos mesmos estilos. 

Se bem que em muito menor escala do que para as artes, 
o mecenato de D. Pedro I1 também se fez presente nas letras 
através do auxílio financeiro a alguns jovens que posteriormente 
vieram a ocupar posição de realce na poesia ou no romance, como 
o gaúcho Carlos Ferreira ("Cânticos juvenis", "Histórias cam- 
biantes"), que se radicou em Campinas, na província paulista. 

Ciências no Segundo Reinado - Nas considerações gerais, 
preliminares, ficou dito que não se verificou, no século XIX, de- 
senvolvimento das ciências no Brasil por inexistirem os meios 
necessários a experimentação e a pesquisa. As escolas deficien- 
tes, de ensino teórico, livresco, não formaram técnicos e pesqui- 
sadores, e o que possa ter aqui existido, no tocante ao setor 
científico, deveu-se a cooperação alienígena e aos brasileiros de 
formação européia. 

Joaquim Gomes de Sousa (1829-631, cultor da matemática e 
da física, foi o sábio autor de estudos sobre o cálculo integral e 
o som. Naturalistas-viajantes estrangeiros da segunda metade do 
século XIX, como Ribeyrolles, Avé-Lallemant, Bates, Tschudi, 
Burton, von den Stein e outros, descreveram regiões, fauna e 
flora, e efetuaram observações antropológicas e etnográficas. Os 
médicos Peter Lund, dinamarquês, e André Regnell, sueco, esta- 
belecidos em Minas Gerais, estudam, o primeiro, o homem pre- 
histórico da Lagoa Santa, e o segundo, espécimes botânicos ainda 
desconhecidos, merecendo emprestar o nome, "Regnellia", a um 
novo gênero, iniciativa do brasileiro Barbosa Rodrigues, com o 
qual se correspondia. Tendo enriquecido como médico, Regnell 
custeou a vinda ao Brasil de patrícios seus, botânicos, dentre os 
quais Lofgren, que aqui passou a residir. A botânica teve, assim, 
cultores, não somente estrangeiros, mas também nacionais, como 
Freire Alemão ( 1797-1874 1 e o referido Barbosa Rodrigues ( 1842- 
19091, continuadores que foram de frei Veloso (1742-1811) e de 
muitos outros da primeira metade do século XIX. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ( 1838 1 ,  sempre 
prestigiado por D. Pedro 11, logo se tornou um centro de deba- 
tes e de divulgação, e a sua Revista é o repositório da documen- 
tação e de todo o movimento cultural brasileiro do século pas- 
sado. Pois quando em 1856 o Instituto pediu e obteve do governo 
a criação de uma comissão de engenheiros e naturalistas nacio- 
nais para explorar regiões e colher material dos três reinos da 
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natureza para o Museu Imperial, viu a sua iniciativa combatida e 
rjdicularizada pela imprensa oposicionista, que apodou de "Co- 
missão das Borboletas" aos membros da expedição, a qual, ini- 
ciando os trabalhos pela província do Ceará, logo se dissolveu. 

Por outro lado, grande êxito obteve a expedição Thayer, fi- 
nanciada pelo milionário norte-americano Nataniel Thayer. Ela 
trouxe ao Brasil Luís Agassiz, Charles Hartt e outros, que obser- 
varam as características geográficas e o sub-solo, havendo Charles 
Hartt publicado em 1870 o volume "Geologia e geografia física 
do Brasil". Charles Hartt, posteriormente, chefiou uma "Comis- 
são Geológica do Império do Brasil" (18'75-771, enquanto que 
Orville Derby dirigiu outra semelhante (1886 1 ,  na província de 
São Paulo. 

Charles Darwin permaneceu três meses no Rio de Janeiro, 
em 1832, retomando em 1836, quando visitou a Bahia e Per- 
nambuco. Colhia dados para a elaboração e confirmação de sua 
teoria sobre a evolução das espécies. E de estudos e pesquisas 
realizados posteriormente no Brasil por Bates (o mimetismo) e 
por Wallace (também precursor do transformismo) valeu-se 
Charles Darwin para o extraordinário êxito do lançamento de seu 
livro "A origem das espécies por meio de seleção natural ou a 
Preservação das raças mais fortes na luta pela vida", em 1859. 

Em Santa Catarina, o alemão Fritz Muller estudou o mime- 
tismo nas borboletas, o parasitismo entre os insetos, a genética 
do milho, os sambaquis, enviando os seus trabalhos a Haeckel, 
que os publicava e os divulgava na Alemanha. Graças a D. Pedro 
11, Fritz Muller vivia em Blumenau com um subsídio mensal de 
naturalista-viajante do Museu Imperial e Nacional. Deposto o 
monarca, os dirigentes do Museu ordenaram a Muller que fosse 
residir no Rio de Janeiro, e em caso contrário, que se demitisse. 
E foi o que infelizmente aconteceu. 

O velho observatório Astronômico do Rio de Janeiro (1827) 
reorganizado pelo francês Emanuel Liais (1870), a quem sucedeu 
o belga Luís Cruls (18811, foi palco de interessantes observações 
astronômicas. E o Museu Imperial e Nacional (1818) tornou-se 
um ativo centro de estudos antropológicos e de fisiologia experi- 
mental sob a direção de João Batista de Lacerda (1846-1915). 
Contratado pelo governo imperial para lecionar Biologia Indus- 
trial na Escola Politénica, o francês Luís Couty impulsionou os 
estudos e, de parceria com Lacerda, efetuou observações sobre o 
curare. No ano de sua morte, em 1884, fez publicar na Gazeta 
Médica da Bahia um apanhado sobre o estado da experimentação 
no país, louvando o montante das verbas destinadas aos laborató- 
rios das faculdades de medicina e da Politécnica. Esta era a 
continuação da antiga Escola Central do Rio de Janeiro, reor- 
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ganizada e modernizada pelo visconde do Rio Branco, o respon- 
sável pela instalação da Escola de Minas de Ouro Preto (1875) 
sob a direção de Henri Gorceix. Uma Estação Agronômica çur- 
giu em Campinas, SP, (1887), por iniciativa do conselheiro Anto- 
nio Prado. Destinada ao estudo da agricultura tropical, transfor- 
mou-se depois no bem conhecido Instituto Agronômico. 

A reforma do ensino médico levada a cabo pelo visconde de 
Saboia (1884) procurou reaparelhar as duas faculdades médicas 
do Rio de Janeiro e da Bahia. Entretanto, foi em Salvador da 
Bahia, centro médico bem menos dotado do que o do Rio de 
Janeiro, que três médicos estrangeiros, não pertencentes a Facul- 
dade de Medicina da Bahia, efetuaram as únicas pesquisas expe- 
rimentais médicas realizadas no Brasil na segunda metade do 
século XIX. 

Servindo-se do microscópio, examinando, indagando, discutin- 
do, Wucherer, Paterson e Silva Lima, sem contarem com auxílio 
governamental de qualquer natureza, foram os pioneiros da me- 
dicina científica no Brasil. Constituíram o que atualmente se con- 
vencioriou chamar de Escola Tropicalista Baiana. 

Oto Wucherer ( 1820-73) descobriu micro-filárias em urina de 
portadores da "elefantíase dos árabes" ( 1868). Seu nome foi dado 
a um gênero de filárias, "Wuchereria". Também nas fezes dos 
opilados reconheceu o "Ancylostoma duodenale", responsável pela 
ancilostomíase, o11 amarelão, então denominada "hipoemia inter- 
tropical " ( 1866-67 1 .  

John Paterson (1820-821, coadjuvante dos dois colegas, foi 
quem diagnosticou por primeiro, na Bahia, a invasão da febre 
amarela (1849) e do cólera asiático (1855). 

Silva Lima ( 1826-1910 descreveu o desconhecido "ainhum" 
(1867), uma afecçáo dos dedos dos pés dos africanos, e publicou 
um dos mais completos estudos até então aparecidos sobre o be- 
ribéri (1866-69) enfeixados no livro intitulado "Ensaio sobre o 
beribéri no Brasil", 1872. Foi justamente no mais importante pe- 
riódico médico nacional do século passado, a "Gazeta Médica da 
Bahia" (1866 a 18691, sob a direção de Pacífico Pereira, que os 
três clínicos publicaram os seus trabalhos. 

Infelizmente os três médicos, um alemão, um escocês e um 
português, constituíam um grupo isolado, estanque. Viriam a ser 
continuados apenas no início deste século por Osvaldo Cruz e o 
seu Instituto de Manguinhos ( 1900), no Rio de Janeiro. 



O MUSEU DA CASA BRASILEIRA 

Ernani da Silva Bruno ( 1 )  

Idealizado por Luís Arrobas Martins, o Museu da Casa Bra 
sileira foi criado por decreto-lei de 29 de maio de 1970, sob a de- 
nominação de Museu do Mobiliário Artístico e Histórico Brasi 
leiro, sendo-lhe atribuída uma estrutura em que se previa a 
existência de um Conselho Diretor, composto de nove membros 
e um Diretor Geral ou Diretor Execut.ivo, a que se subordinavam 
duas outras diretorias: uma diretoria administrativa com seis 
seções (de Pessoal, de Material, de Finanças, de Vendas, de Co- 
municações e de Serviços Auxiliares) e uma diretoria técnica, com 
quatro seções (de Atividades Específicas ou Museologia, de 
Documentação, de Pesquisa e de Divulgação). Essa estrutura foi 
reduzida, de forma radical, por decreto de 26 de julho de 1974, 
passando daí por diante 0 Museu a dispor, além do Conselho 
Diretor (cuja organização não foi alterada) de uma única Dire- 
toria, a que se subordinam duas seções, a Técnica e a Adminis- 
trativa. 

Para sede do Museu foi destinado o chamado Solar Fabio 
Prado, a avenida Brigadeiro Faria Lima 774, edifício de inspira- 
ção arquitetônica neoclássica, construido em 1945 e que fora 
doado ao Governo do Estado por D. Renata Crespi da Silva Prado, 
viuva de Fábio Prado, prefeito de São Paulo no fim da década 
de 30. O prédio, no momento da doação, estava no entanto alu- 
gado e o Museu ficou provisoriamente instalado em uma antiga 
casa residencial e dois pequenos sobrados, na alameda Noth- 
mann, só se transferindo para o Solar Fábio Prado quando dali 
se retirou o inquilino, a 18 de setembro de 1972. 

O decreto-lei de 29 de maio de 1970 fixava entre os objetivos 
do museu, além daqueles relativos a pesquisas, cursos e inter- 
câmbio cultural com entidades congeneres, o de "coletar, classi- 
ficar, expor convenientemente, conservar e restaurar móveis, 
alfaias, objetos de arte e de decoração de residências, considera- 
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dos de valor histórico ou artístico para o país, especialmente o 
Estado de São Paulo". 
NOTA (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Esses objetivos do Museu, no entanto, por decreto de 12 de 
novembro do mesmo ano de 1970, dispondo sobre a organização 
e o funcionamento do novo órgão, foram consideravelmente am- 
pliados, passando então a caber ao Museu, além dos demais 
objetivos já enumerados, "recolher, por compra, doação ou em- 
préstimo, classificar, catalogar e expor convenientemente, objetos 
de valor sociológico, histórico ou artístico, ligados a cultura bra- 
sileira, particularmente a paulista, em especial móveis, alfaias, 
trajes, jóias, elementos iconográficos, demológicos e etnológicos, 
de toreutica, de artesanato, documentos, livros e papéis de qual- 
quer natureza, que possam interessar ao estudo dos costumes 
do Brasil, em particular de São Paulo, visando principalmente a 
reconstituição dos interiores das casas brasileiras, nomeadamente 
2 das paulistas, das origens até o presente". 

Estas disposições legais de certa forma sugeriam, mais que 
um museu comum, uma espécie de centro de estudos ou insti- 
tuto de pesquisas que se responsabilizasse por uma enorme e 
complexa gama de investigações em torno da evolução da cultura 
brasileira. 

CAMPO DE ATUAÇÃO 

1.3 indiscutível que o campo de atuação da instituição que se 
criava ganhou uma amplitude que o primeiro decreto-lei não per- 
mitia prever. A rigor, de acordo com o teor da lei inicial, só in- 
teressariam ao Museu as peças artísticas (uma papeleira Dom 
José, por exemplo, uma cama Dom João V, um espelho Império 
e outras da mesma categoria) ou as peças históricas - suponha- 
mos, para exemplificar, uma cadeira que tivesse pertencido ao 
regente Feijó ou uma escrivaninha sobre a qual o Barão do Rio 
Branco houvesse assinado um tratado de limites. 

Caberia um parêntesis em torno do significado da expressão 
peça histórica. H á  um conceito tradicional e restrito do vocábulo 
história, preso aos acontecimentos importantes, as famílias no- 
bres ou ricas, as figuras social ou politicamente dominantes e 
porisso se convencionou chamar de peças históricas e de museus 
históricos aos objetos e instituições relacionadas com aquelas co- 
notações. Atualmente, quando se entende por história a crônica 
da vida coletiva, o estudo da evolução de toda uma comunidade 
ou de todo um povo, aquela significação deveria estar superada, 
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mas ainda não o foi, e porisso persiste o uso do vocábulo histó- 
rzco em seu sentido tradicional e restrito. 

Mas o teor do decreto que disciplinou a organização e o fun- 
cionamento do Museu da Casa Brasileira dissipa qualquer dúvi- 
da. E, de acordo com suas disposições, também interessam ao 
Museu, a título de exemplo, um catre rústico da época das ban- 
deiras, uma candeia utilizada no tempo da mineração, a mesa ou 
a cadeira que tivessem integrado o mobiliário de qualquer si- 
tiante ou morador urbano anônimo, de qualquer parte do Brasil, 
desde que representativas de uma etapa da cultura brasileira. 

LEVANTAMENTOS E PESQUISAS 

Como é evidente, os objetivos mais amplos atribuídos ao 
Museu tornaram muito maiores as suas responsabilidades e de- 
terminaram a ampliação correspondente de seu campo de pes- 
quisas. De uma parte, pesquisas sobre a evolução do mobiliário 
artístico e (no seu sentido tradicional e restrito) do mobiliário 
histórico. De outra parte, pesquisas sobre a evolução do equi- 
pamento da casa brasileira em geral. Se já é relativamente pobre 
a bibliografia relativa ao inobiliário artístico-histórico nacional, 
muito mais pobre e quase inexistente é a bibliografia sobre o 
equipamento da casa brasileira em geral, equipamento regional- 
mente diversificado e a ser estudado ao longo de uma evolução 
de quatro séculos. 

Daí a ênfase, quase forçada, que se deu a pesquisa sócio- 
histórica no Museu da Casa Brasileira. Pesquisas e levantamen- 
tos que se fundamentam em documentos da época colonial, como 
os reunidos nas coleções "Inventários e Testamentos", "Documen- 
tos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo" e 
outros; na chamada Literatura de Viajantes, através de um longo 
e paciente trabalho que vem sendo realizado, de anotação dos 
textos dos numerosos viajantes que, principalmente no decorrer 
do século passado, percorreram as várias regiões do Brasil; nas 
obras dos ensaistas que investigaram o passado da cultura bra- 
sileira; e até nas obras de memorialistas e de ficcionistas em que 
se registraram dados para um melhor conhecimento do equipa- 
mento da casa em várias épocas de nossa história. Sem que se 
descuidassem os estudos relativos ao mobiliário luso-brasileiro, a 
cerâmica, a prataria, etc., em suas expressões artísticas. 

Dos levantamentos e pesquisas até agora realizados, resulta- 
ram vários dispositivos de informação, de que dispõe o Museu e 
que são franqueados a consulta dos interessados. Um deles, o 
Fichario do Equipamento da Casa Brasileira, dispondo de milha- 
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res de fichas informativas, de que constam a cidade ou a região 
em que foi feita a observação e o ano ou a época em que ela 
ocorreu e classificadas na seguinte série de itens: Abastecimento 
de Água; Acessórios de Móveis; Alimentação; Anexos da Casa; 
Apetrechos de Trabalho; Armas; Aspectos Gerais; Comércio; 
Construção Material e Técnicas; Costumes Domésticos; Decora- 
ção; Equipamentos de Transporte; Higiene; Indústria Caseira; 
Instrumentos Musicais; Instrumentos de Castigo; Móveis; Objetos 
de Uso Pessoal; Peças de Iluminação; Rouparia; Utensílios de Co- 
zinha e Mesa; Vestes e Jóias. 

Obedecendo ao mesmo esquema, dispõe o Museu de um Fi- 
chário de Estampas, totalizando atualmente 618 gravuras, repro- 
duzidas de livros e albuns de viajantes ou de fotografias de peças 
de coleções particulares e de museus do Brasil. 

Essas informações e essas estampas classificadas são respal- 
dadas, em parte, por uma biblioteca, atualmente com mais de 1700 
volumes, com obras de Antropologia e Etnografia, Arquitetura 
e Habitação, Artes Plásticas e Artes Menores, Folclore e Técnicas 
Populares, História da Civilização Brasileira, Linguística e Lite- 
ratura, Museologia, Sociologia e Viagens - além de numerosos 
catalógos ilustrados de museus da Argentina, do Brasil, do Méxi- 
co, dos Estados Unidos e de diversos países da Europa. 

SEMINÁRIO E BOLETIM 

Os registros do Fichário do Equipamento da Casa e do Fi- 
chário de Estampas servem de ponto de partida e de fontes de 
consulta, ao lado de outras fontes bibliotegráficas e de trabalhos 
de campo, para que os pesquisadores do Museu (que são ainda 
em número restrito) elaborem levantamentos, monografias ou 
pesquisas em torno dos temas que interessam aos objetivos do 
Museu da Casa Brasileira. Algumas comunicações ou resenhas 
dessas pesquisas ou monografias são apresentadas em seminários 
que se realizam todas as sextas-feiras - seminários em que o 
orador responde a perguntas, ouve depoimentos e debate proble- 
mas relativos ao tema exposto. Os mais significativos desses tra- 
balhos apresentados em seminários são reunidos em boletins que 
o Museu vende a particulares e remete para bibliotecas e outras 
instituições culturais. 

Apenas para exemplificar, podem ser citados aqui alguns des- 
ses trabalhos apresentados em seminários, a partir de 1973; "Os 
antigos inventários e testamentos como fonte de pesquisa histó- 
rico-social"; "Contribuição para o estudo do mobiliário paulista 
do século XVII"; "Técnicas de tecelagem no Brasil"; "Evolução 
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do mobiliário luso-brasileiro"; "Características das cidades colo- 
niais do Vale do Paraíba"; "A Africa Negra e sua influência na 
casa brasileira"; "Contribuição ao estudo da nomenclatura do 
mobiliário luso-brasileiro"; "A casa residencial brasileira" "A co- 
zinha colonial brasileira"; "Equipamentos de trabalho nos inven- 
tários coloniais de São Paulo"; "Rouparia nos testamentos pau- 
listas do século XVII"; "Retrato de uma família de Diamantina 
nos primeiros anos da República"; "Subsídios para a história da 
prata e seus artífices na Vila de São Paulo nos séculos XVII e 
XVIII"; "O equipamento da casa nos romances de José de 
Alencar ". 

Complementando esse tipo de atividade cultural mais perma- 
nente o Museu realizou, no segundo semestre do ano passado, sob 
o patrocínio da Universidade de São Paulo, seis pequenos cursos 
versando "Aspectos Gerais da História da Civilização Brasileira"; 
"A Literatura de Viajantes como fonte de pesquisa sócio-históri- 
ca"; "Movéis e Utensílios da Casa Brasileira" "A cerâmica no 
Brasil"; "A prataria no Brasil"; e "A sociologia aplicada a admi- 
nistração de Museus". 

O ACBRVO 

Os "slides" que serão em seguida projetados focalizam a sede 
do Museu (Solar Fábio Prado) e algumas dezenas de peças de 
seu acêrvo, devendo-se desde logo observar que a maioria dessas 
peças se enquadra na categoria do mobiliário artístico, pela ra- 
zão de que as primeiras aquisições foram feitas (e os "slides" 
preparados) ainda quando o museu se configurava como do Mo- 
biliário Artístico e Histórico Brasileiro. 

Inicialmente, cinco aspectos da fachada e de detalhes do So- 
lar Fábio Prado, de arquitetura inspirada no neoclássico que es- 
teve em voga nos solares e casarões a partir do Primeiro Reina- 
do, estilo bastante característico das tendências trazidas para o 
Brasil pelo arquiteto Grandjean de Montigny e seus companheiros 
da Missão Artística Francesa, que chegou ao Rio de Janeiro em 
1816. 

Em seguida as duas estátuas em mármore branco, de autor 
desconhecido, simbolizando a Europa e a América, e que consti- 
tuem ornatos de jardim ao gosto da arquitetura neo-clássica. 
Essas duas peças (pertencentes a uma série em que figuravam 
representações dos demais continentes) procedem de uma resi- 
dência do Rio de Janeiro, de fins do século passado. 

A estátua a meio corpo de D. Renata Crespi da Silva Prado, 
doadora do Solar Fábio Prado ao Governo do Estado, está colo- 
cada no centro do saguão de entrada do edifício. É trabalho de 
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autoria de Victor Brecheret, o escultor que teve presença desta- 
cada, como não se ignora, no Movimento Modernista de 1922. 

As peças seguintes são pias de igreja que serviram também 
de ornatos de jardim. Uma delas de granito, entalhado em gros- 
sos gomos, provavelmente do século dezoito, tipo de peça freqüen- 
te em igrejas e em capelas de antigas fazendas, particularmente 
de Minas Gerais. Outra, também procedente de Minas Gerais e 
provavelmente do mesmo século, entalhada em pedra sabão. E 
outra, uma pia batismal em calcário. 

Dois painéis de azulejos, provavelmente do século dezoito, 
invocando as musas da poesia e da música. 

Outra peça é uma credencial folheada de prata, no estilo Dom 
José, procedente de Belém do Pará. As credenciais eram móveis 
de igreja, mas também figuravam em salões de grandes residên- 
cias, servindo de base para espelhos ou colocação de vasos. 

Segue-se uma cômoda-arcaz no estilo Dom José, de jacarandá 
escuro marchetado de madeira mais clara. Foi móvel comum em 
sacristias, mas também em casas solarengas. Duas cômodas em 
estilo D. José, móveis que seriam raros, no século dezoito, nas 
residências brasileiras, onde seu uso só se tornaria freqüente no 
século seguinte. Viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil 
na época da independência registram a existência de cômodas, 
nesse tempo, nas residências comuns, quase como uma novidade. 
Elas começavam a substituir as arcas. Ainda uma cômoda D. 
João V, exemplar rústico que conserva vestígios de pintura. E 
uma meia-cômoda de pau-setim claro, com marchetaria escura, 
no estilo D. João V ou de transição do D. João V para o D. José. 

A peça que aparece em seguida é um catre Império rústico 
ou marquesão, procedente de antiga fazenda do litoral-norte de 
São Paulo. Lembra o canapé fixado em conhecidíssimo desenho 
de Debret, com uma dona de casa bordando, cercada de crianças 
e mucamas. 

Um grande espelho d-e pé, estilo Império, calcado em moldes 
franceses . 

Papeleira estilo Dom José, procedente de Itu e que pertenceu 
A Madre Teodora de Voiron, educadora francesa que viveu em 
São Paulo na segunda metade do século passado. E outra pape- 
leira Dom José, talvez de fins do século dezoito, com laterais en- 
talhados. Essas papeleiras dispõem de uma série de escaninhos 
ou segredos que se justificavam pela inexistência de organizações 
baneárias até o começo do século passado. Essas papeleiras as 
vezes sustentavam uma estante ou oratória, como o que aparece 
no "slide" seguinte. É um exemplar rico, rebuscado, ostentando 
frontão entalhado. O detalhe é de uma cariatide ou espanholete, 
na lateral superior. O armário rústico (que aparece em seguida) 
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é exemplo de móvel pintado que teria sido peça de sacristia, de- 
pois usada também em residências. 

Vem depois uma mesa chamada, por alguns estudiosos, de 
manuelina, com a ressalva de que esse foi um estilo de móvel 
que não floresceu na época de Dom Manuel, mas posteriormente, 
como expressão de reação nacionalista portuguesa, na época de 
dominação de Portugal pelos Filipes de Espanha. Outra mesa - 
esta, denominada aldeã portuguesa, expressiva de um tipo de mó- 
vel originário da região de Trás os Montes e que serviu de modelo 
para carpinteiros mineiros e goianos, notadamente da área de 
Paracatu. As pernas são torneadas grosseiramente. Esta pequena 
mesa de encostar, ou consolo, procede da Bahia e é feita de ja- 
carandá escuro. A seguinte é uma mesa de cancela (a gate-leg 
dos ingleses) com abas dobradiças que quando abertas se apoiam 
na perna móvel, tendo sido possivelmente usada para jogos, em- 
bora pudesse ter tido outras funções. E uma mesa de jacarandá 
com tampo de mármore, no estilo Império. 

Passamos agora a ver um banco típico de sacristia ou de al- 
pendre de casa, do século dezoito. Tem assento móvel, em forma 
de tampa, que cobre uma espécie de caixa ou bau. Em seguida 
uma série de cadeiras de sala de visitas, de meados do século 
passado e que pertenceram ao Barão de Anhumas, residente em 
Campinas. Seguem-se as peças de uma mobilia no estilo Beran- 
ger, procedente de Pernambuco, de palhinha e com grandes me- 
dalhões esculpidos. Seu consolo ostenta tampo de mármore. Uma 
poltrona senhorial, na linha barroca. 

Aparece agora uma caixa-forte toda de ferro, para guarda de 
valores, procedente de Belém do Pará. E um cofre-arca de ma- 
deira e ferro, para os mesmos fins. Eram equipamentos também 
essenciais em uma época em que inexistiam organizações bancárias. 

Finalmente, neste conjunto rústico figuram um cabide, que 
servia também de prateleira; uma mesa de tipo cavalete, móvel 
de cozinhas ou saletas; e um grande vaso de barro, de confecção 
tosca, procedente do litoral paulista e que acusaria a persistên- 
cia de técnicas trazidas pelos escravos africanos. 

Deve-se observar que, como é evidente, além dessas e de 
outras peças de categoria artística, o Museu dispõe de inúmeras 
outras peças que não se enquadram na mesma categoria, mas na de 
peças de equipamento da casa brasileira, representativas de várias 
épocas dentro da evolução da habitação no Brasil. Peças, por 
sinal, cuja presença causa certa estranhesa a alguns dos antiquá- 
rios e colecionadores que visitam o Museu, esquecidos, esses visi- 
tantes, de que não se trata de um Museu de Arte, mas de um 
Museu de documentaçção histórico-social. São, por exemplo, equi- 
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pamentos de repouso - redes e catres rústicos. Equipamentos 
de guarda e transporte - tais como canastras e baus de couro. 
Equipamentos de banho - gamelas de madeira e lavatórios de 
ferro. Equipamentos de cozinha - armários rústicos, tachos de 
ferro e de cobre, caldeirões, chaleiras, bules e panelas de ferro. 
Equipamentos de mesa - frascos, paliteiros, louças, talheres. E 
equipamentos de trabalhos caseiros ou que foram caseiros em 
outras épocas - tais como pilões, batedeiras de manteiga, moi- 
nhos e torradores de café, rodas de fiar e muitos outros. 

A DEFINIÇÁO 

O grande problema do Museu da Casa Brasileira reside na 
sua própria definição em termos de montagem e de exposições. 
Qual é o equipamento da casa brasileira e de que forma ele evo- 
luiu em quatro séculos de história? É evidente que, em qualquer 
parte do mundo ocorre, em escala maior ou menor, a disparidade 
entre o equipamento caseiro da classe pobre, da classe média e 
da classe abastada. Mas, no caso do Brasil, seria ainda preciso 
multiplicar essas três categorias de equipamentos por cinco ou 
seis regiões em que eles se implantaram e evoluiram de forma 
diversa. E mais ainda: multiplicar as 15 ou 18 categorias, daí 
resultantes, por algumas sub-regiões ou sub-áreas cujas popula- 
ções se condicinoram por diferentes fatores econômicos ou con- 
tribuições culturais diversas. 

Diante disso, de que forma distribuir, em um mesmo edifí- 
cio, salas e peças que pudessem transmitir ao visitante imagens 
coerentes do interior e do equipamento da casa brasileira de todas 
as regiões, de todas as categorias sociais e através de quatro 
séculos de evolução? O recurso que primeiro ocorre é o de ex- 
posições temáticas temporárias, em que se focalizassem, separa- 
damente, regiões e épocas da civilização brasileira ou determina- 
dos tipos de equipamento. Mas esses esquemas só seriam satis- 
fatórios se o Museu dispuzesse de um. riquíssimo e variado acer- 
vo de peças que só o tempo e a fartura de recursos lhe permitirão 
reunir. 

Enquanto as coisas não se definem (e dentro dos recursos 
de que pode dispor) o Museu prossegue em sua atividade de co- 
leta e classificação de peças, de pesquisa sócio-histórica e de in- 
tercâmbio com outros museus ou instituições culturais. 



EDGARD EGYDIO DE SOUZA 
Professor Emérito - Engenheiro Insigne. 

Antonio Carlos Cardoso. 

No transcurso do centenário de nascimento do Professor 
Edgard Egydio de Souza, as homenagens prestadas a sua perso- 
nalidade ilustre vem reavivar as recordações de todos os que 
tiveram o privilégio de com ele conviver, como seus discípulos, 
colaboradores e amigos e puderam, assim, receber o benefício de 
seus ensinamentos, a influência de sua orientação e o estímulo de 
seus exemplos. 

A vida magnífica de Edgard de Souza pode ser considerada 
um paradigma, tanto em sua atuação de Mestre de grande cul- 
tura e saber, quanto em sua atividade de Engenheiro, exercendo 
n profissão com alta competência e espírito público ou, ainda, 
oomo Chefe capaz de comandar com segurança e grandeza de 
5nimo a realização de notáveis empreendimentos. 

Esboçar a biografia de Edgard de Souza é, também, necessa- 
riamente, em um delineamento paralelo, apresentar fases de duas 
grandes instituições - a Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo e a "The São Paulo Tramway, Light & Power Co. Ltd" 
- que constituiram o cenário de suas atividades e as quais dedi- 
cou toda a sua vida de trabalho constante, eficiente e sábio, ser- 
vindo-as com dedicação e amor, contribuindo para o seu progres- 
so e engrandecimento. 

O PROFESSOR 

Descendente de ilustres famílias paulistas, Edgard de Souza 
nasceu em Campinas, São Paulo, em 12 de Março de 1876. Foram 
seus pais, o senhor Elias do Amara1 Souza e dona Laura de Quei- 
roz Aranha de Souza. 

Após os primeiros estudos, em sua cidade natal, foi para a 
Bélgica, onde completou os preparatórios e matriculou-se no fa- 
moso "Instituto Eletrotecnico Montefiore" da Universidade de 
Liége. Ali conquistou,-com as mais altas láureas, os diplomas de 
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"Engenheiro de Minas" e de "Engenheiro Eletricista", nos anos 
de 1898 e 1899, respectivamente. 

Regressando a São Paulo, logo após a formatura, ingressou 
em 1900, como Engenheiro da "The São Paulo Tramway, Light 
& Power Co", cujas primeiras instalações começavam a funcio- 
nar naquele ano. 

Muito jovem, ainda, alcançou as honras do magistério supe- 
rior, pois, naquela época, recebeu do ilustre Professor Antonio 
Francisco de Paula Souza, então Diretor da Escola Politécnica, 
convite para nela lecionar. 

Ingressou como "Preparador" da cadeira de Eletrotécnica, 
então pertencente ao Curso de Engenheiros Civis (1900), pois não 
existia, ainda, o Curso de Engenheiros Eletricistas, que seria cria- 
do posteriormente. 

Sua carreira na Escola Politécnica foi rápida. Nomeado Len- 
te Substituto das cadeiras de "Eletrotecnica" e de "Física Indus- 
trial" em 1901, foi efetivado em 1903. e nomeado Lente Catedrá- 
tico em 1911. 

Nessa época, o grande desenvolvimento das aplicações da 
eletricidade, na indústria, nos transportes urbanos, na ilumina- 
ção pública, em estabelecimentos comerciais e nas residências, 
demonstrava a necessidade da formação de engenheiros especia- 
lizado~ em eletrotécnica. 

Pela reforma da Escola Politécnica, em 1911, era criado o 
Curso de Engenheiros Mecânicos e Eletricistas. Foi o Professor 
Edgard de Souza nomeado Lente Catedrático desse Curso, encar- 
regado da regência de duas cadeiras - Eletrotécnica, I1 Parte, 
abrangendo Distribuição, Transmissão de energia, e suas aplica- 
ções a Tração e Iluminação; Eletrotécnica, I11 Parte, compreen- 
dendo, Telefonia, Telegrafia e o ensino técnico e científico de La- 
boratórios de Medidas Elétricas e Magnéticas. 

Na regência dessas cadeiras, como Lente Catedrático, lecio- 
nou o Prof. Edgard de Souza, em sua brilhante carreira de ma- 
gistério, durante um longo e ininternipto período, até a sua apo- 
sentadoria, em 1936. 

A organização fundamental do ensino de Eletrotécnica, na 
Escola Politécnica, para a formação de engenheiros especialistas, 
foi realizada pelo Prof. Edgard de Souza, com a colaboração dos 
Professores Francisco Ferreira Ramos e Francisco Emygdio da 
Fonseca Telles. Esses ilustres Mestres são, assim, considerados 
como Patronos do Curso de Engenheiros Eletricistas daquela 
Escola. 

No exercício do magistério, a atuação de Edgard de Souza 
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foi sempre a do Mestre possuidor de saber e sabedoria, incessan- 
temente apaixonado pelo desejo de superar-se, na excelência de 
sua preparação científica e didática, a do pesquisador de esclare- 
cida iniciativa e a do guia prudente e seguro. 

A missão que desempenhou, de formar engenheiros capazes 
de bem servir a Nação, o ilustre Mestre poude cumprí-la magni- 
ficamente, por haver sempre honrado o próprio título profissio- 
nal, em uma constante afirmação de cultura, competência e de 
zutoridade, baseada em experiência e valor moral. 

Como professor, tinha o dom inestimável de saber despertar 
o interesse de seus discípulos, modelando-lhes, harmoniosamente, 
a inteligência e a sensibilidade para a apreciação dos aspectos 
mais elevados da profissão . 

Suas lições, pronunciadas com voz pausada e grave, eram 
modelos de método, clareza, precisão e elegância. Por isso, eram 
cuvidas com atenção e respeito e, por vezes, entusiasmo, com 
que seus discípulos manifestavam a admiração pelo ilustre Mestre. 

Por essa forma, transmitia a seus alunos, não apenas a rique- 
za de seus conhecimentos científicos e experiência, como ensi- 
namentos de organização e exemplos de ética e de dignidade que 
o caracterizavam, pelos quais era admirado e estimado pelos 
que tiveram o privilégio de ser seus discípulos. 

Em reconhecimento ao magnífico desempenho de sua missão 
de magistério, exercida com inexcedível dedicação e brilhantismo, 
a Congregação da Escola Politécnica, por aclamação, concedeu-lhe 
o título de "Professor Emérito" e propôs ao Conselho Universi- 
tário que lhe fosse concedido, também, o título de "Doutor Hono- 
ris Causa". 

Essas homenagens representam a mais alta honraria que uma 
Faculdade e a própria Universidade podem conceder a um Mestre, 
110s termos de seus estatutos. 

Em data de 13 de Maio de 1949, em Sessão Solene da Con- 
gregação da Escola Politécnica, foram outorgados esses títulos 
honoríficos ao Professor Edgard de Souza. Essa cerimonia cons- 
tituiu o coroamento de sua brilhantíssima carreira Universitária. 

O ENGENHEIRO 

A carreira profissional do Engenheiro Edgard de Souza foi 
tão notável quanto sua carreira Universitária. 

Teve início, em 1900, logo após seu regresso a São Paulo, 
diplomado pela Universidade de Liége, quando ingressou no De- 
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partamento de Engenharia da "The São Paulo Tramway, Light & 
Power CO.", Empresa Canadense, concessionária do fornecimento 
de energia elétrica. em São Paulo, que, iniciando suas instalações, 
inwgurava a Usina geradora hidro-elétrica de Parnahyba, no rio 
Tietê, com a capacidade de 16.000 kW, e transmitia a energia a 
cidade de São Paulo, por uma linha de 40.000 W. A cidade de São 
Paulo tinha, então, pouco mais de 200.000 habitantes. 

Essas instalações eram consideradas de grande porte e re- 
presentavam a técnica mais avançada, na época, constituindo mo- 
tivo de grande admiração. 

Em 1909, foram construídas a represa e o reservatório de 
acumulação do Guarapiranga, para a regularização do rio Tiete, 
a fim de assegurar a vazão necessária a usina de Parnahyba. 

O consumo de energia, para atender ao rápido desenvolvi 
mento de São Paulo, que começava sua fase de industrialização, 
crescia incessantemente. Em 1914, tornou-se necessário o aurnen- 
to da produção, tendo sido, então, construída uma nova usina 
hidro-elétrica, no rio Sorocaba, com a capacidade inicial de 
25.000 kW. 

O Engenheiro Edgard de Souza, que participava de todos 
esses trabalhos, assumia responsabilidades sempre maiores e foi 
promovido ao cargo de Engenheiro-Chefe da Companhia. 

Em 1923, foi nomeado Engenheiro Eletricista Geral das Com- 
panhia "Light" de São Paulo e do Rio de Janeiro e, também, da 
"São Paulo Electric Co". Finalmente. em 1924, foi nomeado Su- 
perintendente Geral da "The São Paulo Tramway, Light & Power 
Co." e da "São Paulo Electric Co.". 

Nesses elevados cargos, sucedeu a Sir Alexander Mackenzie, 
que tendo sido o principal incorporador e organizador dessas Em- 
presas, exercia as funções da Administração Geral, desde os pri- 
mórdios de sua instalação no Brasil. Foi, assim, Edgard de Souza, 
o primeiro Engenheiro Brasileiro a ocupar o mais alto cargo na 
Administração do complexo industrial "Light". 

Por essa honrosa distinção em sua carreira profissional, re- 
cebeu Edgard de Souza excepcionais homenagens do Instituto de 
Engenharia e da Escola Politécnica. 

Nessa época, 1924, o extraordinário crescimento do parque 
industrial de São Paulo, a eletrificação da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro e o desenvolvimento da Capital e da área abas. 
tecida pelas instalações da "Light" evidenciaram a necessidade 
inadiável de uma grande ampliação da capacidade geradora do 
"Sistema". 
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A grande Empresa Canadense, consciente de sua responsabi- 
lidade, no desenvolvimento econômico da região em que era con- 
cessionária de importantes serviços públicos, correspondeu plena- 
mente à expectativa dos Orgáos Governamentais. 

A ampliação projetada exigia da Empresa um esforço extra- 
ordinário, para a realização de obras hidro-elétricas de magnitude 
sem precedentes, com a utilização de técnica arrojada, o investi- 
mento de grandes capitais e a implantação de uma organização 
administrativa especial, de modo a promover a ampliação do sis 
tema gerador, em escala capaz de assegurar o desenvolvimento 
do progresso e da riqueza da mais importante região do Estado 
de São Paulo. 

Em resumo, o projeto a ser executado consistia no aprovei- 
tamento dos cursos d'água existentes no planalto da Serra do 
Mar e, em grande parte do próprio rio Tietê (desviado ao longo 
do rio Pinheiros, cujo curso seria invertido), para em conjunto 
mediante represamento em grandes reservatórios de acumulação, 
alimentar, na vertente marítima, uma poderosa usina geradora, 
hidro-elétrica, que seria construída em Cubatão, na baixada San- 
tista, de onde as águas aproveitadas seriam encaminhadas ao 
Oceano Atlântico. 

A realização desse projeto exigia um complexo de grandes 
obras, compreendendo a construção de numerosas barragens, for- 
madoras de lagos ou reservatórios de acumulação, estações ele- 
vatórias, canais, túneis, tubulação adutora, necessárias a alimen- 
tação da grande usina hidro-elétrica de Cubatão, utilizando uma 
altura de queda de 720 m, cuja capacidade seria de 450.000 kw 

Esse conjunto de instalações viria a constituir o mais impor- 
tante sistema gerador existente no Brasil, na época, destacando-se, 
mesmo na escala mundial, pela sua potência. 

A execução do grande projeto da Serra do Mar viria, assim, 
assegurar imensas possibilidades de produção de energia elétrica, 
para atender, durante muitos anos, um considerável desenvolvi- 
mento econômico da região abastecida pelo "Sistema Light", em 
turno da Capital de São Paulo. 

A finalidade e os limites desta exposição, porém, não permiti- 
tem descrição mais detalhada dessa notável obra de Engenharia, 
que constitui motivo de justificado orgulho na história da grande 
Empresa "Light", em sua contribuição para o progresso do Brasil. 

A realização desse projeto foi devida, principalmente, a atua- 
ção conjunta de três eminentes diretores da "Light": Sir Alexan- 
der Mackenzie, Asa White Kenney Billings e Edgard Egydio de 
Souza. 

Os nomes desses grandes Chefes estão inseparavelmente asso- 
ciados a concepção, a organização e a execução do complexo de 
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obras e instalações da Serra do Mar que, sem sua admirável con- 
jugação de esforços, não teria sido possível realizar. 

Esses nomes ilustres simbolizam, também, o trabalho extra- 
ordinário de muitos outros eminentes profissionais, responsáveis 
pelos vários setores do projeto: Engenheiros, Juristas, Médicos, 
Técnicos e Administradores, em todos os escalões e, ainda, o tra- 
balho de incontáveis valorosos operários. 

A admirável dedicação e o esforço de todos, tornaram possí- 
vel o grandioso empreendimento, de inestimável alcance técnico, 
econômico e social. 

Em 1949, comemorou a "The São Paulo Tramway, Light & 
Power Co" o cinquentenário de sua fundação e constituição, em 
Toronto, Canadá, em 7 de Abril de 1899 e da autorização do Go- 
verno Federal, para funcionar no Brasil, 17 de Julho de 1899. 

Nessa ocasião, o Conselho Diretor da "Brazilian Traction, 
Light & Power Co", honrou com excepcionais homenagens a três 
de seus membros, em reconhecimento aos seus relevantes serviços 
prestados a Empresa, durante o meio século de sua existência. 

Foram, então, distinguidos os Diretores: Sir Alexander Mac- 
kenzie, incorporador e organizador da Companhia e seu Presiden- 
te desde o início; o Vice-presidente Asa White Kenney Billings, 
construtor do projeto da Serra do Mar; e o Vice-presidente Edgard 
Egydio de Souza, que, desde os primórdios da Empresa no Brasil, 
prestara relevante colaboração, como Engenheiro e Superinten- 
dente Geral. 

Em uma síntese feliz, três das principais instalações da 
"Light" receberam os nomes desses ilustres colaboradores: o 
"Edifício Alexander Mackenzie", sede da Empresa em São Paulo; 
a "Represa Billings", o mais importante reservatório da Serra do 
Mar; e a "Usina Edgard de Souza", a primeira instalação gera- 
dora hidro-elétrica, em Parnahyba, que forneceu energia ao Sis- 
tema de São Paulo. 

Essas homenagens perpetuaram os nomes desses eminentes 
Patronos da Empresa. em monumentos que consagraram suas 
realizações, como símbolos de operosidade e dedicação, assina- 
lando exemplos dignos de admiração e de continuação. 

Nessa mesma ocasião, Edgard de Souza comemorava, tam- 
bém, o cincoentenário de sua formação profissional, na Universi- 
dade de Liége. Recebeu, então, honrosa e especial homenagem 
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dessa Instituição. O Governo da Bélgica, igualmente, em reconhe- 
cimento ao intercâmbio científico e cultural entre a Bélgica e o 
Brasil, realizado por Edgard de Souza, agraciou-o com a "Cruz 
de Cavaleiro da Ordem de São Leopoldo" e com a condecoração 
da "Ordem da Coroa da Bélgica". 

Em São Paulo, promovidas pela Escola Politécnica e o Insti- 
tuto de Engenharia especiais homenagens lhe foram prestadas. 
A elas juntaram-se as de outras Instituições, como a Federação 
das Indústrias, a Associação Comercial e a Sociedade Rural 
Brasileira. 

Essas comemorações constituiram a consagração de sua mag- 
nifica carreira profissional. 

Entre as definições de "Engenharia", como profissão, uma 
das mais expressivas e que se tornou clássica, é aquela adotada 
pelo "Instituto de Engenheiros Civis Ingleses", com o seguinte 
enunciado : 

"Engenharia é a arte de utilizar os materiais e as energias 
da natureza e de organizar e dirigir o trabalho humano, em bene- 
fício da Coletividade". 

Esse conceito da profissão assinala que a missão do Enge- 
nheiro é, tanto de ordem técnica como de ordem administrativa, 
esta tão importante quanto aquela, devendo, arnbas ser exercidas 
com a finalidade de prestar benefícios a Coletividade. 

A luz desse conceito, é que deve ser apreciado e reconhecido 
o trabalho do Engenheiro e o seu ideal de construir, no sentido 
mais elevado. 

As realizações de Edgard de Souza consagraram-no, assim, 
como um "Engenheiro Completo", no exercício da profissão, que 
soube honrar e dignificar, conquistando respeito e admiração, 
pelo idealismo com que desempenhou sua missão. 

Após completar meio século de intensa e fecunda atividade, 
Edgard de Souza, considerando cumprida a missão, encerrou sua 
carreira. Sua saúde, entretanto, entrou em declínio e sua vida, 
magnífica por tão notáveis realizações, extinguiu-se a 20 de Maio 
de 1956. 

Edgard de Souza sobe fazer de sua própria vida a sua 
obra máxima, a mais bela e preciosa, pela perfeita realização de 
sua vocação, pela grandeza do trabalho, pela espiritualidade e 
idealismo. 
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No desempenho do dever, na dedicação às instituições a que 
serviu, no devotamento à sua família, na fidelidade aos seus prin- 
cipio~, sua personalidade nobre foi sempre assinalada pela sin- 
ceridade, pela modestia e a bondade que o caracterizavam e au- 
reolavam de doçura a sua austeridade. 

Felizes aqueles que deixaram recordações de suas vidas ilus- 
tres e a perpetuação de seus nomes, pela nobreza de caracter, pela 
consciência de sua missão, pelo seu idealismo, e por todo o con- 
junto de qualidades e virtudes que dignificaram, engrandeceram 
e iluminaram suas vidas, tornando-as em modelos para as gera. 
ções vindouras. 

(Discurso pronunciado na Sessão Plenária de 13 de Marco 
de 1976). 



O 2." CENTENÁRIO DA EXPULSA0 DOS ESPANHÓIS DO 
RIO GRANDE 

Ten. Cel. HENRZQUE OSCAR WZEDERSPAHN 

Há precisamente 2 séculos, em 1.O de abril de 1776, o nosso 
primeiro exército luso-brasileiro permanente unificado de acorda 
com as reformas introduzidas na então Metrópole pelo famoso 
conde de Lippe, expulsava de vez da vila de Rio Grande os inva- 
sores hispânicos que da mesma se haviam apossado cerca de 13 
anos antes, em 1763, com o que se daria o primeiro passo para 
a retomada da expansão portuguesa definitiva até aos rios Ja- 
guarão, Quaraí e Uruguai e completando-se assim a conquista e 
o povoamento do Rio Grande do Sul iniciados oficialmente em 
1737, mas de fato na decada anterior com lagunistas, paulistas e 
mineiros, depois reforçados por colonos açorianos, os denomina- 
dos "casais de1 Rei" ou "casais de número", a argamassa étnica 
que lá uniria todos os seus povoadores iniciais numa comunida- 
de fraterna, combativa e pertinaz, a dos brasileiros sulinos, a gen- 
te da minha terra. 

Fora preciso sofrer a afronta da chamada "corrida do Rio 
Grande" em 1763, com a tomada da vila então sede da capitania 
pelos hispânicos, abandonada a estes quase sem luta pela pusila- 
nimidade de seus chefes de então, para que os grupos ainda dis- 
persos e isolados de seus povoadores acorressem e se unissem 
para preparar uma reação, procurando ganhar tempo para um 
futuro retorno contra-ofensivo, mobilizando-se assim todos o s  
recursos de que dispunham e que na ocasião eram bastante redu- 
zidos. Com estes meios, já reforçados por elementos enviados 
de Santa Catarina e de São Paulo, conseguir-se-ia desalojar os 
hispânicos de suas posições entrincheiradas em São José do Nor- 
te, na margem setentrional da barra do Rio Grande. Mesmo as- 
sim continuaria ainda sob o domínio efetivo português somente 
o território delimitado pelo rio Jacuí até suas cabeceiras, pelo 
rio Guaiba e pela lagoa dos Patos, embora já  não poucos subdi- 
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tos de Portugal se estivessem estabelecido com suas estâncias 
além desta faixa divisória. 

Não tomara o governo de Lisboa de imediato medidas mili- 
tares para rehaver pelas armas a vila de Rio Grande para evitar 
maiores complicações com o de Madrid, preferindo um ajuste 
diplomático pressionado pela sua aliada Inglaterra que procurava 
a todo custo evitar a eclosão de uma nova guerra e em condições 
assaz desfavoráveis para Portugal naquelas circunstâncias. Mes- 
mo assim resolveu transferir para o Brasil 3 de seus regimentos 
de infantaria e designar o tenente-general João Henrique Bohem, 
antigo aluno e auxiliar do conde de Lippe em Portugal, para o 
comando do exército que pretendia concentrar na área de São 
José do Norte, inicialmente apenas numa demonstração de força 
e sem que tomasse nenhuma iniciativa belicosa a não ser em r e  
vide a intenções inequivocamente hostis e agressivas da parte dos 
espanhóis. Com estes 3 regimentos vindo da Metrópole, 1 dos de 
elite do Rio de Janeiro e outros elementos, de artilharia e de 
engenharia completados com soldados aqui recrutados, depois re- 
forçados por 2 regimentos organizados então em São Paulo e San- 
tos, além das unidades já existentes no Rio Grande do Sul, in- 
clusive de milícias locais e irregulares, disporia Boehm em 
princípios de 1776 de um exército constituído de 6.700 homens, 
com o grosso localizado acima de São José do Norte e sob o seu 
comando direto e pessoal e os demais em torno de Rio Pardo e 
em Porto Alegre. 

No entanto precisava-se de um pretexto qualquer para ini- 
ciar as hostilidades e quando o marquês do Lavradio, o vice-rei do 
Brasil no Rio de Janeiro, julgou havê-lo encontrado tanto no 
deslocamento de forças hispano-indiaticas das Missões Orientais, 
navegação na lagoa dos Patos e ao uso da barra de Rio Grande, 
segundo ordens do comando espanhol, e assim concedeu a Boehm 
constituindo uma ameaça em potencial para o núcleo luso-brasi- 
leiro de Rio Pardo, como também nos embaraços criados a livre 
c "sinal. verde" para tomar a iniciativa logo que lhe parecesse 
conveniente, abandonando pois a atitude de mera expectativa an- 
tes imposta pelas autoridades de Lisboa. 

Cumprindo pois ordens de Boehm, o brigadeiro José Marce- 
iino de Figueiredo, o benemérito governador da capitania, então 
encarregado da defesa da linha do rio Jacuí, determinava ao ma- 
jor Rafael Pinto Bandeira atacar e destruir o posto entrincheirado 
missioneiro de São Martinho, missão brilhantemente executada 
em 31 de outubro de 1775, com o que teve jnício a reação há 
muito metodicamente preparada pelo comando do Exército do 
Sul. Com o sucedido reforçaram os hispânicos sua posição em 
Santa Tecla, o que não evitou fosse a mesma investida, tomada 
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e desmantelada pelo citado major em 26 de março de 1776, vi- 
tória que valeu a Rafael Pinto Bandeira a promoção ao posto de 
coronel. 

Entrementes procurara o marquês de Lavradio trazer para si 
a glória de reconquistar a vila de Rio Grande, intervindo pessoal- 
mente ao determinar a esquadra então estacionada em Santa 
Catarina, ao comando do capitão-de-mar-e-guerra Robert Mac- 
Donall, irlandês a serviço naval português, que velejasse para o 
sul e atacasse e destruisse a esquadrilha hispânica lá destacada 
para a defesa da citada vila. cooperando assim com as forças ter- 
restres de Boehm que deveriam transpor o canal e investir contra 
as fortificações, tomá-las e reconquistar a localidade. Mas esta 
tentativa imposta por ordem direta dada do Rio de Janeiro pelo 
vice-rei, redundou num verdadeiro fracasso em 19 de fevereiro de 
1776. Em consequência da subordinação dos navios a vela de 
então, tanto aos ventos como às correntes marítimas, Mac-Dona11 
caira ai com sua esquadra sob os fogos diretos das baterias 
hispânicas e sofrera graves avárias e muitas baixas em suas tri- 
pulações. O que restou dos navios ficou a disposição do Boehm, 
ao comando do capitão-tenente Jorge Hard-Castle, inglês como 
outros tantos que aparecem na história naval portuguesa desda 
aqueles tempos. 

O desastre de Mac-Douall apenas excitou mais os ânimos 
entre os comandados luso-brasileiros de Boehm para um ataque 
direto e imediato a vila de Rio Grande. Conseguiu ele acalmá-los 
e assim preparar sigilosamente e de acordo com seu plano de 
operações cuidadosamente elaborado e magistralmente executado 
também, de surpresa, na madrugada de 1.0 de abril de 1776, e 
encoberto pelos festejos ruidosos da data natalícia da rainha por- 
tuguesa, a esposa de D. José I. Somente 7 oficiais conheciam os 
detalhes para a execução do ataque ordenado então, ainda durante 
a realização de um grande e brilhante baile, e que após imediata 
tomada das respectivas posições de partida na margem setentrio- 
nal da barra, pôde dominar ligeira tentativa de resistência his- 
pânica e libertar a localidade ocupada pelos adversários desde 
1763. Contornados os fortes e dominados estes, já na manhã do 
dia 2 cessara a última resistência inimiga. Pouco depois eram 
também ocupados, sem novos combates sérios, o forte do arroio 
do Chuí e alguns postos vizinho, coroando assim, com uma vitó- 
ria estrondosa e apenas com baixas insignificantes, todos os es- 
forços realizados durante cêrca de 13 anos e apagadas as conse 
quências desastrosas da "corrida de Rio Grande" em 1763. 

Sem um trabalho harmônico resultante da habilidade demons- 
trada por quem soubera contornar e respeitar as naturais sus- 
ceptilidades luso-brasileiras de seus comandados e auxiliares, 
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sendo ele um estrangeiro, alemão de nascimento, o tenente-gene 
ral João Henrique Boehm, como comandante-em-chefe do exérci- 
to por ele próprio organizado e instruído desde a sua chegada 
ao Brasil em 1767; do auxílio a ele patrioticamente prestado pelo 
brigadeiro José Marcelino de Figueiredo como governador da 
capitania do Rio Grande do Sul e que abdicara de muitas de suas 
prerrogativas em benefício da causa comum; dos esforços do 
marquês do Lavradio como vice-rei do Brasil, mobilizando com 
uma constância e tenacidade inegualáveis todos os recursos de 
que podera lançar mão para a luta no sul, apesar das suas intro- 
missões compreesiveis e de sua vaidade obtinada e centraliza- 
dora, esta vitória de 1.0 de abril de 1776 não teria sido possível. 
Foi uma vitória da união e da cooperação de todos sob um co- 
mando eficiente e dotado dos necessários poderes concedidos di- 
retamente, em nome del-Rei de Portugal, pelo então ainda todo 
poderoso marquês do Pombal, a um chefe de sua inteira confiança. 



H Á  150 ANOS PARTIA DE PORTO FELIZ A EXPEDIÇAO 
L A N G S D O R F F  

Vinício Stein Campos 

O transcurso, a 22 do corrente, do sésquicentenário da par- 
tida, de Porto Feliz, da EXPEDIÇAO CIENTÍFICA chefiada pelo 
naturalista alemão JORGE HENRIQUE DE LANGSDORFF ao 
interior brasileiro - São Paulo, Mato Grosso e Pará -, abre ensejo 
não só para a evocação desse notável acontecimento histórico, 
tão rico em felizes consequências para o nosso país, como nos 
incita, igualmente, a uma severa triagem das publicações que 
dele têm tratado nestes últimos tempos, a fim de repor os fatos 
na identidade de seu curso, libertos das conotações que os pro- 
curam desviar de seus reais objetivos. 

A divulgação, entre nós, de documentação espúria, calcada 
em flagrante adulteração desses acontecimentos, desacompanha- 
da de oportuna advertência ao desprevenido leitor, como vem de 
acontecer com a obra - "A EXPEDIÇÁO DO ACADEMICO G. I. 
LANGSDORFF AO BRASIL", de G.  G.  Manizer, edição brasilina, 
da Companhia Editora Nacional, sobretudo na parte de respon- 
sabilidade de um tal B. G.  Xprintsim (organizador da edição 
póstuma do trabalho de Manizer) - não pode passar sem o de- 
vido reparo e a contestação esclarecedora, que alerte a classe es- 
tudantil e desmascare as inverdades que ao meticuloso trabalho 
do pesquisador russo, Manizer, ardilosamente se agregaram. ( 1 ) 

O súdito de Nicolau 11, que visitou o Brasil em 1914-1915, in- 
tegrando uma equipe de biologia do Instituto Lesgaft, elaborou o 
seu estudo sobre a expedição Langsdorff com base na tradução 
do Visconde de Taunay, de 1875, da narrativa de Hercules Flo- 
rence, e de outros subsídios que conseguiu descobrir na Europa, 

(1) A EXpediÇão do Acadêmico G. I. Langudorff ao Brasil - G.G. Manizer - brasiliana - volume 328 - tradução de Owaldo Peralva - Cia. Editora Na- 
cional - 1967. 
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no arquivo da Expedição recolhido ao Museu Pedro Grande, de 
São Petersburgo, e em publicações científicas alemãs, de autoria 
do próprio Langsdorff. 

Sua exposição, límpida e serena, desprovida de interpreta- 
ções tendenciosas, é um relato fiel das narrativas de Florence e 
de Langsdorff, bem discrepante da viciosa introdução perpetrada 
pelo sr. Xprintsim na apresentaçção da obra, o qual não conse- 
guiu livrar-se do pernicioso fanatismo ideológico com que o im- 
perialismo russo de nossos dias procura infiltrar-se em todas as 
áreas culturais do mundo livre. 

Deslembrados de que Langsdorff, ao projetar sua aventurosa 
excursão, e realizá-la, estava apenas animado do irrefreável dese- 
jo de conhecer o fascinante sertão brasileiro, sua geografia, sua 
fauna, sua flora, seus habitantes, trazendo-os, em primeira mão, 
ao conhecimento do mundo científico, - os rastreadores moder- 
nos de sua obra na Academia de Ciências procuram vincula-la ao 
país da estrela vermelha, colorindo-a como expressão cultural de 
sua atual filosofia política! 

Bem ao contrário do pretendido, a expedição de Langsdorff 
só contou, na sua equipe, com um russo - o oficial de marinha 
Nestor Rubtzoff; os seus demais integrantes, a contar do chefe, 
eram alemães e franceses. Isso não impediu os divulgadores do 
trabalho de Manizer de classificá-la como "expedição russa" e 
para melhor acomodá-la a esse caráter, mudaram o nome de 
Langsdorff para GRIGORY IVANOVITCH LANGSDORFF ! (2 ) 

O sr. Xprintsin. em sua introdução de 15 páginas, chama os 
desbravadores dos nossos territórios dos séculos XVI e XVII, de 
"faiscadores de ouro e evadidos dos presídios"; passa ao largo de 
nossos cientistas, publicações e museus, para afirmar que os 
"apiacás, muducurus, guanás, chiquitos e outros indígenas até 
hoje não foram estudados", ignora o processo da formação na- 
cional brasileira, para concluir que o nosso desenvolvimento eco- 
nômico se orientou, sob a égide "dos países capitalistas", para 
as plantações, que destruiram as populações indígenas, substituí. 
das no seu "habitat" pelas imensas lavouras de café e de cacau, 
de São Paulo e da Bahia; fantasia um Langsdorff em luta com 
a sociedade brasileira da época, defensor dos silvícolas explora- 
dos pela ganância capitalista; arrola os viajantes e cientistas que 
visitaram o país como "pesquisadores a serviço das nações im- 
perialistas" e decreta, ex-catedra, que esses estudos de classifi- 
cação das tribus americanas não passam de mais uma prova 
cabal da lamentável "debilidade da ciência burguesa9'.(3) 

(2) Livro citado, págs. 1'1-33. 
(3) N. Xprintsim - obra citada, pág. 20. 
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Poderíamos aceitar isto? 
Bom outra, sem dúvida, a realidade que emerge incontestá- 

vel, da biografia e da obra de JORGE HENRIQUE DE LANGS- 
DORFF e de seus denodados companheiros da histórica jornada 
fluvial de 1826. 

O naturalista alemão nasceu no Grão Ducado de Baden em 18 
de abril de 1774, originário de uma família que deu numerosos 
e ilustres vultos para as ciências, tendo ele próprio se díplomado 
em medicina pela Academia de Goettingen. Passando-se para Lis- 
boa, na comitiva do Príncipe Waldeck, aí se estabeleceu como 
médico do Hospital Alemão. Durante a permanência em Portu- 
gal aprendeu o idioma lusitano e intensificou as suas pesquisas 
de ciências naturais para as quais nutria irresistível vocação, ao 
mesmo tempo em que se comunicava com os centros científicos 
europeus, transmitindo-lhes as suas observações e estudos. 

Graças a esse relacionamento, aos seus esforços, as amizades 
que foi grangeando nos meios científicos, conseguiu participar 
da grande expedição científica através do globo, patrocinada pela 
Academia de Ciências de São Petersburgo, de 1803 a 1807. Este 
cruzeiro, que lhe proporcionou contato direto com os mais di- 
versos povos e culturas, facultou-lhe o seu primeiro encontro com 
o Brasil, pois a expedição demorou-se, de 20 de dezembro de 1803 
a 4 de fevereiro de 1804, no litoral de Santa Catarina. 

Langsdorff encantou-se com a natureza catarinense e nas suas 
recordações anotou, agradavelmente, a, "limpesa dos brasileiros", 
tanto no vestuário como nas habitações, e registrou, curioso, o 
costume de "lavarem os pés e pernas em água morna, antes de 
dormir". Ao retomarem os dois navios da expedição - Nieva e 
Esperança, a rota para o sul, Langsdorff escreve em seu diário: 
"País dos mais admiráveis e riquissimo. A lembrança de minha 
estada ali permanecerá indelével para toda a vida". (4 )  

Nascia nesse instante, na formosa paisagem do Desterro, a 
atração avassaladora que traria de volta ao Brasil, alguns anos 
mais tarde, o dr. Langsdorff, e o induziria a viagem fluvial pelas 
bacias do Paraná, do Paraguai e do Amazonas, em busca das re- 
velações que se aninhassem nesse mundo desconhecido e miste- 
rioso do continente sul-americano, viagem afinal lograda da mu- 
nificiência imperial do Csar da Russia, Alexandre I. (5) 

Deixando Santa Catarina velejou pelo Pacifico, conheceu a 
ilha de Páscoa, visitou o Hawai, percorreu os arquipélagos da 
Grande Asia Oriental, esteve em Nagasaki (sem conseguir acesso 

(4) Viagem ao redor do mundo - G .  H. Langsdirff - 1822. 
(5) AIexandre I (1801-18251, vencido por Napoleão Bonaparte em Austerlttz 

Eylau e FTiedland, suportou a invasão de 18112 e viu por fim a vitária dorrir-lhe 
em Leipzig (1813) e Waterloo (1818). 



a população nipônica), foi ao Kantchaka, fez demoradas pesqui- 
sas em Sitka, desceu até São Francisco e por fim regressou a 
Europa, "farto de peixes, focas e caracóis". Nessa viagem de re- 
torno, colhendo infatigavelmente materiais para estudos, de 1807 
a 1808, cruzou as fronteiras da China, atravessou a Sibéria de 
trenó, visitou as localidades russas semeadas nesse caminho e 
através de Moscou chegou finalmente a São Petersburgo. Em 1812, 
em 2 tomos de uma edição primorosa, publicou uma de suas 
obras mais importantes, resultado dessa longa e pitoresca pere- 
grinação: "VIAGEM AO REDOR DO MUNDO." 

As saudades do Brasil, o interesse em melhor conhecer e es- 
tudar o nosso país, levaram-no a pleitear junto da côrte dos Ro- 
manoffs um posto que o reconduzisse ao continente brasileiro, 
em situação mais estável e duradoura. Foi então nomeado Cônsul 
Geral da Russia no Rio de Janeiro, onde, chegou a 5 de abril de 
1813. A viagem marítima durara cerca de 67 dias. 

Langsdorff permaneceu em nossa Pátria 7 anos seguidos, fi- 
xando-se numa propriedade que adquiriu no Rio, a Fazenda Man- 
dioca, convertida por ele em animado centro de reuniões, de pes- 
quisas, de vida social, cultural e científica, ponto de encontro de 
cientistas e viajantes ilustres que chegavam ao Brasil. Segundo 
Américo Jacobina Lacombe, comentando a tradução da obra de 
Manizer, Henrique Raffard, levando em conta a importância da 
Mandioca, não vacilou em classificá-la "como o quartel general 
dos homens de merecimento." (6 )  

Valendo-se de suas observações e experiências, adquiridas no 
trato com tantas terras e povos, realizou na sua propriedade 
carioca tentativas bem sucedidas de culturas diversas, como o 
cravo-da-india, a nóx moscada, a canela, a pimenta, o arrox chinês 
e variedades da cana de açucar. Interessou-se pela propaganda 
do Brasil na Europa escrevendo, 40 anos antes de Blumenau, 
folhetos de aliciamento de colonos alemães para o nosso país, de- 
senvolvendo nesse sentido, espontaneamente, intensa e profícua 
campanha. Ligado a numerosas instituições científicas da Europa, 
escreveu para elas valiosas comunicações sobre a flora, a fauna 
e tribus indigenas do Brasil que conheceu. Para a Academia de 
Ciências de São Petersburgo enviou continuamente abundantes 
amostras minerais, exemplares botânicos, peças animais por ele 
mesmo preparadas e taxidermizadas, em tal volume que a cole- 
ção brasileira do Museu Pedro Grande se transformou numa das 
maiores e mais importantes coleções reunidas pelo famoso 
instituto. 

(6)  Américo Jacobina Lacmbe, obra citada, d- Manizer. 
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Langsdorff voltou à Europa, em férias, em 1820. 
No seu regresso ao Rio, em março de 1822, trouxe 80 colonos 

alemães e suiços e a autorização para realizar a ambicionada Ex- 
pedição Científica ao interior do Brasil, gloriosa jornada que o 
iria imortalizar e destruir. 

Na Capital do Império constituiu a sua equipe: LUIZ RIE- 
DEL, botânico, CRISTIANO HASSE, zoólogo, NESTOR RUBT- 
ZOFF (71, astrônomo, AMADO ADRIANO TAUNAY e HERCULES 
FLORENCE, pintores, este em lugar de RUGENDAS, que desistira. 

Na surnaca Aurora partiram do Rio a 3 de setembro de 1825, 
em demanda da terra paulista: Santos, São Paulo, Jundiaí, Carn- 
pinas, foram os pontos frequentados pela Expedição, pois o pla- 
no era seguir para Mato Grosso pelo caminho de Goiás. A mu- 
dança da rota, para a via fluvial, levou-os de Campinas a Itu e 
daí para Porto Feliz, ponto de embarque, no velho porto de 
Araritaguaba, para Cuiabá. 

Coube a Hercules Florence a preparação das embarcações 
para a ousada navegação. Ignorava, Langsdorff, a essa altura, 
a morte de seu protetor, Alexandre I. Sucedeu-o o irmão Nico- 
lau I e a Expedição seguiu o seu curso. Com a preciosa ajuda do 
médico de Porto Feliz - Francisco Alvares Machado e Vascon- 
cellos, Florence contratou os mestres e operários para a fabri- 
cação das canoas e batelões, reuniu a numerosa equipagem - 
guias, pilotos, imediatos, proeiros, remadores, caçadores, cozi- 
nheiros, abasteceu os barcos com mantimentos, armas, munições, 
vasilhames, mosquiteiros e demais petrechos indispensáveis a 
vida no sertão e tudo se aprestou para a partida. (7) 

Durara mais de seis meses a cuidadosa preparação. Estava- 
em junho, mês propicio às viagens fluviais, distante da esta- 
ção das águas. Em Campinas, que Hercules Florence descrevia 
como um dos povoados mais florescentes da região, ele se con- 
servara cerca de mês e meio, e este largo convivi0 com a terra 
campineira, desfrutando do comércio ameno com o seu povo, deve 
ter contribuído para a sua fixação definitiva na bela São Carlos, 
após o encerramento da longa jornada. A família de Francisco 
Alvares, a cordialidade prestimosa do ilustre clínico, o trata- 
mento afavel e acolhedor, reproduzindo um trato carinhosa que 
vinha recebendo em toda a parte desde Santos, levaram Florence 
a encarar com a maior simpatia e reconhecimento a hospitalida. 

(7) Na relação assinada por Latngsdonff em Porto Feliz, Rwbtzoff 6 chamado 
Alexrtnüre e náo Nestor, como vein na abra de Manizer. 

(7)  Hercuki Florence - Viagem Fluvial do Tietê ao Amazunas - Rad. 
Visconcie de Taunay . 
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de brasileira, doce e afetuosa, como a não prodigalisava ao es- 
trangeiro nenhum povo da Europa. 

O velho porto das monções, que duzentos anos antes vira 
chegar, as suas barrancas, vestidas de vegetação luxuriante, para 
igual navegação, o emproado Governador do Paraguai, D. Luiz 
de Cespedes Y Xeria; que assistira, no século seguinte, ao afluxo 
formidável de paulistas, reinóis, aventureiros, expedicionários e 
governantes, numa corrida alucinada as terras cuiabanas, de onde 
manava, aos borbotões, as reluzentes pepitas de ouro de Mato 
Grosso; o sitio histórico de Porto Feliz contemplava agora os 
preparativos de uma das últimas monções que iriam correr o 
famoso caminho dos rios de São Paulo e do Brasil Central, ani- 
mada de um idealismo admirável, a serviço da humanidade e da 
ciência, com o mesmo estoicismo e destemor dos arrojados de- 
vassadores do sertão. 

Estava-se a 22 de junho de 1826. 
Demos a palavra a Hercules Florence, para que ele nos conte, 

na sua linguagem fiel e eloquente, o espetáculo da partida que 
Porto Feliz comemorará 3a.-feira, nos seus 150 anos: "Acompa- 
nhados de Francisco Alvares, sua família, o capitão-mór e o juiz, 
dirigimo-nos para o porto, onde achamos o vigário paramentado 
com suas vestes sacerdotais, a fim de abençoar a viagem, como 
é costume, e rodeado de grande número de pessoas que vieram 
essistir ao nosso embarque. Os parentes e amigos se abraçavam, 
despediam-se uns dos outros. Dissemos adeus a mulher e filha 
de Francisco Alvares e, com este amigo que quisera vir conosco 
até os últimos lugares povoados da margem do rio, tomamos 
lugar nas canoas. Romperam então da cidade salvas de mosque- 
taria correspondidas pelos nossos remadores e, ao som desse 
alegre estampido, deixamos as praias, onde tive a felicidade de 
conhecer um amigo, de conviver com gente boa e afável e de 
passar vida simples e tranquila." (8) 

Como se vê, desta imagem que a narrativa nos trás, desse 
dia distante, reproduzia-se ali a cena imortalizada na tela histó- 
rica pelo pincel maravilhoso de Almeida Júnior - A Partida da 
Monção. Adriano Taunay, de outro ângulo, também a gravaria 
num esboço instantâneo de enorme interesse - Partida de Porto 
Feliz para Cuiabá. 

Em marcha lenta, deslizando suavemente ao sabor das águas 
do Tietê, o comboio de Langsdorff desaparece, afinal, na grande 
curva do rio, rumo ao desconhecido, onde um mundo virgem e 
misterioso o aguarda com as duras penas das febres, das intem- 

(8) Hermles Florecence - abra citada. 
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péries, das corredeiras e saltos inesperados, das féras e dos 
insetos vorazes, das tragédias e dos sofrimentos sem nome, ao 
lado da exuberância sem par, soberba e deslumbrante, de uma 
natureza calidoscópia, estupenda, onde ainda lateja, como na pai- 
sagem edênica, o hálito da criação! 

Cristiano Hasse, apaixonado pela filha de Francisco Alvares, 
voltou atrás com a sua anterior decisão de seguir a excursão, e 
retornou por terra a Porto Feliz, após breve navegação. Não foi 
feliz em seu intento. A criatura de seus sonhos já se enamorara 
firmemente de Hercules Florence, que lhe retribuia os sentimen- 
tos, como deixa claramente a entrever nas discretas linhas de 
seu Diário. E a crônica recolheu a frase que a jovem teria dito 
ao seu pai, ante o pedido de Hasse: "Eu caso é com o Sr. 
Florencio.". E assim aconteceu, ao fim da década, encerrada no 
Rio a trágica expedição de Langsdorff: Hercules Florence casou- 
se com a filha de Francisco Alvares e estabeleceu-se em Campi- 
nas, onde viveu até ao fim de seus dias. A sua descendência 
espalhou-se pelo território brasileiro, notadamente de São Paulo, 
Minas e Rio de Janeiro, cerca de cinco centenas de novos Flo- 
rences, que se destacaram nas letras, nas ciências e nas artes, 
no comércio, na indústria e na lavoura, nas profissões liberais e 
na carreira das armas. 

Quanto a Hasse, são desencontradas as notícias registradas 
tanto no Diário, traduzido por Taunay (edição comemorativa da 
Cia. Melhoramentos), como no livro de Manizer (este reprodu- 
zindo a versão de Taunay), isto é, de que Cristiano Hasse, deses- 
perado com a recusa da jovem, havia posto termo a vida, suici- 
dando-se em Tietê. Dizia-se também que isso não havia acontecido, 
pois Hasse se retirara para Capivari, onde viveracom uma 
pequena botica. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Capivari aparece, assim, nas evocaçoes aa bxpeaiçao ue 

Longsaor~r. 'lociavia ná um fato mais posinvo, que ugd seu nome 
a memorável jornada fluvial: Hercuies Florence relata que a 
dxpeaição, em seus primeiros dias de navegaçao no 'l'iete, 101 

acompanhada pelo Sr. Grelle, suiço. Trata-se de João nilario 
Grelet, imigrado francês que se casara em Porto F'eliz com a vluva 
de um rico fazendeiro, Capitão Vicente Amara1 Gurgel. Homem 
culto e versaao em assuntos científicos, Grelet figura entre os si- 
natários aa representação a Câmara de Itu sobre o arruamento ae 
Capivari e a formação da Vila do mesmo nome, a margem do 
rio onde se formou o povoado. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Finalmente, após a partida da Expedição, quando o povo se 

recolheu as casas da vila, o Capitão Mór de Porto Feliz encerrou 
o expediente dessa monção com o seguinte comunicado ao Pre- 
sidente da Província, redigido com o rigor protocolar da época, 
informando que "deixara este Porto", rumo a Cuiabá, a expedi- 
ção de Langsdorff, "nada ficando a dever" aos seus fornecedo- 
res, tendo pago escrupulosamente todas as despesas feitas na 
vila desde outubro do ano anterior, alimentação, matalotagem de 
boca e de caça, fabrico das canoas, salários de serviçais, etc. E 
junta ao ofício uma relação completa, subscrita pelo dr. Langs- 
dorff, assim concebida - 1 - George Langsdorff - Chefe, 2 - 
Louis Riedel - Botânico, 3 - Adriano Taunay - Pintor, 4 - 
Alexandre Rubtzoff - Astrônomo, Hercules Florence - 2.0 Pin- 
torí 6 - Guilhermina Langsdorff. Tripulação - contratada em 
Porto Feliz: Antonio Lopes Ribeiro - Guia; José Ferreira da 
Silva, Contra Guia; Joaquim Gonçalves, Piloto; Antonio Francisco 
Gonçalves - Piloto; Antonio Francisco de Almeida, Piloto; Ma- 
noel da Candelaria, Proeiro; João da Cunha, Proeiro; José de 
Campos, Proeiro; José Vaz Domingues, Remeiro; Joaquim Luiz, 
Remeiro; Joaquim Vieira, Remeiro; Joaquim Rodrigues, Remeiro; 
Inacio Luiz, Remeiro; Hermenegildo José, Remeiro; Geraldo An- 
tonio, Remeiro; Francisco do Prado, Remeiro; Bento Isidoro de 
Almeida, Remeiro; João de Borba, Remeiro; Joaquim Ramos, Re- 
meiro; José Barbosa da Mota, Remeiro; José Antonio Barbado, 
Remeiro; Antonio Xavier de Almeida, Remeiro; José Pacheco, 
Remeiro; Antonio Garcia, Remeiro; Bento Caetano, Remei- 
ro; Antonio Pacheco, Remeiro; Roberto Vieira, Caçador; 
João Moçambique, Remeiro; Jorge, Remeiro, Antonio da Cidade, 
Remeiro.; Antonia - esposa do anterior. PORTO FELIZ, 23 DE 
JUNHO DE 1826. O CAPITÁO-MÓR DE PORTO FELIZ - JOA- 
QUIM VIEIRA DE MORAES". 



ELOGIO DOS S6CIOS FALECIDOS 
- 1976 - 

Mário Sauelli 

Reunimo-nos hoje, no último plenário normal do octagésimo 
segundo ano de labor desta casa - custódia de tradições e gló- 
rias do passado, constituindo-as em estímulos das obras do por- 
vir - para, com emoção, rendermos preito aos confrades que o 
registro tarjado do exercício revela terem partido para a Eter- 
nidade, legando-nos nobre sexemplos e entristecendo nossa lem- 
brança. Por retardo inevitável nas informações, incluimos nesta 
rememoração afetiva nomes de confrades falecidos em período 
de trabalho anterior ao que agora se encerra, durante o 
qual recebemos as infaustas comunicações. Não devemos em 
iiosso culto omitir qualquer companheiro de lidas e de ideais 
Embora nosso calendário fixe sessão magna de rememorações, 
qualquer momento é oportuno para reverenciá-los. 

Revela-nos o registro de novas baixas que a Parca de negro 
tem sido impiedosa com nossa grei, levando mais vinte e dois de 
seus integrantes: 
Dois Eméritos: 

Cyro Tassara de Pádua 
Pedro Macedo Campos 

Quatro Titulares: 
Aureo de Almeida Camargo 
Clovis de Oliveira 
José Osório de Oliveira Azevedo 
Leão Machado 

Seis Honorários: 
Bento Munhoz da Rocha Neto 
João Batista de Carvalho (Frei João Maria) 
Jordáo Emerenciano 
José Vicente Alvares Rubião 
Josué Callander dos Reis 
Plínio Salgado 
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Sete correspondentes nacionais: 
Afonso Rui de Souza 
Anfrísia Santiago 
Augusto Meira 
Fernando São Paulo 
João da Costa Pinto Dantas Júnior 
Mário Ferreira França 
Paulo Sílvio Azevedo 

Trés correspondentes estrangeiros: 
Damião Peres - Coimbra 
Júlio Caldeira de Almeida da Gama Lobo Caiola - Lisboa 
Vírginia Rau - Lisboa. 
Bastaria, por certo, essa menção de nomes ilustres e queridos 

para, em lembranças íntimas ou emoção coletiva, rendermos alto 
tributo a memória de confrades que, estudando ou ensinando, 
com a palavra escrita ou a ação relembrada, deixaram imagem 
inapagável em nosso reconhecimento e lição conducente a um 
mundo melhor pelo contributo das melhores Criaturas de Deus. 
Creio dever, porém, leva que para sempre se foi, rela- 
tar, em brevíssimas - que são reafirmaçóes de apre- 
ço - alguns fatos, 

CYRO TASSARA DE PAULA 

Pertenceu - ilustrando-o - por longo tempo a este Instituto 
- eleito que foi a 25 de outubro de 1941. A ampla cultura huma- 
nística, aplicou-a assiduamente na atividade vibrante do jornalis- 
mo. Dessa constante presença na imprensa, destacariamos, de 
uma constelação de notáveis textos, o que, a 21 de agosto de 1940, 
tomou duas páginas do exigente "O Estado de S.  Paulo", tendo 
por tema a profícua presença, durante quatro séculos, da Cia. de 
Jesus no Brasil, e outro, inserto na Revista do Arquivo Municipal 
sobre "O Negro em S .  Paulo" - trabalho valorizado por acura- 
das pesquisas pessoais. Se é certo que uma página bem respi- 
gada na obra, mesmo imensa, de qualquer autor é suficiente para 
dimensionar-lhe a estatura, essa seleção dá-nos as proporções 
marcantes da figura intelectual do bragantino ilustre. 

Mas não somente a imprensa absorveu-lhe o saber. Talento 
versátil e disciplinado pelo curso da Escola Livre de Sociologia 
e Política, publicou, em 1943, o livro "O Homem e a Cultura", no 
qual, com conceitos originais e profundos, aborda problemas de 
sociologia, filosofia e linguística. 

Somente jornalistas de exceção conseguem que sua obra 
como um todo transponha o efêmero do periodismo, e Cyro Tas- 
sara de Pádua se inscreve com relevo entre os valores perduráveis. 
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AUREO DE ALMEIDA CAMARGO 

Eis figura nobre e generosa que evidenciou seu amor ao 
Brasil vibrando por S. Paulo em cada minuto de uma existência 
exemplar. 

Filho de um grande Juiz, que ascendeu a Presidência do Su- 
premo Tribunal Federal e em momento de crise, convocado como 
inexcedível reserva moral, governou S. Paulo - Laudo Ferreira 
de Camargo -, como por força da predestinação, nasceu na ci- 
dade que na gesta de 32 se tornaria símbolo toponímico do 
denodo: AMPARO - o berço de Prestes Maia, de Franco da Rocha 
e de Nelson de Souza Campos. 

Da comuna ridente do velho sertão de Manducaia, com os 
mais altos méritos de historiador, relataria fastos na obra "Re- 
sumo histórico da cidade de Amparo". De sua afeição a comuni- 
dade-berço dá também medida o artigo inserto no volume 111 da 
Revista deste Instituto sobre o vicariato em Amparo do Padre 
João Manuel de Carvalho - o impetuoso orador do célebre dis- 
curso de 11 de junho de 1889 que culmina com o brado deste- 
mido e primeiro de "viva a República" no Congresso Nacional. 

Na Faculdade de Direito das Arcadas gloriosas - casa de 
cultura, poesia e civismo, mas, sobretudo, de absorvente culto a 
Lei - graduou-se, após ter sido vice-presidente do C. A .  "XI 
de Agosto", em 1931, em período de efervescência política e social 
que desaguaria no vórtice da luta armada - imposição irreme- 
diavelmente cruenta do respeito aos ensinamentos mais puros 
da matriz da legalidade e templo de democracia que é a centená- 
ria Faculdade alojada no angusto convento f ranciscano . 

De sua devoção aos eventos históricos da Província Bandei- 
rante dão-nos prova sectores de ação específica que ocupou nes- 
te sodalício, ao qual pertenceu por 20 anos: a Comissão de His- 
tória de S. Paulo e a de História dos Movimentos Cívicos de S.  
Paulo. Esse apego a sua gleba não o impediu, porém, de, em 
projeção nacional, escolher para patrono de sua cadeira a esta- 
dista proveniente de outra unidade federativa: Bernardino de 
Campos, que em Amparo advogou. 

Combatente empolgado do Movimento Constitucionalista, 
escreveu uma das obras mais vibrantes da extensa bibliografia 
relacionada com o feito d'armas pela Lei: "A Epopéia", publica- 
do em 1933, relatando o comportamento heróico do Batalhão 14 
de Julho, no Sector Sul - exemplo de coragem e idealismo que 
constituiu a craveira de toda a ação da gente de S. Paulo no mo- 
vimento inolvidável de estoicismo coletivo. Em "Roteiro de 32" 
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ofereceu-nos o primeiro levantamento bibliográfico da epopéia 
contra o arbítrio. 

Em Aurea de Camargo saudamos a disposição permanente de 
S .  Paulo em servir a Pátria comum. 

PROFESSOR CLOVIS DE OLIVEIRA 

Advogado, educador, musicólogo, conferencista, escritor e 
zoofilo. Natural de Sorocaba, terra de gente cuja audácia no em- 
preender, remontante a Pascoal Moreira Cabra1 e Miguel Sutil, 
transmudou o burgo de Baltazar Fernandes em centro industrial 
e estudantil dos maiores de nossa hinterlândia estuante. 

Revelando precocemente o pendor artístico, Clovis cedo dei- 
xou a cidade natal para, em S.  Paulo, completar sua formação. 
Diploma-se pelo Conservatório Dramático e Musical, pelo Institu- 
to de Educação "Caetano de Campos" e, por fim, pela Faculdade 
de Direito do Estado do Rio de Janeiro. Na ânsia louvável de 
muito realizar, integra-se na Ordem dos Advogados, na União Bra- 
sileira de Escritores, na Associação dos Artistas Brasileiros do 
Rio de Janeiro, no Instituto Histórico e Genealógico de Sorocaba, 
na Sociedade "Amigos da Cidade", no Rotary Clube - Sumaré 
e neste Instituto, tendo por patrbno Pedro de Toledo, o que faz 
perceber o entusiasmo com que participou do Movimento de 32. 

No seu constante propósito de divulgação da Literatura Mu- 
sical Brasileira, fundou, e, por primeiro, presidiu, em 1930, a So- 
ciedade dos Estudos de Música, foi co-fundador da revista "Eco 
Musical" de Buenos Aires e, como jornalista profissional, em 
1937 lançou a revista "Resenha Musical", a única especializada 
no País. Dificuldades decorrentes da Segunda Conflagração Mun- 
dial obrigaram a sustar a publicação em 1937. 

Numa existência profícua e versátil, ocupou as funções de 
Assessor do Conselho Estadual de Cultura, lecionou a cadeira de 
Estética Musical do Curso Superior do Conservatório Dramático 
e Musical de S. Paulo, e os de História da Música e Pedagogia 
do Conservatório Musical Carlos Gomes - S .  Paulo. Foi Secre- 
tário Geral da FIESP e CIESP - sucedendo ao proficientissimo 
Humberto Dantas. 

Orador notável, proferiu dezezas de conferências, das quais 
menciono apenas estas, por definirem a permanente dedicação aos 
temas históricos: Carlos Gomes - Campinas, 1936 -, no Cente- 
nário do Compositor; "A Música em relação aos fatos Históricos", 
PiracicaDa, 194'1; "Carlos Gomes - Fonte Inspiradora da Música 
Brasileira", Campinas e Marília, 1950; "Síntese da Arte Musical 
de S .  Paulo" - Reitoria da USP - 1955; "Do CIESP A FIESP 
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- História de uma instituição do empresariado industrial" - 
1969. 

Dos muitos trabalhos que publicou, refiro, unicamente os de 
natureza histórica: "Nomenclatura musical das ruas de S. Paulo" 
- 1944; "André da Silva Gomes - O Mestre da Capela da Sé 
de S .  Paulo", premiado em Concurso do Departamento Municipal 
de Cultura de S .  Paulo - 1946; "A indústria e o movimento cons- 
titucionalista de 1932" - 1956; SENAI - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - subsídio para a história da Indústria 
Brasileira - 1969 e "Movimento Musical de S. Paulo", síntese 
histórica. 

Em Clovis de Oliveira, uma acendrada inspiração de artista 
permanentemente fascinada pelos temas históricos, relembro a 
presença amável de Euterpe no reino austero de Clio. 

JOSÉ OSÓRIO DE OLIVEIRA AZEVEDO 

Em São João da Boa Vista (trato dos domínios do Jaguari 
que fascinou Monsenhor Ramalho) onde decorreu grande parte 
de sua longa e profícua existência, faleceu, a 18 de fevereiro deste 
ano, antes de tomar posse na cadeira para a qual fora eleito, José 
Osório de Oliveira Azevedo - um empreendedor que, pelo saber 
colhido dos livros e da experiência vivida, galgou à Direção do 
Instituto do Café e a Presidência da Caixa Econômica Estadual. 

Cultor dos textos escorreitos, conquistou, com todos os mé- 
ritos, uma cadeira da Academia de Letras de São João da Boa 
Vista. O espírito cívico levou-o a lutar em posição de risco e re- 
levo na Revolução Constitucionalista de 1932. Causídico de re- 
nome, foi Conselheiro do Egrégio Instituto dos Advogados de S.  
Paulo e membro do Conselho Secciona,l da Ordem dos Advogados. 
Ao intelectual afeiçoado a sua Gente atrairiam fatalmente os 
temas históricos - apelo atendido em obra escrita de alto valor 
- História Administrativa e Política" - e pela proficiente 
Presidência do Museu Histórico de São João da Boa Vista, justi- 
ficando assim a condução a esta casa que hoje lhe venera a 
memória. 

LEAO MACHADO 

Leão Machado ao ingressar para o nosso convívio indicou 
como patrono a Amadeu de Queiroz, revelando na escolha do an- 
fitrião da "Roda do Baruel" a faceta predominante de sua incon- 
fundível personalidade social e intelectual: a cordialidade nutri. 
dora do diálogo inteligente, sutil, instrutivo e ameno. Magistral o 
estudo biográfico de seu paraninfo lido desta tribuna e inserto 
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no número LXII (1956) de nossa Revista, bem como magistral é 
o que sobre a mesma figura apresentou na Academia Paulista de 
Letras - cenáculo maior de nossa cultura, onde ocupou a cadei- 
ra 38, como sucessor de dois sábios: Navarro de Andrade e Raul 
Briquet. 

Leão Machado autodifiniu sua obra literária como essencial- 
mente de ficção: Cecilia, contos, 1935, e os romances Espigão do 
Samambaia, 1940, Fundição, 1944, Iperoig, 1948, e Capa Preta, 
1960. Escritos fluentes, agradáveis, vivos e espontâneos a ponto 
de, por vezes, percebermos despreocupação do rigor estilístico. 
nunca deixando, porém, de deliciosamente envolver o leitor. Nada 
de rebuscamentos artificiosos, apenas o relato claro e corrente 
de um observador arguto e culto compondo as muitas estórias 
que tinha para contar. 

Mas, apesar da acendrada vocação para as narrativas ima- 
ginosas, escreve, já em 1942, o ensaio "Uma revolução em mar- 
cha" que o aproximou do campo de ação deste Instituto, no qual 
ingressou há 9 anos, comprovando o pleno acerto de nossa esco- 
iha com uma obra prima do memorialismo: "Tempo, Gente 
Ação" - notícia magistral do dia a dia da vida de um espírito 
que definiria arielesco conduzido ao terreno movediço dos eleva- 
dos cargos da administração pública, pela iniciativa feliz do con- 
terrâneo da formosa Itapolis, Valentim Gentil, ao convidá-lo, em 
1936, para o Gabinete da Secretaria de Agricultura - origem de 
uma carreira rica de valiosos serviços a Nação, inclusive na Che- 
fia da Casa Civil dos Governadores Lucas Nogueira Garcez e Lau- 
do Natel em seu primeiro mandato. 

O memorialismo consciencioso e matéria prima preciosa e 
palpitante para a História, e, atentos a esse fato, reconheçamos 
que a obra de Leão Machado, bem como a adorável Criatura hu- 
mana que ele foi, muito merecem a imensa admiração que esta casa 
unanimemente Ihes tributa. 

BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 

A eleição de Bento Munhoz da Rocha Neto para nosso círculo 
cultural constituiu, pela expressão do sufragio, também, home- 
nagem ao Paraná, onde, em seu período de Governo - 1950-55 
- Munhoz da Rocha Neto comandou instante de intensidade 
máxima de um dos mais impetuosos embates culturais que nossa 
história registra: o afluxo, propiciado e dignificado pela nossa 
exemplar democracia genética, de levas de colonos não só por 
gerações brasileiras, mas italianos, alemães, poloneses, ucrania- 
nos, sírios e japoneses e descendentes destes, deslocados, em 
maioria, dos dois estados sulinos, para o este paranaense, desin- 
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tegrado, pelo caráter utilitário e técnico da comunidade emergen- 
te, resquícios da cultura implantada por jesuitas e bandeirantes 
e escrevendo capítulo a parte na crônica da evolução regional do 
Brasil, pelo trabalho na gleba em que a palavra fronteira não 
quer dizer nada mais do que a ação humana sobre a natureza. E, 
liderando um ciclo de transformação econômica e social de ca- 
racterística tão marcantes, Munhoz da Rocha passou a ser, mais 
do que historiador, artífice da História de um instante heróico 
da conquista real do espaço brasileiro. 

Para a alta missão de governança de um Estado de economia 
estuante e exigente de labor pioneiro, trouxe Munhoz da Rocha o 
tirocínio da abordagem dos grandes problemas nacionais em sua 
cátedra na Faculdade de Engenharia do Paraná e na tribuna ou 
nas comissões da Câmara Federal de Deputados, integrante do 
Congresso que, porta-voz diuturno das aspirações populares, 6 
manancial de leis atinentes aos fatos brasileiros e sobretudo a 
grande força legitimadora de toda a estrutura estatal. 

Ministro da Agricultura do Presidente Café Filho, propiciou 
ao País os benefícios decorrentes da experiência de quem gover- 
nara Província que se inscreve com ressalto na pauta de nossa 
produção agrícola - e decisiva para que, sem tropeços ou hiatos, 
cumpramos nossas justas aspirações de formar no proscênio da 
Civilização hodierna. 

Em Munhoz da Rocha reverenciamos o estadista probo e ca- 
paz por estribar sua obra incomum em sólida formação huma,- 
nística. 

MONSEIVHOR JOÃO BAPTISTA DE CARVALHO 
(Frei João Maria) 

Durante 43 anos pertenceu a este Instituto o sacerdote João 
Baptista de Carvalho, tendo como patrono a Dom José de Ca- 
rnargo Barros, o undécimo bispo paulopolitano, tragicamente tra- 
gado pelas águas atlânticas. 

Muito jovem partiu João Baptista de Carvalho de sua Avaré 
- o burgo ridente que evolvera tendo como fulcro espiritual a 
velha capela de Nossa Senhora das Dores do Rio Novo - para 
instruir a vocação do serviço a Santa Igreja nos seminários de 
Pouso Alegre e de Campinas, aqui sob proteção de Dom João 
Baptista Correa Nery. Ordenado, tem por primeira paróquia a 
de Descalvado. Cura na catedral de Santos, empolga-se pelo Mo- 
vimento Constitucionalista e é uma das vozes mais vibrantes na 
convocação a luta pela Lei. Deputado a Assembléia Constituinte 
de 47, e, em nova legislatura, coinbativo líder da maioria no Con- 
gresso paulista. Durante 30 anos labutou na imprensa, integran- 
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do a constelação redatorial de "A Gazeta", o paulistíssimo jornal 
de Cásper Líbero. Foi fundador e lidador mór para o prestígio 
da Rádio Excelsior. Primeiro vigário da paróquia de Nossa Se- 
nhora do Brasil e artífice decisivo da edificação da Igreja inau- 
gurada, na avenida Brasil, a 7 de setembro de 1944, para a vene- 
ração da imagem de traços índios que, provinda do sertão brasi- 
leiro, conquistou, incólume no incêndio que destruiu a igreja de 
Santo Efrem, no majestoso cenário partenopeu, a devoção da 
emotiva e mímica gente napolitana como "Madonna de1 Bra- 
sile". Mas o orador ardoroso, o lidador infatigável que se 
valeu do alto prestígio intelectual que, com méritos muitos, con- 
quistara, em benefício de sua obra espiritual, ao aposentar-se das 
atividades da imprensa, deixou, também, o clero secular, ingres- 
sando na Ordem Franciscana, para, como Frei Maria, passar os 
últimos anos de santa existência na litúrgica serenidade conventual. 

O tribuno que servira a Deus com a palavra inflamada e o 
gesto incisivo passou, envolto pela simplicidade que ditou os 
"Fioretti", a meditação, a prece e a obra humilde e docemente 
alacre dos irmãos devotos de "Sorella Povertá". 

João Baptista de Carvalho, renuncia a todo vigor dialético e 
como o "poverello de Assis", réplica humana de Jesus, passa a 
traduzir seus anseios nas palavras "paz", "caridade", "amor", 
"pobreza" e "obediência" - expressões sempre mais requeridas 
na angústia da brutal vida hodierna. E decorridos sete séculos 
e meio da tarde triste em que, no piso da cela da Porciuncula, 
o divino umbro recebia o adeus último das amigas fieis - as 
cotovias - é com emoção que relembramos aquele entre nós que, 
homem combativo deste século, soube de tudo desprender-se 
para somente louvar a Deus na repetição constante do "Cântico 
das Criaturas" do suave Santo dos Santos. 

JORDÃO EMERENCIANO 

Para o elogio desta figura eminente da intelectualidade per- 
nambucana bastará enunciar alguns dos muitos títulos e altas 
missões que lhe opulentam a folha de serviços a Pátria e a cultu- 
ra: Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de 
Direito do Recife (1944), licenciado pela universidade do Recife 
em Biblioteconomia, professor catedrático da Faculdade de Filo- 
sofia de Pernambuco. Membro da Academia Pernambucana de 
Letras, da Sociedade Brasileira de Criminologia, da Comissão Na- 
cional de História, do Instituto de Cultura de Coimbra e da As- 
sociação dos Arqueólogos portugueses. Presidente do Instituto 
de Estudos Portugueses da Universidade do Recife. Secretário do 
Governo do Território de Fernando de Noronha ( 1945 1 ,  Secretá- 
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rio do Governo de Pernambuco (54-55) e Juiz do Tribunal Regional 
Eleitora1 ( 1958). 

De sua vultosa obra escrita, destacamos estes títulos, reve- 
ladores de conteúdo histórico: Notas para a interpretação mar- 
xista da História; Apontamentos para a narrativa da 2.a Batalha 
dos Guararapes; Joaquim Nabuco e a Igreja, e a Revolução Per- 
nambucana de 1817. 

Essa simples enumeração de funções e obras bem justifica 
o parecer favorável de Almeida Magalhães e Anthero Pereira Jú- 
nior na Proposta para Sócio que tem como primeiro signatário 
ao inolvidável Luiz Tenório de Brito, instruidora da eleição do 
ilustre confrade em agosto de 58. 

JOSÉ VICENTE ALVARES RUBIÁO 

O porte atlético e o sorriso confiante de José Rubião, man- 
tidos até a idade provecta com que nos deixou, decênios em fora 
relembraram o craque famoso dos primórdios de nosso futebol, 
quando na modalidade desportiva trazia da Inglaterra por Char- 
les Miller adestravam-se, no início de um século dominado pela 
competição, as primeiras equipes de um imenso elenco de astros 
que, triunfal e permanentemente, percorrem as canchas do Mundo. 

E ao vigor físico, estadeado no esporte em que o Brasil colhe 
todas as glórias, correspondia o intelectual, comprovado em 
cargos eminentes, em conferências e em artigos na imprensa. Das 
muitas elevadas funções, mencionemos apenas algumas: Chefe de 
Gabinete Civil do Presidente Altino Arantes - o estadista que 
no transcurso do centenário de nascimento recebe consagração 
unânime da Pátria; Presidente do Conselho da Caixa Econômica 
Estadual ( 1939 1 ,  Diretor do Departamento das Municipalidades 
11941 e Diretor do Banco do Estado de S. Paulo. A vida serena 
que lhe poderia proporcionar o Tabelionato, o brilhante egresso 
da sempre jovem Faculdade de Direito do largo S .  Francisco pre. 
feriu empolgar-se em constante vibração cívica e cultural. 

Em sua versatilidade magnífica, Alvares Rubião conquistou 
posição de relevo no periodismo brasileiro: de 1939 a 1953, ocupou 
os cargos de Redator Chefe e de Presidente do tradicional "O 
Correio Paulistano". 

Instruiram sua proposta para sócio honorário, assinada por 
primeiro por Alberto Prado Guimarges e pelo inolvidável conde 
Sebastião Pagano, datada de 7 de janeiro de 1971, dois trabalhos 
referentes a finanças públicas: "Economia Rural" e "Inflação - 
suas causas e seus reflexos sobre a economia". Focalizam dois 
temas decisivos para a sobrevivência da estrutura social, que 
convencionamos denominar ocidental: a solidez da infra-estrutura 
&+-' 
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agrária das Nações em desenvolvimento e a contenção do mons- 
tro de mil facetas que é a inflação - sobre a qual tanto se teoriza 
e discute, mas que, renitente, nos coloca ante uma verdade dra- 
mática e irrecorrível: ou o mundo de civilização cristã detem o 
processo voraz de erosão monetária ou, por esta, destruída será 
sua ordem econômica e social. 

Da vocação de historiador ressalta a preferência pelos tra- 
balhos biográficos com os perfis de três personalidades exponen- 
ciais de nosso passado: Rodrigues Alves, o Conde Alexandre Si- 
ciliano e Herculano de Freitas. 

Das atividades múltiplas do ilustre filho do senador Rubião 
Jr. focalizemos, como exemplo a seguir, o permanente sadio en- 
tusiasmo pelo labor comunitário, de que é exemplo sua ação como 
fundador e presidente do dinâmico Rotary Club de S. Paulo-Centro. 

JOSU% CALLENDER DOS REIS 

Ao apreciar a proposta de sócio de Callender dos Reis, que 
tem como primeiro signatário a Tito Lívio Ferreira, Pedro de Oli- 
veira Ribeiro Netto e Eurico Branco Ribeiro, com o senso de va- 
lores que todos admiramos, informaram que, "com a apresenta- 
ção de trabalhos históricos de alto mérito", o proponente apresen- 
tava todas as credenciais para ser eleito sócio honorário, o que 
ocorreu em julho de 65, quando o candidato ainda cursava o De- 
partamento de História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le- 
tras da USP e já pertencia a Sociedade de Estudos Históricos e 
ao Instituto Genealógico Brasileiro. 

Técnico em Cooperativismo da Secretaria de Agricultura do 
Estado, manteve-se invariavelmente fiel aos estudos históricos 
publicou na Revista de História da Universidade: "Noções da 
Arte da Armaria", "Arrolamento das fontes históricas de Itararé" 
e os "Concílios Ecumênicos". Publicou ainda "Cartas Inéditas" 
- correspondência enviada a S. M . o Imperador D . Pedro I1 pelo 
Gen. Antônio Tiburcio Ferreira de Souza, que escolheu como pa- 
trono nesta casa. 

No decênio em que integrou este sodalício continuou a pes- 
quisar e produzir, conquistando a imensa consideração que, ago- 
ra, com nossa saudade, reiteramos. 

PLfNIO SALGADO 

Em Plínio Salgado os sólidos conhecimentos históricos e geo 
gráficos constituiram o arcabouço da personalidade intelectual e 
moral de um singular e poderoso pensador político cuja pregação 
cívica dignificou-se pela perfeita forma literária, com justiça com- 
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pensada pela imortalizada láurea acadêmica. Não a política vul- 
garizada nas concessões cotidianas e desprovidas de qualquer 
conteúdo ideológico na afanosa conquista, a qualquer preço, de 
popularidade - "a pocílga de Circe" da definição amarga de Eduar- 
do Ramos -, a forma superior de busca incessante de rumos 
novos para encaminhamento dos destinos dos Povos empós uma 
felicidade coletiva que parece inatingível - marcha meritória 
mesmo quando conducente ao ignoto se tem como propósito sin- 
cero e dominante a Justiça Social. Não é este o lugar e nem esta 
a hora para a análise do ideário político de Plínio Salgado; mas, 
historicamente, cumpre-nos reconhecer que muito da pregação que 
lhe custou o amargor do exílio incorporou-se as normas da ação 
governamental vigente, e aqueles que reconhecem méritos no 
processo revolucionário que as adota, devem, coerentemente, ter 
apreço e respeito pelo seu propugnador - por certo, um culto, 
inteligente e intemerato vexilário de um ideal. Na personalidade 
complexa e nervosa de Plínio Salgado um mérito altíssimo é dever 
ressaltar: embora - pela tendência artística e o conteúdo místico 
revelado em crescendo em sua notável obra literária - um ena- 
morado de símbolos, a ponto de buscá-los, como recurso de im- 
posiçgo de seu programa político, nas manifestações exteriores de 
um regime que, aos impulsos mín~icos peninsulares, tendia à tea- 
tralidade - o facismo, na forma extrictamente pessoal de agir 
nos comícios, na tribuna do Congresso ou e até mesmo na campa- 
nha para a Presidência da República, figura de carena em mais 
de quatro décadas de crise políti a, permaneceu medular- 
mente o caboclo de S. Bento de Sapu ai, integralmente brasileiro 
- monolítico na afeição a Pátria. 7 

De toda a vultosa obra de Plínio Salgado - desde o revelador 
O Estrangeiro, ao Esperado, ao Cavaleiro de Itararé e ao Curru- 
pira - creio, atento, atento a síntese, poder, para traçar as maiús- 
culas dimensões do homem de cultura, de coração e de espírito - 
enfim a Criatura integral - ater-me a um só livro: Vida de Jesus. 
Nele espelha-se na plenitude a estatura do historiador; pois, jus- 
tapõe duas épocas: a da presença terrena do filho de Deus e a 
de nosso "trânsito humano". Com talento de lúcido analista, in- 
tegra-nos no painel místico da vida da mais excelsa das Criaturas 
que percorreram caminhos da Terra - o Filho de Deus -, na 
gênese da maior Civilização da História em todos os tempos. Re- 
digiu-o Plínio, em Portugal, num exílio somente amenizado pelo 
calor e sinceridade da afeição lusa, e de Lisboa, na Pascoa de 
1942, ofertou a Pátria, em mensagem de incomensurável afeição, 
sua obra zenital: "a narrativa do mais misterioso e sublime epi- 
sódio da história humana". 

Nessa homenagem, pois, a esse evocador do "drama maior", 
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que, dispondo para aescolha das tintas exclusivamente do curto 
tempo e dos fatos portentosos da vida do Messias, nos oferece a 
tela onde encontramos incisiva, na distribuição de sombras e lu- 
zes, nítida marca pessoal que se traduz num testemunho de Fé 
sincera, absorvente e corajosa enviada a gente de sua Pátria em 
doação total expressa nestas palavras candentes do amor: "em 
meio a catastrofe de uma civilização alucinada este grito sobre as 
montanhas do meu País". 

E esse homem nem sempre compreendido que reclamou para 
a sua obra maior - que é também, sem dúvida, uma das obras 
maiores da cultura em língua portuguesa - o direito único de 
ser "um grito sobre as montanhas de seu País", merece, por 
lema "servir sempre e em tudo este País". 

PROFESSOR PEDRO MOACYR CAMPOS 

A própria classificação de Emérito, a qual ascendeu após 22 
anos de presença no sodalício, que remonta a 1945, quando Pedro 
Moacyr tinha apenas 25 anos, comprova o seu relevo na área de 
ação cultural que motiva esta entidade. Bacharel em ciência ju- 
rídicas e sociais pela Faculdade de Direito de S .  Francisco e em 
História e Geografia pela USP. 

Medularmente professor e de temperamento introspectivo e 
tímido circunscreveu sua atuação meritória ao augusto âmbito 
universitário, onde, completando as magistrais preleções, deixou 
ampla obra escrita em publicações especializadas. Em Pedro Moa- 
cvr Campos a modéstia equiparou-se ao grande saber, tornando 
não fácil a busca dos muitos elementos que permitam traçar-lhe 
nos exatos e amplos contornos o douto perfil, e, por isso, renden- 
do-lhes nossa homenagem, assumo o compromisso de, em retorno 
a esta tribuna, adir notícias de sua personalidade de escol a esta 
síntese, que é fruto, sobretudo, dos informes dados por um con- 
frade no qual o brilho intelectual constitui binômio com o senso 
de justiça - Pedro Brasil Bandecchi - informes fornecidos em 
dias recentes, pois Pedro Moacyr de Campos foi o último a de- 
saparecer entre os integrantes de nossa relação debruada de cre- 
pe - partiu neste mês. 

Agora o tributo de estima e admiração aos confrades que - 
honrando-as com seu saber - viveram em outras províncias da 
Nação ou em outras Pátrias, cujo renome, conquistado no coti- 
diano ambiente de agir bsnfazejo, chegou até nós, levando-nos, 
em gesto de plena justiça e no anseio de nos ilustrarmos, a con- 
vocá-los para o colóquio confraternizador e proveitoso de partíci- 
pes de um mesmo ideal: 

A Bahia - onde a história da civilização brasileira teve come- 
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ço - nos enviou quatro valores: Afonso Rui de Souza, Anfrísia 
Santiago, Fernando São Paulo e João da Costa Pinto Dantas 
Júnior; o Pará - a Santa Maria do Belém do Grão Pará, do "aro- 
ma de mata e sortilégio de puçanga" - Augusto Meira; o Rio de 
Janeiro - a urbe resplendente que, no dorso de uma montanha, 
entre o céu e o mar "naturalizou brasileira a civilização cristã", 
abrindo para o Mundo os braços do Redentor - Mário Ferreira 
França. Por fim, do estuante interior paulista, da formosa Tatui 
de Paulo Setubal - Paulo Sílvio de Azevedo. 

De Portugal - Pátria-mãe e Irmã inseparável - de Coimbra, 
a douta - Damião Peres e da fidalga e heróica Lisboa, Julio Cal- 
deira de Almeida da Gama Lobo Caiola e Vírginia Rau. 



CLÓVIS BEVILÁQUA, SUA VIDA E SUA OBRA 

Joáo Gualberto de Oliveira 

O século XIX decaia no seu derradeiro quartel. Fora uma 
esplêndida centúria para o mundo e para o Brasil também. A vin- 
da de Dom Joáo VI, logo no seu limiar, dando ensejo a abertura 
dos portos, a criação da imprensa portuguesa e ao aparecimento 
de novas instituições culturais com a mudança da Corte para o 
Rio de Janeiro, tinha proporcionado ao nosso país as melhores 
condições de desenvolvimento material e intelectual. Em 1822, 
verificou-se a Independência; anos depois, a campanha abolicio- 
nista, e, em 1888, a extinção da escravatura. Em 1889 se procla- 
mava a República. As Ordenações do Reino, aqui aplicadas, tor- 
naram-se obsoletas. Era indispensável um Código Civil Brasilei- 
ro, para regular as nossas relações jurídicas de povo já integrado, 
havia várias décadas, no concerto das nações autônomas e sobe- 
ranas. 

Foi lembrado para tal empreendimento o nome de CLÓVIS 
BEVILAQUA ( 1859-1944 ) , que vivia modestamente em Recife PE, 
entregue a sua cátedra, as suas aulas particulares e aos seus tra- 
balhos jurídicos. Só mesmo grandes administradores, preocupa 
dos com os destinos da Pátria, como os dessa época, poderiam 
lançar os olhos sobre ele. Assim, datada de 25 de janeiro de 1889, 
chegou-lhe as mãos uma carta reservada com honrossíma pro- 
posta. Era de EPITÁCIO PESSOA, a quem pelos seus dotes ora- 
tórios chamavam "A Patativa do Norte", e a esse tempo Ministro 
da Justiça no governo do paulista CAMPOS SALES. Entre outras 
coisas, a carta dizia: 

"Quer por a sua competência e patriotismo ao serviço dessa 
nobre causa? Quer ligar o seu nome a essa obra gloriosa?" 

CLÓVIS BEVILÁQUA aceitou, respondendo: 
"Sei que a gravidade da incumbência é para assoberbar com- 

petências mais sólidas que a minha, porém esforçar-me-ei por 
corresponder a confiança que em mim teve e procurarei encon- 
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trar no amor a nossa Pátria e a Ciência do Direito elementos com 
que possa substituir as forças que me falecem." 

Como era natural, a escolha do seu nome para obra de tal 
monta despertou séria oposição por parte de outros juristas na- 
cionais RUI BARBOSA e HERCULANO MARCOS INGLÊS DE 
SOUSA, ambos expoentes da nossa cultura, se colocaram a frente 
da campanha. Para dar idéia dos argumentos usados contra o 
viçosense, basta lembrar o que, a respeito, a futura "Aguia de 
Haia" escreveu em seu jornal "A Imprensa", do Rio de Janeiro, 
de 14 e 15 de março de 1899: 

"Aí está por que, a nosso ver, a escolha de CLÓVIS BEVI- 
LÁQUA para codificar as nossas leis civis, foi um rasgo de cora- 
ção, não da cabeça. Com todas as suas prendas de jurisconsulto, 
lente e expositor, não reune todos os atributos, entretanto, para 
essa missão entre todas melindrosa. Falta-lhe, ainda, a madureza 
de suas qualidades. Falta-lhe a consagração dos anos. Falta-lhe a 
evidência da autoridade. Falta-lhe um requisito primário, essen- 
cial, soberano para tais obras: a ciência da linguagem, a verna- 
culidade, a casta correção de escrever. Há nos seus livros um 
desalinho, uma negligência, um desdém pela boa linguagem, que 
lhes tira a concisão, lhes tolda a clareza, lhes entibia o vigor." 

Felizmente, o mestre cearense era um caráter verdadeiramente 
superior, de fibra inquebrantável. As  restrições feitas por dois 
dos intelectuais de grande evidência em sua época, e glosadas 
em todo o País por numerosos comentadores da imprensa, não 
lhe fizeram mossa, nem conseguiram demovê-lo d.e seus propó- 
sitos; antes serviram para acicatar-lhe as mais íntimas forças 
intelectuais. 

E assim, cônscio de sua capacidade e seguro de si mesmo, 
CLÓVIS embarcou para o Rio de Janeiro em 21 de março de 
1890, no fragor da campanha contra si movida, e, logo no mês se- 
guinte, já iniciava a elaboração do anteprojeto. Seria difícil hoje, 
oitenta e seis anos após, dizer como teria sido levado a efeito 
esse trabalho de HÉRCULES. Apenas CLÓVIS BEVILÁQUA e a 
sua caneta, ou seu tinteiro ou talvez o seu mata-borrão poderiam 
revelá-lo. Ainda não havia máquinas de escrever e, se as havia. 
por complicadas e trabalhosas, ainda não tinham alcançado a 
eficiência com que em nossos dias elas nos facilitam a parte ma- 
terial das obras literárias que produzimos. 

CL6VIS trabalhou dia e noite, incansavelmente, quase sem 
parar. E seis meses depois, ou seja em outubro, estavam pron- 
tos os manuscritos. O anteprojeto BEVILAQUA foi entregue ao 
governo e por ele encaminhado a uma comissão incumbida de 
revisá-lo. Nada menos de sessenta e duas reuniões se realizaram 
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durante um ano para discutí-10. Ultimada a redação final, foi 
em 17 de novembro de 1900 enviado ao Congresso. 

Esperava-o ali a matilha desaçaimada dos pequenos despei- 
tos, dos interesses prejudicados, das vaidades feridas. Inicialmen- 
te, aprovaram-se as normas que o antecediam, isto é, a sua Intro- 
dução, e adotadas as demais medidas. 

Não obstante a aprovação das normas preliminares, trazidas 
a Camara dos Deputados para orientar a discussão e apressar a 
aprovação da nova lei, os fatos não se sucederam como se espe- 
rava. Vejamos porque. Em 26 de junho de 1901 foram nomeados 
os vinte e um parlamentares que constituiam a grande comissão 
encarregada de estudar e rever o anteprojeto do Código. 

Travou-se então ruidosa batalha legislativa, dela participando 
professores e juristas do maior relevo no país inteiro. E os deba- 
tes tomaram tal vulto que, para o seu prosseguimento, o Con- 
gresso foi convocado extraordinariamente em 1902. Era preciso 
ultimar os estudos daqueles oito volumes em pauta. Durante o 
mês de março não se fez outra coisa. Até que, em 8 de abril se 
guinte, aprovado pela Câmara, subiu a apreciação do Senado, 
constituindo-se logo uma comissão para estudá-lo naquela Casa do 
kgislativo . 

Lá o esperava RUI BARBOSA, com seu verbo inflamado e 
seu inexcedível zelo. Em 31 de março, pediu vista do anteprojeto, 
e em 3 de abril, isto é, três dias depois ( !), como relator, ofere- 
ceu um parecer de quase quinhentas páginas! Com apoio nesse 
volumoso trabalho, apresentou numerosas emendas de redação 
sobre os dois mil artigos do futuro Código; corrigiu nugas grama- 
ticais, apontou neologismos, siL.iblinhou os cacófatos, condenou 
galicismos e reintegrou pronomcç nos devidos lugares. Seu des- 
velo linguístico pôs numa chinela todos os Corujas em disponibi- 
lidade naqueles dias ! 

Até o filólogo português CÂNDIDO DE FIGUEIREDO, natu- 
ralmente informado pelo telégrafo, se julgou também na obriga- 
ção de expender seu juízo sobre a polêmica, embora vivesse em 
Lisboa, a milhares de léguas do Brasil. Em seu artigo intitulado 
"Lição aos Legisladores", aplaudia RUI e desancava CLÓVIS. 
Em consequência, as letras lusas e brasílicas pegaram fogo e ve- 
rificou-se um escândalo literário, maior que a "Questão Coimbra", 
em 1866, menor porém do que viria a ser cem anos mais tarde, 
a história do "Dr. Jivago", de BORIS PASTERNAK, na Rússia. . . 

CLÓVIS BEVILÁQUA, sereno e implacável, assim replicou, 
sem azedume: 

"O choque violento dessa mole ingente de saber profundo, 
e rude crítica filológica, que das mãos ciclópicas do senador RUI 
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BARBOSA acaba de ruir, fragorosamente, sobre o ante projeto 
do Código Civil, deixou-me aturdido." 

Nas ruas, nos cafés, nos salões, nas rodas literárias, na im- 
prensa, por toda parte não se falava noutra coisa. A essa altura, 
CHARLES MILLER já desembarcava em São Paulo com a bola 
de couro na mão e a terminologia inglesa do futebol na boca. A 
mocidade começava a interessar-se pelos primeiros jogos entre o 
Clube Atlético (constituído de elementos britânicos) e o Clube 
Paulistano (formado de brasileiros bisonhos ) . Debatia-se com 
calor a atuação dos primeiro craques. Mas o anteprojeto do 
Código Civil era muito mais discutido. RUI BARBOSA, com a 
sua cultura literária, jurídica e filosófica, principalmente com a 
imensa popularidade, "esmagara", "achatara" o professor viço- 
sense ! 

Foi quando surgiu na liça o eminente filólogo baiano EDUAR- 
DO CARNEIRO RIBEIRO, que fora mestre de RUI BARBOSA. 
Fê-lo em 1902, por solicitação de J. J. SEABRA, político e adver- 
sário de RUI. Em seu vasto e erudito trabalho o mestre mostrou- 
se implzcável com seu antigo aluno. Chegou a afirmar, nele, que 
a RUI faleciam os mais comezinhos conhecimentos de estilo, a 
clareza, a atualidade, a gramática e até a ortografia! Possuia a 
frase canhestra e arrevesada, e cometia cincadas de sintaxe. Assi- 
nalou-lhe a inclinação deplorável pelos vocábulos arcáicos. Acen- 
tuou-lhe a mania dos trocadilhos e o jogo das palavras, que en- 
sombravam os textos dos discursos. A pontuação era tão dis- 
paradata, que igual jamais se lhe deparou noutro escritor. Espio- 
lhou mais de duzentas orações erroneas de RUI BARBOSA no 
livro intitulado "O Papa e o Concílio" e outras tantas nas "Cartas 
de Inglaterra". . . 

Todo o Brasil alfabetizado ocupou-se acaloradamente da 
contenda. Formaram-se até partidos, pró e contra os antagonis- 
tas. E os hurnoristas (que já os havia, naquele tempo e do melhor 
quilate) desafivelaram a cinta para melhor rir. JOSÉ VERÍSSI- 
MO, respeitado crítico da época, que conhecemos na citação do 
ilustre biógrafo RAIMUNDO DE MENESES, chegou a publicar 
um artigo na imprensa carioca sob o título (Briga de Grams- 
ticos" . . . 

Com um estilo incisivo e claro, dizia ele nesse artigo: 
"Estas discussões entre os gramáticos são uma das coisas 

mais divertidas deste mundo e se devem recomendar como um 
excelente recreio aos que, hipocondríacos ou melancólicos, têm 
tempo para perder nelas. São infinitamente mais alegres que as 
brigas de galos e quejandos desportos, como diria um arcaista 
da polpa do Sr. RUI BARBOSA. Os gramáticos e todos os que 
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contendem por motivos de linguagem são de natureza a deixar a 
gente irritadiça, insofrida e azeda." 

Depois dessa ruidosa tempestade, veio a bonança, isto é, 
fez-se silêncio sobre o assunto até ao ano de 1905, quando apa- 
receu o livro de CLOVIS BEVILÁQUA intitulado "Em Defesa 
do Projeto do Código Civil", em um volume de 538 páginas. No 
Senado, a primeira comissão organizada para o estudo da maté- 
ria estava muito desfalcada, porquanto uns membros tinham mor- 
lido e outros já haviam terminado o mandato. Foi assim no- 
meada outra, para prosseguir na tarefa. Mas em 12 de maio de 
1906 essa comissão foi dissolvida, em virtude de nada ter feito. 

Em 1908, o Senador JOÁO LUIS ALVES propôs se adotasse 
como Código Civil, até nova deliberação, o projeto aprovado pela 
Câmara dos Deputados. Em 1913, o presidente da República HER- 
MES DA FONSECA reclamava contra tamanha demora do Con- 
gresso na solução do caso. De 7 a 20 de julho de 1915 votaram-se 
mil e vinte e sete emendas. E, dentro em pouco, o projeto vol- 
tava ao senado. Foi então que EPITÁCIO PESSOA, em cuja pas- 
sagem pelo Ministério da Justiça se iniciara a obra, e na oca- 
sião presidente de uma das comissões, apresentou longo parecer 
relatando as emendas. Em 26 de dezembro de 1915, homologava- 
se a redação final. E o projeto era aprovado, sob o n.o 168 - A 
daquele ano. 

Foi, no dizer do presidente da Casa, a maior obra legislativa 
do Parlamento da República. Em 10 de janeiro de 1916 o presi- 
dente VENCESLAU BRÁS promulgava o "Código Civil Brasilei- 
ro", após dezesseis anos de trabalhos discussões. 

O Brasil inteiro como que esperava aquele momento para, 
só então, prestar a CLÓVIS BEVILÁQUA as primeiras c?as gran- 
des homenagens a que ele fizera jus ao longo dos anos. Poucos 
podem avaliar os sofrimentos e as amarguras por que passou o 
jurista cearense nesses dezesseis anos em cujo transcorrer a sua 
obra magistral esteve a merce de todas as críticas, das mais ele- 
vadas as mais soezes. 

A justiça começou a ser-lhe feita imediatamente após a san- 
ção da Lei. Basta lembrar que, em 16 de agosto de 1916, no Tea- 
tro Municipal do Rio de Janeiro, numa sessão comemorativa do 
centenário do nascimento de TEIXEIRA DE FREITAS, o próprio 
RUI BARBOSA, nesse lance, maior do que sempre, ao conceder 
a palavra a CLÓVIS BEVILÁQUA fê-lo de modo incisivo: 
- "Dou a palavra ao maior civilista vivo, que vai falar sobre 

o maior civilista morto." 
O grande mestre cearense transpusera assim a sua "porta 

estreita", de que fala a Bíblia, e transpondo-a, desembocara no 
iluminado panteão da sua glória imarcescível! 
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Clóvis! Na realidade tu não morreste, porque homens como 
tu não morrem! Ao contrário, sobrevivem nos exemplos que le- 
gam e na descendência espiritual que deixam! 

Que a tua prole espiritual continue a multiplicar-se, a aque- 
cer e fecundar o sentimento da Justiça e do Direito no Brasil! 

Em 3 de abril de 1932, o acatado garimpeiro do Direito deu 
a conhecer em prosa o seu "Credo", versificado por nós em 4 de 
outubro de 1959: 

Eu creio no direito - garantia 
de toda a atividade individual; 
necessidade de coexistência, 
pois que não há, 'fora de suas normas, 
a vida social. 

Creio na liberdade - ideal altíssimo 
da inteligência, do indivíduo, 
das classes e dos povos 
nos seus anseios de emancipação; 
aspiração maior da coletividade, 
força imanente que conduz o homem 
na marcha para a civilização; 
ela, entanto, há de ser disciplinada 
pelo direito, a fim de que não venha 
a paz social causar perturbação, 
pois que ela é que assegura 

ao ideal da liberdade 
sua plena expansão. 

Eu creio na moral - que é utilidade 
de cada um e todos 

transformada em justiça e caridade; 
ela expunge a alma das inclinações 
do caráter, enfim, ela é a bondade 

dos corações. 
Eu creio na justiça - que e o direito 

iluminado pela sã moral, 
os bons e os úteis protegendo contra 
os nocivos e os maus, em benefício 
do desenvolvimento multifário 

da vida social. 
Eu creio na democracia; ela permite, 
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dentro do justo e honesto, a liberdade 
em sua máxima ampliação; 

ideal da sociedade organizada, 
ela é que extrai das generalizadas 

aspirações de um povo 
a sua ideal aspiração 

- um sistema de normas que o dirija 
como povo e nação. 

Harmonioso conjunto do direito político, 
ela é como forma de governo 

a mais perfeita criação. 

Eu creio na moral, creio na liberdade, 
e creio no direito e na justiça, 
no ideal democrático. . . mas creio 
mais nos milagres do patriotismo. 
Com o seu poder fascinador, 
o patriotismo é a força 

irresistível e incomensurável 
que dá alento ao fraco, aos dúbios; 
aos descrentes a fé, aos fortes ilumina, 
e a todos une inciestrutivelmente 
quando é preciso agir ou resistir a formas 
Tudo aceitarei com espírito de humildade, 
crués de opressão e dor; 
ele não pede inspiração ao ódio, 

como não mede sacrificio 
para alcançar o bem comum. 

Eu creio na liberdade, na moral e na justiça, 
mas creio mais no patriotismo 

porque ele é a forma social do amor! 



A RELIGIÁO NA OBRA DE PAULO SETUBAL 

VINÍCIO STEIN CAMPOS 

Examinando-se a obra literária de PAULO SETUBAL a luz das 
influências espirituais que nela se tenham exercitado, quais moti- 
vações decisivas e condicionantes, verificaremos ao mais perfun- 
tório estudo que duas religiões se impuseram ao escritor, avassa- 
ladoras e sucessivas: a da pátria e a do altar. 

A primeira fixou de modo indelével a orientação da sua ativi- 
dade artística na lavratura da quase totalidade dos livros que 
escreveu, do Princípe de Nassau aos Ensáios Históricos, promo- 
vendo a ressurreição de nossos antanhos com a vivacidade regis- 

' trada por Alcântara Machado na formosa oração da Academia: 
"restituindo-lhe o ânimo, a voz, o colorido, o movimento, as apa- 
rencias da vida, e transportando-nos, com as suas botas de sete 
léguas, para o cenário e o clima psicológico de outróra." (1 )  

Fazendo de cada um desses trabalhos de divulgação histórica 
um primoroso poema, fervilhante de magia e comunicabilidade, 
suprindo com a sua exuberante imaginação os traços emocionais 
que a algidez dos códices e crônicas não logrou conservar, o bri- 
lhante escritor de Tatuí gravou em páginas imperecíveis as adrni- 
ráveis mensagens cívicas que palpitam no Ouro de Cuiabá, no 
Príncipe de Nassau, na Bandeira de Fernão Dias, nas Maluquices 
do Imperador, nos Bastidores da História, nos Irmãos Leme, em 
E1 Dorado, no Sonho das Esmeraldas e no Romance da Prata. A 
religião ao culto do seu país, que igualmente procurou oficiar na 
tribuna parlamentar em rápida passagem pela representação do 
antigo 4.0 Distrito no legislativo do Estado, está bem definida nas 
palavras com que explica o objetivo de seus trabalhos históricos: 
"sacudir um pouco essa indiferença, contribuir com qualquer 
esforço, um grão de areia que seja, para que o povo se interesse 
pela sua história, eis o ferrão que me aguilhôa". . . (2)  E mais 

(1) Alcantara Machado - Oraçáo na Academia Brasileira de Letras. 
(2) Paulo Setwbal - O Príncipe de Nassau. 
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adiante prossegue, clareando mais ainda o seu pensamento: "Em- 
penhei-me de coração em suavisar o rude da matéria, enfeitando-a 
com o pitoresco e o aventuroso que andei catando nas crônicas 
da época. Tentei, dentro do que colhi, reconstituir com fidelidade 
toda uma era morta, vulgarisar homens e fatos, evocar herois- 
mos, popularizar a trama romanesca da rebelião, pintar o espírito 
bárbaro-religioso daqueles dias, tornar enfim acessível a todo o 
mundo esse escuro passado de há três séculos." (3 )  

Em Maluquices do Imperador, nos magistrais painéis da 
Marquesa de Santos, em tantas páginas dos onze volumes que 
percorreram todo o Brasil e alcançaram até o exterior, perpassa 
iim sopro forte de sadio nacionalismo, que ele próprio não trepi- 
dou em qualificar de fundamentalmente verde-amarelo, referindo- 
se especificamente ao seu magnífico príncipe de Nassau. A figura 
do velho Andrada, patriarca solerte dos momentos cruciais da 
independência, assoma no seu livro de maneira soberba. O Prín- 
cipe D. Pedro, objeto de devoção especial do escritor, é um perfil 
de medalha a evocar a personalidade romanesca do simpático 
Bragança e reviver os mais capitosos momentos do 1" Império. 
Nas asas de ouro de sua fantasia os episódios históricos se vão 
recompondo, estuantes de paixão e vigor, refletindo na sonorida- 
de musical das frases o estilo inconfundível do poeta, que escreve 
com alma e arrebatamento. Por vezes, ao abrir o cenário para a 
movimentação dos heróis, em busca dos ambientes físicos que 
emolduram as cenas históricas, o escritor envereda pelos neo- 
logismos onomatopaicos, ou calcados em imagens deliciosas, que 
emprestam aos panoramas revividos o enlêvo feiticeiro da sedu- 
 ao e da graça! 

A luz, contudo, que o seu livro místico por excelência - 
Confiteor - derrama em todos os refolhos de sua vida de adoles- 
cente e de adulto, pode-se concluir sem erro que a inspiração re- 
ligiosa, de fundo católico, nunca deixou de estar presente em seu 
coração, e o regrar, como um poder invisível, num "transfert", 
mesmo quando ele aparentemente pareceu ignorar ou combater. 
Setubal mesmo o confessa ao reconhecer "com nitidez que há 
no meu passado um sinal indissimulável, gritante, de certa mão 
desconhecida, mas mão poderosa, que me conduziu visivelmente 
a paz repousante em que hoje se aninha meu coraçção." (4)  

O líame inquebrantável que o vinculou para sempre a catoli- 
cidade não resultou, evidentemente, da promessa feita na infân- 
cia, a Virgem, ingênuo e desesperado apelo de ajuda na condução 

(3) Paulo Setubal - Idem 
(4) Paulo &tuba1 - Confiteor 
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diária da Morena e da Manteiga, a semelhança de Graça Aranha 
às voltas com o caroço de pitomba e o voto angustiado a interces- 
são de São Benedito. 

A formação religiosa de Paulo Setubal tinha raízes muito 
mais profundas, como se depreende do livro que deixou inaca- 
bado e no qual teve ensêjo de narrar um outro episódio alta- 
mente revelador da presença permanente da igreja no seu mundo 
interior. Deixemos que ele próprio reproduza o incidente sabo- 
roso: "Tinha sob os olhos (lembro-me com todos os detalhes) 
o volume do professor, e mais tarde, grande e estremecido amigo 
meu, Dr. Reinaldo Porchat. Vai senão quando, em meio a leitura, 
sem que houvesse uma razão plausível, sem que ocorresse mo- 
tivo algum que justificasse suceder o que então sucedeu, sem 
que nenhuma circunstância, sem que nenhum vocábulo, sem que 
nada, absolutamente nada despertasse em meu subconsciente uma 
associação de idéias que o explicasse - eis-me de improviso, 
extraordinariamente, em minha terra natal, na igreja, diante do 
altar-mór. Ergo os olhos súplices para a Virgem. Lá em cima, 
no seu nicho, sorria Nossa Senhora, linda, linda com o Menino 
nos braços, um resplendor cintilando-lhe a cabeça, o manto azul- 
celeste borrifado de estrelas de prata. Digo-lhe: - Eu, quando 
ficar homem, serei padre! Tirei os olhos do livro, e, o coraçáo 
voltado para minha infância, quedei-me a cismar na estranha e 
boba promessa." "Não pude continuar o meu Direito Romano. 
Fechei o livro. E passei a tarde inteira com aquela idéia azucri- 
nando-me. Quando ficar homem serei padre. Sim, vou ser padre. 
Por que não? Vou ser padre." E no dia seguinte, com o açoda- 
mento que reponta de seu estilo cálido (o estilo é o homem), 
lá foi ele ao Seminário, daí ao Arcebispo D. Duarte, deste nova- 
mente ao Seminário onde, matriculado sob o número 18, recebeu 
a lista do enxoval e . .  . desistiu. (5) 

Bem de ver a enorme diferença entre Setubal e o maravi- 
lhoso criador de Canaan. Graça Aranha teve no caroço de pitom- 
ba um incidente místico logo esquecido. Para o prosador de Ta- 
tui não. Sua invocação religiosa tinha outra estrutura. Nascera 
da freqüência das aulas e do convívio do santo Chico Pereira, da 
doutrinação dos Irmãos Maristas do Ginásio do Carmo, da reli- 
giosidade do lar que constituiu, das amizades sacerdotais que 
cultivou e sobretudo, da penetrante e suavíssima inspiração da 
mãe devota e tão querida, fatores que desaguaram na personali- 
dade do artista e o levaram ao Tabor da sua cadeira de enfêrmo, 

(5) lPauio Sietubal - Confiteor 
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quando elaborou a confissão radiosa que o Pe. Leonel Franca 
classificou filosoficamente como "a mensagem essencial de sua 
vida." (6) 

Paulo Setubal foi, como se lembrou linhas atrás, deputado 
estadual pelo 4" Distrito, circunscrição eleitoral que compre- 
endia, antes de 1930, entre outros, os municípios de Tatui, Tietê 
e Capivari. Anotemos Capivari, a cidade que tantas afinidades 
possui com Tatui, inclusive a de ser "terra de poetas", como 
está nas letras de seu hino municipal. E entre os poetas capiva- 
rianos destaquemos um, que Paulo Setubal carinhosamente es- 
tudou, Rodrigues de Abreu, do qual afirmou: "Dois traços carac- 
terizam a poesia de Rodrigues de Abreu: a humildade e a resig- 
nação." E no paralelo entre ambos, que vamos estabelecer, 
identificam-se numerosos pontos de correlação para melhor inte- 
ligência da preponderância que o espírito religioso exerceu na 
obra literária de Setubal, contrariamente ao evoluir de seu colega 
capivariano, purificado no crisol do mais exasperante sofrimento. 

Abreu e Paulo tiveram infância em lar católico; ambos ensaia- 
ram ser padres; ambos cultuaram apaixonadamente as musas; fo- 
ram vitimados pela mesma doença, recorreram aos mesmos ares 
serranos em busca de saúde, e tiveram, a vocação do mesmo mis- 
ticismo final, recorrendo a imagens idênticas para qualificas o en- 
vólucro perecível, as vésperas do desenlace derradeiro. 

Rodrigues de Abreu, acometido pela tuberculose quando tudo 
lhe parecia sorrir, e grandes sonhos de felicidades teciam de rosas 
o seu futuro, viu desfazerem-se uma a uma as esperanças que afa- 
gara, perdeu a noiva estremecida, que foi a primeira a abandoná- 
10, e de angústia em angústia, provou o cálice de todas as amar- 
guras. Triste e resignado, tangeu incompreendido a lira dos seus 
Noturnos, caminhou desalentado pela Sala dos Passos Perdidos, 
prendeu-se cheio de dores a sua Cadeira de Lona e comparou a 
sua vida a uma Casa Destelhada "por um vento fortíssimo de 
chuva", onde "as goteiras de todas as misérias" caíam "com len- 
tidão perversa na terra molhada de seu coração." E mau grado 
isso tudo, numa ânsia de viver, referia a "felicidade estranha de 
pensar que a casa aguente mais um ano nas paredes oscilantes." (7)  

E o antigo seminarista, num retorno ao Senhor, formula esta 

(6) Pe. Leonel Franca S. J. - Confiteor 
(7) Rodrigues de Abreu - Casa De~ctelhada 
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prece - último pedido de quem não pode esperar a ventura com 
que sonhou: 

Tudo aceitarei com espírito de humildade 
Só para poder pedir-te, meu Senhor: 
Conserve até meu derradeiro dia 
O dom que me quiseste conceder. 
Não seques nunca a fonte humilde da poesia 
que, sem merecimento do teu servo 
ocultaste no terreno do meu ser. (8) 

Paulo Setubal, em Confiteor, descrevendo a influência da dor 
na purificação do espírito e sua integração na divina vontade, tem 
estas palavras reveladoras: "Sim, nas horas de sofrimento. Por- 
que o sofrimento, meu pobre irmão da cadeira de lona, o sofri- 
mento é dádiva do céu." (9) 

Paulo Setubal, sob o acicate da doença, retorna a Tatui em 
busca da saúde que houvera "esbanjado nas tonteiras de rapaz". 
E ao contato com a terra natal tem oportunidade de compor essa 
jóia poética que denominou Alma Cabocla, mimosa narrativa que 
nos leva através de versos melodiosos, simples e espontâneos, as 
paisagens mais enternecedoras de nossa terra, dos campos e das 
cidades. Na suavidade da poesia, na ternura dos temas, na natu- 
ralidade sem artifícios, dos quadros e das figuras, pulsa uma 
emotividade envolvente e doce, que confere ao livro extraordiná- 
ria popularidade, mercê da qual abre para o seu autor uma larga 
estrada de notoriedade, pela qual transita, lesto e triunfante, o 
romancista das crônicas históricas. 

E na poética de Setubal, que deve necessariamente reratar a 
psicologia das populações onde bebeu a sua inspiração, a religio- 
sidade católica tem marcada presença, seja nas evocações da vida 
urbana ou rural, com "o largo da Matriz", a "capelinha do Se- 
nhor dos Passos", "a mesma Nossa Senhora ao lado de São José", 
- seja nas cenas interiores com "o místico rosário que o povo 
murmurava ao pé do Cristo", "as novenas" de maio, "resas tristes 
e serenas cheias de incenso e unção piedosa" e por fim, num to- 
que bem intimamente nosso. 

(8) Rodrigues de hbreu - A a l a  das Passos Perdidos. 
(9) Paulo Setubal - Wiiteor.  
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"É noite. . . O Santo famoso 
O doce, o meigo São João 
Tivera um dia glorioso, 
Dia de festa e de gozo, 
Que encheu de estrondo o sertão." (10) 

No culto das duas religiões que foram a constante em sua 
produção literária, o amor de seu país toma cambiantes delica- 
das quando se concentra na exaltação da terra natal, a sempre 
saudosamente lembrada Tatui, da qual confessa: 

"Guardo no coração, guardei sempre na minha saudade, a 
recordação amoravel da minha boa terra natal. (11) 

Assim como as alusões místicas, de enternecida religiosidade, 
acodem a cada passo nos versos de Setubal, do mesmo modo o 
culto interior aos sítios onde nasceu, aos conhecidos que os po- 
voam, constitui a tônica das suas poesias que se encadeiam numa 
deliciosa história, entretecida numa sequência de instantâneos de 
rara felicidade pitórica: 

"Tudo, no ar, festa e brilho! 
E é com a alma a vibrar, 
Que eu corto as roças de milho, 
Por este sinuoso trilho 
Que a minha terra vai dar." 

Na sucessão de seus cromos, o verso melódico e límpido, como 
zun descante de pássaro em liberdade, vai esboçando a paisagem: 

"Fulgem, na estrada tranquila, 
Casinhas brancas de cal: 
É a colônia que cintila, 
Graciosa como uma vila, 
Risonha como um pombal." 

E para encerrar estas belas quadras, apenas a alusiva aos imi- 
grantes, os louros lidadores dos talhões de café, onde 

" .  . . . . . . . . . . . . . um forte italiano, 
Queimado ao sol do equador, 
Solta aos ventos, belo e ufano, 
Num timbre napolitano 
A sua voz de tenor." (12) 

(10) Paulo Setuibal - Aima Cabocla. 
(11) Paulo Setubal - Confiteor. 
(12) Paulo Setubal - Alma C&bocla. 
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A característica que o singulariza no seio de nossos escrito- 
res, tanto pelo estilo cálido e grandiloquente, como pelo sentido 
de nacionalismo e religiosidade, vai se desenvolver notavelmente 
nos trabalhos que concebeu ao realizar o romance histórico, tí- 
tulo que Alcantara Machado julga inadequado por considerar a 
reconstituição histórica de Paulo Setubal não uma obra de ficção, 
mas história no melhor sentido da palavra, pelo conteúdo de 
autenticidade que a reveste. 

Ultrapassada essa fase criadora vemos no evolver dos livros 
que compõe uma caminhada para temas mais livres, uma tenta- 
tiva de fuga ao condicionamento religioso, que tem o seu ponto 
crítico no romance realista que não chegou a publicar. Neste 
capítulo a revelação de Confiteor é preciosa. A relutância em 
desfazer-se do livro pecaminoso, os dramas de consciência que 
enfrentou, as consultas que fez para apaziguar os seus escrúpulos 
de católico, se por um lado lembram a luta íntima que o levou a 
matricular-se no Seminário; por outro provam o que temos afir- 
mado desde o início - Paulo Setubal foi sempre um escritor 
eminentemente religioso, voltado para a igreja católica, mesmo 
quando esta aparentemente não se encontrava presente em suas 
obras literárias, de maneira formal e clara. 

Por fim, o reencontro que ele denominou a reconciliação do 
cristão com o cristianismo, a volta para Cristo, e a substituição. 
do livro realista, pecaminoso e malsão, por essa mensagem tão 
impregnada de misticismo, verdadeiro grito de fé de um conver- 
tido que não se arreceia de proclama-lo, mas deseja comunicar a 
todos a felicidade dessa evangelização redentora, aliciando novas. 
almas para o rebanho do Senhor. É o seminarista que finalmente 
se realiza e fica em paz consigo mesmo. 

E ao receber o hálito santo, que o liberta de todos os temo- 
res, Paulo Setubal toma da mesma imagem de Rodrigues de 
Abreu, descrevendo a velha casa, lôbrega e carcomida, que servia 
de sede terrena para sua alma de artista. Mas que diferença 
a que o amparou e deu sentido novo a sua vida, a velha casa "ilu- 
minou-se de ouro vivo","luziu o sol esbanjadamente pelos cantos 
mais escurosy', "um bando de canários entrou a gorgear no bei- 
ral", "floriram lírios do campo" e no interior da moradia humil- 
de do poeta - "com esse sol, essa festa, essas flores, esse bulicio 
cantante de pássaros, a felicidade veio com suas azas de seda, 
tecer silenciosamente o seu ninho fofo sob o tecto renovado." (13) 

- 

(13) Paulo Setubal - Confiteor. 
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Paulo Setubal foi, repetimos, deputado estadual pelo 40 Dis- 
trito, que incluia entre outras cidades, a terra natal de Rodrigues 
de Abreu, Capivari. 

Alcantara Machado, na saudação da Academia, alude a essa 
circunstância nos seguintes termos: "Murmuram, é certo, que há 
tempos desempenhastes vagamente um vago mandato de depu- 
tado. Tão rápido, todavia, e tão discreto foi este comércio com a 
política provinciana, que não destes sequer ao povo o direito e 
o prazer de vos ser ingrato." ( 14) 

Por um desses acasos felizes, presenciamos, naquela cidade, 
ao comício que Paulo Setubal ali realizou em propaganda de sua 
candidatura como postulante governista a Câmara Estadual. Foi 
nosso primeiro encontro com o poeta. A concentração popular 
realizou-se na então Praça Municipal, hoje Rodrigues de Abreu, 
na esquina formada pelo cruzamento das ruas XV de Novembro 
e Bento Dias. Paulo falou de cima de um automóvel, que tinha 
a capota de lona arreada, em meio a grande massa popular ali 
concentrada para ouvi-lo. 

Na mesma praça, quase no mesmo local, e a mesma hora, 
falou o seu opositor, reunido com duas dezenas de correligioná- 
rios no centro do largo. A oração oposicionista, como de hábito 
naquela ocasião, em que se preparava o advento da era revolucio- 
nária inaugurada no Brasil a 24 de outubro de 1930, constituiu 
uma azêda arenga contra a administração do Estado, os homens 
do partido republicano, o candidato oficial do 4.0 Distrito. 

Paulo Setubal, gravata ao vento, a cabelereira ondulada re- 
fulgindo ao sol, os gestos largos, os olhos luminosos irradiando 
simpatia, a voz quente, musical e arrebatadora como seu lin- 
guajar literário, empolgou o grande auditório com o seu magní- 
fico improviso, no qual discorreu sobre os seus sonhos de patrio- 
ta, a sua esperança de ser útil, o seu desejo de colaborar na 
ingente tarefa do engrandecimento paulista, a mensagem que se 
continha na sua candidatura, mensagem de união, de concórdia, 
de fraternidade, voltada para os superiores interesses do país, 
com o mesmo anélo do bem público que orientava os governantes 
de São Paulo e da nacão. O seu opositor era também escritor, 
nascido em Capivari. Mas se para merecer o voto da família ca- 
pivariana era indispensável essa condição, então ele, Setubal, 

(14) Alcantara Machado - Oração xia Academia Brasileira de Letras 
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igualmente reivindicava essa cidadania, pois os seus antepassados, 
em tempos pouco distantes, foram foreiros da terra capivariana, 
deram o seu concurso para o desenvolvimento da cidade, viveram 
sob este mesmo céu, ouvindo o bimbalhar festivo de seus sinos 
católicos, fruindo de seus ares lavados e sãos, numa perfeita iden- 
tificação com a terra natal de Rodrigues de Abreu. E numa ora- 
tória exuberante, rica de imagens e cálida de eloquência, o poeta 
de Tatui teceu um hino de aliciador civismo, que arrebatou o 
grande público que o ouvia enlevado e o vitoriou ao final com 
estrondosa ovação. 

E Capivari o premiou com votação consagradora. 

Na oração de Paulo Setubal, nesse distante comício de Capi- 
vari, oração proferida de improviso, ao calor da inspiração do 
rriomento, a nota singular e característica foi a presença das duas 
influências que marcaram, indelevelmente, a sua atividade inte- 
lectual: o culto míst,ico, sincero, avassalador, incontornável, da 
Religião e da Pátria. Porque o poeta de Alma  cabocla,^ enamo- 
rado das Crônicas Históricas, o semeador de Confiteor, inatamen- 
te bom, sempre foi fiel a si mesmo, no trato dos homens e das 
coisas de sua terra. 



A LIGA NACIONALISTA 

Brasil Bandecchi 

NOTA INTRODUTÓRIA 

No último quartel do século XVIII as idéias liberais começa- 
ram a interessar brasileiros já preocupados com a separação do 
Brasil de Portugal. 

Entre eles encontrava-se José Joaquim da Maia que, com o 
pseudônimo de Vendeck, correspondeu-se, em fins de 1786 e prin- 
cípios de 1787, com Tomás Jefferson, que se achava em Paris, pe- 
dindo-lhe o apoio da jovem República Norte-Americana para o 
movimento libertário do Brasil, e, para melhor entendimento, soli- 
citou-lhe uma entrevista que se realizou em Nimes e da qual resul- 
tou documento da maior importância para o estudo das raízes da  
nossa independência política. Outro foi o celebre naturalista Ma- 
nuel de Arruda Câmara que, como Joaquim da Maia, frequentou 
c Faculdade de Medicina de Montpellier, centro irradiador do 
liberalismo. Arruda Câmara não só deixou nome como cientista 
mas também por ter fundado o Areópago de Itambé, núcleo ma- 
çônico e liberal, de onde sairam alguns dos chefes eminentes da 
Eevolução Pernambucana de 18 17. 

As idéias liberais sufocadas a partir dessa data aflorariam 
com mais vigor no momento culminante da Independência e vi- 
riam a tomar corpo após a fundação dos cursos jurídicos no Bra- 
sil ( 11 de agosto de 18271, e principalmente em São Paulo, onde 
a presença de Líbero Badaró e a de Júlio Frank são decisivas para 
sua introdução na Academia de Direito, no dizer de Miguel Reale 
("penetravam na Academia as idéias liberais, sob o influxo de Lí- 
bero Badaró e Júlio Frank"). 

Em nosso livro "A Bucha, a Maçonaria e o Espírito Liberal", 
mostramos a evolução e a forte atuação do liberalismo em São 
Paulo. 

A Liga Nacionalista, inspirada pelo verbo inflamado de Olavo 
Bilac e que reuniu estudantes das faculdades de Direito, Medicina 
e Politécnica, foi um movimento pejado de idéias liberais, pelo 
seu programa e pelos nomes que o integraram. 



I - F'UNDAÇÃO DA LIGA NACIONALISTA 

O mundo conturbado de 1914 haveria de deflagrar a Primeira 
Grande Guerra, a cujas conseqüências todas as nações estariam 
sujeitas. O conflito tornou-se mundial, transpondo, assim, os 
contôrnos europeus. 

A guerra iniciada pela Alemanha contra a França tomava tais 
proporções que começou a preocupar os países que aparentemen- 
te ficariam fora da luta mas que, na realidade, dado o desenrolar 
dos acontecimentos, não permaneceriam neutros. E isto aconte- 
ceu com o Brasil. Os alemães torpedearam cinco navios mercan- 
tes brasileiros (Paraná, Lapa, Tijuca, Macáu e Acarí), o que levou 
o govêrno brasileiro a declarar guerra aos agressores, formando 
ao lado das nações aliadas. Isto aconteceu no dia 26 de outubro 
de 1917. 

As  nações fosse qual fosse sua situação deviam estar prepa- 
radas para o momento dramático que a humanidade atravessava. 

E Olavo Bilac já em 1915 compreendeu que o Brasil devia se 
preparar para a luta que aparentemente estava tão longe mas 
que, a qualquer momento, poderia nos atingir como, de fato, 
aconteceu. 

Era preciso despertar a nação. E, com seu verbo inflamado, 
arvorou a bandeira da campanha nacionalista. 

E escolheu São Paulo para o início da sua pregação. E, em 
São Paulo, a Faculdade de Direito. 

No dia 9 de outubro de 1915, pronunciou o primeiro grande 
discurso da patriótica jornada. 

E falando aos jovens estudantes de direito, alertou: 
"Não psdeis, talvez, perceber com perfeita consciência a gra- 

vidade da nossa situação moral. Viveis numa rica metrópole, 
entre o sorriso e a gala da vida culta; e não podeis entrever o cáos, 
a confusão e os perigos que enchem toda a nossa maravilhosa e 
inconsistente Pátria. Na juventude, tudo é graça e facilidade, 
espontaneidade e embevecimento: uma pureza natural, que do 
íntimo se transborda para o exterior em véus ilusórios, um fascí- 
nio próprio, que se espalha sobre o ambiente e embeleza o espe- 
táculo da vida real. . . Mas é força que, antes do tempo devido. 
alguém cruelmente vos arranque da paz e do arroubo. Vede que 
na Europa, hoje, quando a guerra abre diariamente largos claros 
nas fileiras dos combatentes, os governos chamam as armas as 
mais novas classes dos exércitos, as falanges dos adolescentes, 
reservas fulgurantes da primavera nacional: aqui, outra desgraça, 
mais triste, oprime o país; e outra morte, pior, escasseia os filhos 



REVISTA DO INSTITUTO HISrróRICO E GEOGRAFI'CO DE S. PAULO 327 

válidos - desgraça de caráter e morte moral; e já que os varões, 
incapazes ou indiferentes, deixam o Brasil devastado sem guerra 
e caduco antes da velhice, - venham a campo os efebos, em que 
o ardor sagrado contrabalance a experiência, e em que o ímpeto 
da fé supra a imaturidade dos anos!" 

E pede a mocidade que não se deixasse deslumbrar pelo pro- 
gresso de São Paulo, pois São Paulo não era todo o Brasil. E 
a,firmava que a verdadeira riqueza de um país não estava na sua 
grandeza. E pedia que não pensassem que o que o assustava fosse 
o desconforto, a falta de dinheiro ou a falta de organização do 
trabalho produtivo na maior parte do Brasil ou mesmo o Ônus 
formidável das dívidas oprimindo o nosso futuro. 

"O que me amedronta - clamava - é a míngua de ideal que 
nos abate. Sem ideal, não há nobreza de alma; sem nobreza de 
alma, não há desinteresse; sem desinteresse, não há coesão; sem 
coesão, não há pátria." 

Referiu-se a uma onda desmoralizadora de desânimo que 
avassalava todas as almas, na indiferença transformada em lei 
moral e no egoismo. Descreveu o quadro entristecedcr da socie- 
dade de então. Era esse o espetáculo que apresentava a classe 
culta, enquanto as mais humildes camadas populares, "mantidas 
na mais bruta ignorância, mostram só inercia, apatia, superstição, 
absoluta privação de consciência." 

E verberava, com os olhos no cenário nacional: 
"A maior extensão do território está povoada de analfabetos; 

a instrução primária entregue ao poder dos governos locais, é 
muitas vezes, apenas, uma das rodas da engrenagem eleitoral de 
campanário, um dos instrumentos da moroteira política." 

Bilac via como uma das formas de salvação nacional o ser- 
viço militar obrigatório. E explicava: 

"Nunca fui, não sou, nem serei um militarista. E não tenho 
med.0 de militarismo político. O melhor meio de combater a pos- 
sível supremacia da casta militar é justamente a militarização de 
todos os civis; a estratocracia é impossível, quando os cidadãos 
são soldados. Que é o serviço militar generâlizado? É o triunfo 
completo da democracia; o nivelamento das classes; a escola da 
ordem, da disciplina, da coesão; o laboratório da dignidade pró- 
pria e cio patriotismo. É a instrução primária obrigatória; é a 
educação cívica obrigatória; é o asseio obrigatório, a higiene obri- 
gatória, a regeneração muscular e psíquica obrigatória. As cida- 
des estão cheias de ociosos descalços, maltrapilhos, inimigos da 
carta de 'abc' e do banho, - animais brutos, que de homens têm 
apenas a aparência e a maldade. Para esses rebotalhos da socie- 
dade a caserna seria a salvação. A caserna é um filtro admirável, 
em que os homens se depuram e apuram: dela sairiam conscien- 
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tes, dignos, brasileiros, esses infelizes sem consciência, sem digni- 
dade, sem pátria, que constituem a massa amorfa e triste da nossa 
multidão. . . " 

Descrito o quadro desanimador que tanto lhe amargurava o 
espírito de poeta e de patriota, o autor do "Caçador de Esmeral- 
das" fez o supremo apelo: 

"Moços de São Paulo, estudantes de Direito, sede também OS 
estudantes e os pioneiros do ideal brasileiro! Uni-vos a todos os 
moços e estudantes de todo o Brasil: num exército admirável, 
sereis os escoteiros da nossa fé! 

O Brasil não padece apenas de falta de dinheiro: padece e 
sofre da falta de crença e de esperança. O agonizante não quer 
morrer: quer viver, salvar-se, reverdecer, reflorescer, rebentar em 
nova e fecunda frutificação. Dai-lhe os vossos braços, dai-lhe a s  
vossas almas, dai-lhe a vossa generosidade e o vosso sacrifício! 
3vúo espereis o dia em que, deixando esta casa, iniciardes a vossa 
efetiva existência cívica, para o trabalho público, para a agitação 
social, para a política. Trabalhai, vibrai, protestai desde já! Pro- 
testai, com o desinteresse, com a convicção, com a renúncia, com 
a poesia, - contra a mesquinharia, contra o egoísmo, contra o 
'arrivismo', contra a baixeza da indiferença! 

Desta velha casa, de entre estes sagrados muros, que esplen- 
dem de tradições venerandas, deste quase secular viveiro de tri- 
bunos e de poetas, daqui sairam em rajadas de heroismo, em 
ímpetos de entusiasmo, as duas campanhas gloriosas, que foram 
coroadas pela vitória da Abolição e da República. Estruja de novo 
a casa! estremeçam de novo os muros! e de novo palpite e ressoe 
e aviário canoro, cheio de hinos de combate e de gorjeios de 
bondade! Inaugurai, moços de São Paulo, a nova campanha!" 

Era o brado de alerta, era a convocação da mocidaae, era o 
início de um grande movimento. 

Cinco dias depois de ter falado aos jovens da Faculdade de 
Direito, falou aos estudantes da Faculdade de Medicina de São 
Paulo. 

Já no dia 6 de novembro, pronunciou vibrante discurso no 
banquete que lhe foi oferecido pelo Exército, no edifício do Clube 
Militar, no Rio de Janeiro e a 19 dirigiu-se a Marinha Nacional, 
no edifício do Batalhão Naval, na festa da Bandeira. 

No ano seguinte estava entre os estudantes mineiros, os do 
Rio Grande do Sul e os do Paraná. 

A pregação lançou sementes. Desta forma, foi fundada a Liga 
de Defesa Nacional, no Rio de Janeiro, em 1916. Sua instalação 
se deu no dia 7 de Setembro, na Biblioteca Nacional. A sua frente 
estavam os nomes aureolados de Pedro Lessa e Miguel Calmon. 

Os sentimentos e objetivos da Liga de Defesa Nacional foram 
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interpretados por Bilac, que desejava se colocar num segundo 
plano, dando aos outros as honras da iniciativa. Tudo em vão, o 
primeiro discurso seria o seu, como de fato foi. 

Declarou que a Liga congregava alguns dos maiores e mais 
respeitados nomes que faziam parte do patrimônio moral de nossa 
terra. E que o país já conhecia, pela rama, o que a instituição 
pretendia fazer: 

"Estimular o patriotismo consciente e coersivo; propagar a 
instrução primária, profissional, militar e cívica; e defender, com 
disciplina, o trabalho; com a força, a paz; com a consciência, a 
liberdade; e, com o culto do herísmo, a dignificação da nossa 
história e a preparação do nosso porvir." 

E ressaltou que era bastante significativo sua instalacão acon- 
tecer na casa dos livros e no dia da Independência. 

Não pudemos através de documento apurar a data da funda- 
ção da Liga Nacionalista. Recorremos, então, ao ilustre colega 
Tércio de Barros Pimentel. Ele informou com segurança de quem 
sabe: 25 de janeiro de 1917, em homenagem a fundação de São 
Paulo. Em março desse ano ela já estava funcionando regularmen- 
te, pois que, no dia 24, achando-se em São Paulo o poeta Olavo Bi- 
lac, Roberto Moreira levou-o a uma reunião ordinária da Liga Na- 
cionalista, que se realizava no salão da Sociedade Paulista de Agri- 
cultura, e lá, então, Vergueiro Steidel propôs fosse o autor de "Tar- 
de" aclamado Presidente Honorário da instituição o que teve apro- 
vação sob aplausos calorosos. 

A instalação solene do seu Conselho Deliberativo foi no dia, 
26 de Julho de 1917, as 21 horas, no Salão Nobre do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, conforme longa e detalhada 
notícia publicada em "O Estado de São Paulo" do dia seguinte. 
Nessa noite foram empossados os conselheiros Luís Barbosa Ga- 
ma Cerqueira, Reinaldo Porchat, João Sampaio, Júlio Maia, Ovídio 
Pires de Campos, Oscar Thompson, Luís Barbedo, Nestor Range1 
Pestana, Amadeu Amaral, Antonio Prado, Spencer Vampré, Er- 
nesto de Sousa Campos, Arnaldo Vieira de Carvalho Júnior, Ama- 
do Sarti Prado, Antonio Sampais Dória, Américo de Moura, Wal- 
demar Ferreira, Clóvis Ribeiro, Arquimedes Pereira Guimarães, 
Plínio Barreto, Laerte Assunção, Francisco Alves dos Santos. 

Os membros do Conselho foram saudados por Antonio Pe- 
 eira Lima e em nome dos empossados falou Plínio Barreto. 
Waldemar Ferreira apresentou representação que propunha ao 
Congresso Nacional a adoção do voto obrigatório e secreto. En- 
cerrou a reunião o Prof. Vergueiro Steidel. 

Formavam, também, na vanguarda diretora da Liga: Henri- 
que Bayma, Afonso Pais de Barros, Júlio de Mesquita Filho, Pru- 
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dente de Morais Neto, José Alves Palma e Cristiano Altenfelder 
Silva ( 1). 

A Liga Nacionalista e a Liga de Defesa Nacional, filhas da 
mesma inspiração bilaqueana, eram independentes uma do outra 
mas tinham algumas finalidades idênticas e muitos membros 
comuns em São Paulo. 

O Diretório Regional da Liga de Defesa Nacional organizou-se, 
em São Paulo, sob os auspícios do governo e sua primeira reu- 
nião aconteceu no Palácio da Cidade, no dia 21 de março, as 16 
horas, sendo os convites assinados pelo Presidente Altino Arantes. 
Estiveram presentes, entre outros, Antonio Prado, Olavo Bilac, 
Júlio Mesquita, Luís Pereira Barreto, Vergueiro Steidel, Car- 
10s de Campos, D. 'Duarte Leopoldo e Silva, Amadeu Amaral, U1- 
piano Pinto de Sousa, Candido Mota, Alvaro de Carvalho, Alfredo 
Pujol, Plínio Barreto e Reinaldo Porchat. 

I1 - OBJETIVOS E ORGANIZAÇÃO 

Dada a amplitude e universalidade de seus objetivos, a Liga 
Nacionalista aparece, e assim se declara, estranha as lutas parti- 
dárias. E realmente o foi, mesmo tendo lançado a candidatura de 
Pereira Barreto ao Senado de São Paulo, como adiante veremos 

Eram suas finalidades: 1) manter, na Federação dos Estados, 
a unidade nacional: 2) contribuir para o desenvolvimento da ins- 
trução popular; 3) promover a educação cívica do povo; 4) pug- 
nar pela efetividade do voto; e 5)  concorrer para a eficácia da 
defesa nacional. 

Para a realização desses fins, a Liga, através de intensa pro- 
ganda, faria: l) campanhas, na imprensa e na tribuna, distribui- 
ção de livros e folhetos, para educar o povo no amor da Pátria, 
da Lei, da Liberdade e das tradições nacionais; 2) fundação de 
escolas primárias e profissionais, em cooperação com os poderes 
públicos; 3) fundação de escolas de cultura cívica, celebração dos 
fatos nacionais, obrigatoriedade do ensino da língua, da história 
e da geografia pátrias por brasileiros natos, nas escolas estran- 
geiras, que funcionassem no país; 4) combate a abstenção e frau- 
de do voto, e propaganda da obrigação legal do sufrágio, da liber- 
dade do eleitor e da verdade da apuração e 5)  educação física 
do cidadão, o escotismo, as linhas de tiro e o serviço militar 
obrigatório. 

1 - Os cabeças da Liga Nacionalista pertenciam B, Bwmhensohaft, èI ZEmdmans- 
cihaft e B, Jmgendschaft. Pedro Lessa, um dos fundadores da Liga de Defesa 
Nacisnal era membro da Bur:.chm~haft. Cf. Afonso Arinos de Me10 FruicO. 
Rodrigues Alves, 1.0 vo1. Rio de Janeiro, 1973. Bras4l Bandecchi, A Bucha, a 
Maçonaria e o Espirifo Liberal, S h  Paulo, 1m8. 
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Sua direção era constituída por uma Diretoria, um Conselho 

Deliberativo, Comissões executivas centrais e regionais. Quanto a 
organização da Diretoria já demos notícia páginas atrás. 

Podiam ser sócios os brasileiros de mais de 16 anos e seus 
deveres eram propagar e realizar as idéias nacionalistas, comba- 
ter a abstenção eleitoral e pagar a anuidade (2) .  

Pelos nomes dos seus componentes e pelas suas finalidades, 
ressalta que a Liga Nacionalista além de patriótica era liberal. E 
cio melhor quilate. 

Em dois momentos de angústia para São Paulo, a Liga Nacio- 
nalista prestou relevantes serviços, além das suas finalidades es- 
tatutárias mas nos contornos do seu espírito humanitário, "a 
população de São Paulo, assistindo-a e socorrenão-a, assim na 
epidemia da gripe de 1918, como na ocupação" da cidade "pelos 
revolucionários de 1924 " ( 3 1. 

I11 - A GRIPE ESPANHOLA 

Em 12 de outubro de 1918, uma crônica publicada na coluna 
"Coisas da Cidade", sob o título "A Liga Nacionalista", assinada. 
com a inicial P., comentava um baile que referida sociedade leva- 
ria a efeito no dia seguinte. 

E para dar asas ao comentário, o jornalista começa com uma 
pergunta: 
- Então a Liga Nacionalista é uma sociedade dançante? 
E responde: 
"Não. Está muito longe disso, é coisa muito mais elevada, 

animada por um ideal nobilíssimo e patriótico. O baile promovi- 
do por ela, não tem outro fim senão grangear-lhe um bom auxílio 
pecuniário, que a ajude a levar avante a grandiosa missão a que 
se impôs." 

Critica aqueles que podendo auxiliar espontaneamente obras 
clessa natureza se mantinham indiferentes a tão nobre institui- 
çao: "como é pouco lisongeiro para os nossos ricaços ter necessi- 

2 - Estatutos da 'Liga Nacionalista. Vergueiro Steiciel, no dia 7 de Setembro 
de 1917, pronunciou uma conferência na Faculdade de Medicina de São Paulo, 
onde, comemorando a data, expôs os itens principais do programa da Liga 
Nacionalista, falando sobre a Pátria, a Liberdade, a Lei, e, com mais profun- 
didade, a natureza politica do voto e sua obrigatoriedade como direito e dever 
do cidadão. Possuímos um exemplar desse trabalho, editado pela sepáo de 
obras d'«O Estado de São Paulo», em 1918, graças a gentileza c;o Prof. Raul 
de Andrada e Silva. 

3 - Waldemar Ferreira, A Faculdade de Direito na Arrancada de 9 de Julho de 
1932. Çionfer&ncia pronunciada em junho de 1957, no Instituto Histórico e 
Geográfico de S b  Paulo. 
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dade uma associação dessas, que não visa outra coisa mais do 
que o bem do seu país, de recorrer a uma festa para conseguir 
um pouco de dinheiro! Em qualquer outra terra, a Liga Nacio- 
nalista já teria não uma, mas numerosas pessoas abastadas que 
lhe fizessem doação de alguns contos de réis, facilitando-lhe 
enormemente a ação e propaganda." 

A crônica, se não pode ser classificada como violenta, deve 
ser entendida como enérgica. Enérgica, dessa energia construtiva 
para chamar a atenção dos cresos para uma obra em que a mo- 
cidade se empenhava, tendo por objetivo o bem do povo. 

A crônica aparecia na hora certa. A finalidade da festa era 
altamente humanitária. São Paulo estava a braços com o drama 
pungente da gripe espanhola que tantas vidas ceifava e ameaçava 
impiedosamente a população. 

No dia 18 de outubro, o jornal de Júlio Mesquita, que em- 
prestava inteiro apoio a Liga, publicou notícia, informando que 
os professores das diversas escolas da Liga Nacionalista haviam 
feito larga distribuição de quinino aos seus alunos. Comunicava, 
ainda, que a Liga para maior facilidade do serviço de assistência 
aos alunos, mandara instalar um telefone com o n." central - 301. 

Médicos de São Paulo se propuzeram e passaram a prestar 
serviço efetivo e graciosamente aos alunos das escolas da Liga, 
registrando-se, de início, os nomes de José Garcia Braga, Osvaldo 
Portugal, Tomas Monteiro de Barros, José Oscar Coelho Marcon- 
des de Rezende. 

Não só cuidava dos seus doentes, mas passou a fazer intensa 
propaganda para combater a epidemia e pelo seu telefone pres- 
tava informações a quantos as solicitassem. Já agora o seu aten- 
dimento se ampliou além das suas escolas. E o plantão médico, 
instalado a rua 15 de Novembro, 29, redobrou suas atividades. 

No dia 22, o pessoal de secretária do Serviço Sanitário au- 
mentava bastante graças a Liga Nacionalista ter convocado seus 
sócios para esse fim. Os nomes dos que acorreram a voz de 
comando de Vergueiro Steidel encontram-se no jornal de Júlio 
Mesquita, desse mesmo dia. Outros se juntariam aos primeiros 
inscritos. 

Atenta a tudo, envia três dos médicos da sua equipe para 
a 6." Região Militar (São Paulo), para substituir três médicos 
que adoeceram. O agradecimento que o Cel. Sebastião F. Alves 
enviou ao Prof. Vergweiro Steidel é significativo: 

"Tenho a honra de agradecer a V. Exa. o eficaz concurso da 
Liga Nacionalista na grave emergência que atravessamos. Haven- 
do adoecido três médicos militares, apelamos para V. Exa. e tive- 
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mos imediatamente a nossa disposição os serviços de três jovens 
médicos, obedientes aos princípios pregados pela Liga que V. Exa. 
é presidente. Nesta data comunico ao meu chefe, exmo. Sr. gene- 
ral Barbedo (4), em viagem de inspeção a Santa Catarina, a ação 
generosa da Liga Nacionalista, da qual ele se orgulha de ser con- 
socio." 

Os chamados domiciliares para atendimento de doentes au- 
mentaram, pois nesse mês de novembro a epidemia atingia seu 
ponto mais dramático, e os automóveis a disposição da Liga eram 
insuficientes, daí novos veículos serem colocados a sua disposi- 
ção. Por outro lado, as ofertas em dinheiro, remédios, manti- 
mentos e agasalhos aumelitaram. Até imóveis eram oferecidos, 
como o caso da família Me10 Barreto, que cedeu prédio no Brás 
para estabelecimento de Mais um posto médico. Por sua vez a 
Associação Brasileira de Escoteiros pôs a disposição da Liga, o 
seu escritório, sede, material e pessoal. 

Para se ter a medida da tragédia, basta dizer que só no dia 1" 
de novembro a Liga assistiu a 585 enfermos, sem contar o atendi- 
mento oficial e de outras instituições, todas empenhadas em en- 
frentar e debelar a epidemia. 

O agravamento foi tal, que levou "O Estado de São Paulo" e 
a Liga a criarem Patrulhas de Socorro, para o que pediam a cola- 
boração de rapazes corojosos e dignos. 

O atendimento foi rápido. Só no dia 5, apesar de todos os 
riscos que a missão continha, inscreveram-se 126 jovens. E as 
inscrições continuaram. 

No dia 6, o Presidente do Estado, Altino Arantes, assistiu a 
inauguração do hospital instalado pela Liga, na Escola de Farmá- 
cia, iniciativa dos professores Emilio Mallet e José Paulo de Mace- 
do Soares com a colaboração dos alunos do estabelecimento. 

No dia 9 foi inaugurada a creche da Liga Nacionalista, em 
uma dependência do Externato Santa Cecília, sob a direção de D. 
Duarte Leopoldo e Silva. 

As estradas de ferro passaram a transportar gratuitamente 
todo o material, alimentos e remédios destinados a Liga. 

Quando, em 1919, a gripe começou a declinar, a sociedade de 
Vergueiro Steidel se encontrava a frente das que mais trabalharam 
nessa batalha titânica, ao lado do poder público. 

Ubaldino Azevedo, que foi dos voluntários que serviram 
sob a orientação do então Ministro do Tribunal de Justiça Moret- 
zon de Castro, disse-nos, com sua boa memória, dos lances vivi- 

-- 
4 - I.,::ís Barbedo. 
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dos em São Paulo, quando mortos eram recolhidos em caminhões 
e enterrados em vala comum. E lembrou que Altino Arantes, afir- 
mava que o flagelo do seu governo foi a letra G: Gripe, Geada, 
Gafanhoto e Guerra. 

IV - COMISSÁO DE INSTRUÇAO DA LIGA NACIONALISTA 

Criada a Comissão de Instrução (depois Comissão de Ins- 
trução Popular), a mesma se instalou no dia 5 de agosto de 1917, 
na sede da Liga Nacionalista, a rua 15 de Novembro, 29, com o 
comparecimento de Oscar Thompson, Carlos Bellegarde e Arqui- 
medes Pereira Guimarães. 

Por proposta de Carlos Bellegarde foram escolhidos para 
presidente, vice-presidente, e secretário da comissão, respectiva- 
mente, Luís Adolfo Wanderley, Teodureto de Carvalho e Arquime- 
medes Pereira Guimarães. 

Em seguida, foi entregue ao Prof. Thompson, para ser estu- 
dado, o projeto de autoria do poeta Amadeu Amara1 sobre a cria- 
ção de uma Caixa Escolar. 

Entre os voluntários que se apresentaram para prestar servi- 
ços a causa do ensino, estava Euclides Luz, que se propôs a dar 
aulas na primeira escola a ser instalada no Grupo Escolar da 
Moóca, "mediante apenas uma taxa correspondente ao transporte 
de bonde." Na regência das aulas seria auxiliado por dois acadê- 
micos. 

A Sociedade Literária "Alvares de Azevedo" ofereceu a cola- 
boração dos seus sócios e o mesmo fez o Centro Acadêmico "XI 
de Agosto", que se incumbiu de instalar uma escola na Lapa. 

Foi, ainda, criada uma escola noturna feminina no Grupo ES- 
colar "Regente Feijó." 

E assim se iniciava uma verdadeira cadeia de estabelecimen- 
tos de ensino populares no Estado de São Paulo. 

No Regulamento das Escolas, havia um artigo que rezava que 
os sócios da Liga Nacionalista que não aceitassem o desempenho 
do cargo de professor ou dele se desempenhassem mal, seriam 
dispensados pelo inspetor e levados os seus nomes ao conheci- 
mento do presidente da Liga para providências. 

Para que se tenha noção dos trabalhos realizados pela Comis- 
são de Instrução, basta ier a ata de 2 de julho de 1918, onde ela 
aparece pela primeira vez, com o nome Comissão de Instrução 
Popular. A essa sessão estiveram presentes os drs. Vergueiro Stei- 
de1 e Tomás Lessa. O presidente de comissão (cujo secretário a 
partir de maio foi o Prof. Américo de Moura) comunicou que 
havia recebido "os seguintes ofícios, prometendo envidar esforços 



REVISTA DO INSTITUTO HISTóRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 335 

para a abertura de escolas noturnas: do Sr. Diretor do Ginásio 
de Campinas (de 7 de junho); do da Escola Noturna Secundária 
de Itapetininga (de 10 de junho); do da Escola Noturna Primária 
de Piracicaba (de 26 de junho); do da de Campinas (de 11 de 
junho); do da de Pirassununga (de 8 de junho); do da de Botu 
catu (de 8 de junho). O Sr.  Diretor da Escola de Botucatu, co- 
munica já ter dado início a matrícula e solicita remessa do regu- 
lamento e instruções. O Sr.  Diretor da Escola de Guaratinguetá, 
em data de 17 de julho, também hipotecando o seu apoio e o dos 
professorandos desse estabelecimento, pede que se oficie ao Sr. 
Dr. Secretário do Interior, secundando o seu pedido de instalação 
de luz." Também consta do expediente um ofício do Sr. Francis- 
co Maffei, presidente do Centro Literário Escolar "Alfredo Pauli- 
no", acompanhando cópia de uma resolução do mesmo Centro, o 
comunicando ao secretário geral da Liga Nacionalista que já podia 
instalar a Escola Noturna " Alfredo Paulino." 

Nesta sessão de 26 de julho, foi aprovado o Regimento das 
Escolas, que está transcrito por inteiro na ata. 

Resolveram ainda solicitar subvenção do Estado para as 
unidades mantidas pela Liga, o que prova que seu número crescia 
e com eIe as despesas. 

Amadeu Amaral, além da iniciativa da criação da Caixa Esco- 
lar, teve outra de grande mérito, que foi o projeto de abertura de 
uma universidade. Como primeiro passo, ficou resolvido iniciar 
uma série de "conferências gratuitas, de carater popular, convl- 
dando-se para organizar um curso de geografia social, na Escola 
Politécnica, o Sr.  Dr. Vitor Freire; outro, sobre o pensamento 
nacional, na Escola Normal, o Sr.  Dr. João Arruda; um sobre 
o meio físico do Brasil, na Faculdade de Medicina, o Sr. Dr. Neiva; 
e um sobre economia nacional, na Escola Alvares Penteado, o Sr. 
Dr. Sousa Reis." (Grifos nossos). 

Em 11 de fevereiro de 1920, a Liga já registrava "magníficos 
resultados" no trabalho junto as câmaras municipais do interior 
e esperava com as circulares que lhes estavam sendo enviadas, a 
possibilidade de serem criadas "umas trinta ou quarenta escolas 
novas." 

Houve proposta de um apelo a Câmara Municipal de São 
Paulo, para que instalasse curso noturno profissionalizante para 
operários, mas concluiram que trabalhando estes durante o dia 
(na época de 10 a 12 e até mais horas, pois o regime de 8 horas 
só viria bem mais tarde), que seria preferível solicitar a Edilidade 
Paulistana a criação de escolas primárias municipais, o que só 
veio a acontecer em data mais recente, começando pelo convênio 
entre o Estado e Município até a criação do ensino municipal. 
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A partir de então Estado e Prefeitura trabalham concorrentemente 
na área. 

Cabe, ainda, à Liga a iniciativa da criação de um Conselho 
Nacional de Educação, conforme projeto apresentado no Congres- 
so Federal, pelo deputado Sales Júnior . 

Este projeto teve inteiro apoio do Dr. Washington Luís, então 
presidente do Estado de São Paulo, que assim se manifestou em 
20 de dezembro de 1920: 

"Exmo. Sr. Dr . F. Vergueiro Steidel 
D . D . Presidente da "Liga Nacionalista" 

Capital 
Tenho a honra de acusar o recebimento do ofício de V. Exa., 

no qual me comunica que o Deputado Dr. Antonio C. de Sales 
Júnior apresentou no Congresso Federal, em 19 de Novembro últi- 
mo, por incumbência da "Liga Nacionalista", um projeto sobre a 
organização do ensino primário no Brasil, propondo a criação do 
Conselho Nacional de Educação. 

Tomando na melhor conta o que me diz V. Exa., a respeito 
desse projeto, tenho o prazer de informar que dou meu pleno 
apoio as idéias nele contidas, fazendo o que em mim couber para 
que seja ele convertido em lei com urgência. 

Reitero a V .  Exa. os meus protestos de elevado apreço e dis- 
tinta consideração. 

Washington Luís." 

Quase todos os presidentes de estado empenharam-se junto as 
respectivas bancadas federais, para que apoiassem o projeto. 

V - MANUAL DE INSTRUÇÃO CÍVICA 

Em 1919, a Liga Nacionalista publicou "O que o cidadão deve 
saber", de autoria do Professor Antônio de Sampaio Doria. Cum- 
pria, assim, mais uma etapa de um dos importantes ítens do seu 
programa que era o de promover a educação cívica do povo. 

Seus capítulos distribuem-se por temas de alta relevância, 
como o município, as antigas províncias, os estados, a união e seus 
poderes, a autonomia dos estados, relação dos estados entre si e 
deles com a união, dos fins do estado, a sociedade, a liberdade, a 
soberania, o voto, a política, os partidos políticos, os deveres cívi- 
cos, o estado de sítio, garantia do "habeas corpus", idéia de pá- 
tria Brasileira e a formação cívica da mocidade. 

Prefaciou-o o Professor Frederico Vergueiro Steidel, que com 
seu estilo enxuto e direto, escreve: 
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"É incalculável o benefício que, para o desenvolvimento dos 
ideais do nacionalismo, advirá da divulgação deste livro, no qual, 
em linguagem clara, e sem pretensões a um sectarismo doutriná- 
rio, exposto é o nosso sistema constitucional. 

O povo deve e precisa conhecer a organização dos poderes 
políticos, que se constituem em seu nome e como representantes 
da sua vontade; e, mais do que isso, deve ter consciência dos 
seus direitos e dos seus deveres. 

A realidade, entre nós, é que há muito brasileiro, que se pre- 
sume de patriota, mas que ainda não leu a nossa Constituição 
Política, e que ignora idéias rudimentares relativas a soberania, 
aos poderes políticos e até aos 'direitos do homem'. 

Essa ignorância é a ignorância de si mesmo, do seu valor, 
da sua força e dos seus direitos. 

Tenho para mim, e creio que dificilmente se me poderá con- 
testar, que a causa de todos os males políticos que afligem o Bra- 
sil, está nessa ignorância, a começar pela verdadeira significação 
do voto nas eleições. 

Mesmo nas classes elevadas, nem sempre se encontrará uma 
noção nítida do juri, do serviço militar, do estado de sítio, dos 
partidos políticos, etc., sem se falar das idéias mais altas da so- 
berania, estado e federação. 

Esses conhecimentos, contudo, não devem ser apanágio dos 
letrados, assim como as noções de higiene não devem ser apanágio 
dos médicos." 

E termina com estas palavras: 
"Generosamente o Dr. Sampaio Doria acedeu ao convite da 

Liga Nacionalista para escrever um livro de divulgação popular 
do nosso constitucionalismo, e ofertou-lhe o seu magnífico traba- 
lho; esta o recebe como uma dádiva preciosíssima, e o considera 
como o mais útil de todos os esforços até hoje realizados pela 
propaganda dos seus fins, no que diz respeito a cultura do civismo." 

As palavras de Vergueiro Steidel dão-nos a importância da. 
obra para os fins a que se destina. E, em nosso entender, esse 
livro, publicado em 1919, ainda hoje poderia ser editado com 
grande proveito para seus leitores e atualidade, pois que muitos 
dos seus princípios, apesar de todas as grandes implicações do 
mundo contemporâneo, são válidos porque impregnados de amor 
da liberdade e dos direitos do homem, metas altíssimas sem as 
quais a dignidade estará exilada do mundo. 

O enunciado dos títulos vale para demonstrar o seu espírito. 
E isto dispensa, e nem seria o caso, uma análise da obra, por- 

que mostramos seu conteúdo e sua meta. 
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VI - O SERVIÇO MILITAR E O MONUMENTO A BILAC 

Bilac, conforme vimos páginas atrás, pregou a necessidade 
do serviço militar obrigatório e o fez de modo convincente, pela 
clareza das idéias e segurança dos objetivos. 

Falou aos estudantes em diversos estados da Federação. Fa- 
lou as Forças Armadas. 

Em São Paulo, ao toque da Liga Nacionalista, inscreveram-se 
no Batalhão Acadêmico mais de 300 estudantes. De direito, apro- 
ximadamente 200. 

Em 1919, a Companhia de Caçadores da Faculdade do Largo 
São Francisco, cuja madrinha era a Senhorita Maria Guedes Pen- 
teado, recebeu a Bandeira Nacional. oferecida pelo estudante 
Assad Bechara. A solenidade realizou-se na Avenida Paulista e 
contou com a presença de autoridades e convidados especiais, re- 
cebidos pelo General Luís Barbedo, comandante da VI Região 
Militar e por uma comissão composta dos acadêmicos Vicente de 
Paula Vicente de Azevedo, Daphnis de Freitas Vale, Otávio Para- 
riaguá e José Alves Cerqueira Cesar Neto. Estiveram presentes o 
Dr. Altino Arantes, presidente do Estado, acompanhado de secre- 
tários, Dr . Jorge Tibiriçá, presidente do Senado Estadual, Sena- 
dor Gabriel de Rezende, Prof. Herculano de Freitas, diretor da 
Faculdade de Direito, os professores Vergueiro Steidel e Azevedo 
Marques, que foi orador oficial do ato. Pela Faculdade de Medici- 
na compareceu o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho e pela Politécni- 
ca o Dr. João Pereira Ferraz. 

O Porta Bandeira da Companhia, estudante José Alves Palma, 
que veio a ter profícua carreira política, pronunciou discurso clas- 
sificado como conceituoso no detalhado registro feito pelo "O 
Estado de São Paulo." 

Eram Guarda Bandeira da Companhia de Caçadores da Facul- 
dade de Direito os estudantes Alfredo Ellis Júnior, futuro deputado 
e catedrático da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni- 
versidade de São Paulo, e Arnaldo Vieira de Carvalho Filho. 

Bilac, o inspirador da Liga Nacionalista, morreu em 1918. Em 
1922, seus componentes resolveram erguer, na praça pública, um 
monumento a memória do grande poeta. 

A campanha teve cunho eminentemente popular, sendo distri- 
buídas listas para angariar fundos, na capital e no interior, com a 
assinatura, autenticanda-as, do Prof. Vergueiro Steidel. E, assim, 
com as parcelas da subscrição, que variavam entre 5$000 e 10$000, 
havendo umas poucas de 20$000, obteve-se a numerário para cons- 
truir o monumento, que durante largos anos esteve na avenida 
Paulista, na extremidade que dá para o Pacaembu. 
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Esteve, mas não está mais. Numa das reformas porque pas- 
sou aquele logradouro, dele foi retirado e nunca mais o devolve- 
ram nem ao lugar primitivo, nem a qualquer avenida ou praça. 

O monumento, adquirido com dinheiro arrecadado do povo, 
ao povo pertence. Está na hora de voltar a contemplação do povo. 

VI1 - O VOTO E A CANDIDATURA LUÍS PEREIRA BARRETO 

Entre os objetivos da Liga Nacionalista, como já enumeramos, 
estava o de pugnar pela efetividade do voto. Devia, então, bata- 
lhar para que o cidadão brasileiro se alistasse eleitor e manifes- 
tasse, nas urnas, sua opinião. 

E, nesse sentido, desenvolveu forte campanha pela palavra e 
com a colocação de cartazes e divulgação de inumeras faixas, onde 
se liam frases veementes e certeiras: 

O ELEITOR 
É O SOLDADO DA DEMOCRACIA 

* 
A LEI É A GARANTIA DO CIDADÃO! 

ELEGE1 OS LEGISLADORES 
* 

O VOTO 33 A ARMA DO CIDADÁO * 
PARA QUE SERVEM TUAS OPINIÓES SE NÃO ÉS ELEITOR? 

* 
SE NÁO ÉS ELEITOR NÁO MERECES O NOME DE BRASILEIRO 

O VOTO É UMA PARCELA DO PODER NACIONAL: NÃO 
EXERCÊ-L0 É ENFRAQUECER A PÁTRIA 

Na Primeira Guerra Mundial ( 1914-1918), o Brasil mantinha- 
se neutro, quando submarinos alemães torpedearam navios mer- 
cantes brasileiros. Isto levou o nosso governo a declarar guerra 
ao Império Alemão, em 26 de outubro de 1917, na presidência 
Wenceslau Brás, que veio também a assinar o armistício entre a 
Alemanha e as nações aliadas, em 11 de novembro de 1918, quatro 
dias antes do término do seu mandato. 

O afundamento dos navios levou a mocidade brasileira e povo 
em geral ao revide contra os germânicos e, em São Paulo, foi em- 
pastelado um jornal alemão de propriedade de Rodolfo Trop- 
pmaier. O Conego Valois de Castro, amigo do jornalista, foi levar- 



340 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 
- 

lhe sua solidariedade. Este ato soou mal e o Cônego passou a ser 
considerado mau patriota e germanófilo. 

Em 1918, vagou-se no Senado Paulista a cadeira ocupada pelo 
Dr. Carlos de Campos, eleito deputado federal e o Partido Repu- 
biicano Paulista lançou a candidatura de Valois de Castro para 
substitui-lo. Diante disso, a mocidade das escolas s~~periores de 
Sáo Paulo ou mais precisamente das faculdades intimamente re- 
presentandas na Liga Nacionalista e, obviamente, ligadas a Burs- 
cl~enschaft, orientada pelo Prof. F. Vergueiro Steidel, lançou, em 
oposição, a candidatura do Dr. Luís Pereira Barreto. 

A 18 de maio desse ano, a juventude acadêmica deitou ma- 
nifesto: 

"35 sabe o público brasileiro que a mocidade das esc~las 
superiores de S. Paulo resolveu levantar a candidatura do nosso 
eminente compatriota Doutor Luis Pereira Barreto a Senatoria 
Estadual na vaga do Sr. Doutor Carlos de Campos, eleito deputado 
federal. 

Já sabe também quais foram os motivos deternainantes dessa 
i.esolução . 

Os diretores do Partido Republicano Paulista apresentaram a 
candidatura do Sr. Cônego Doutor José Valois de Castro aquela 
vaga. A mocidade não se envolve em questões partidárias, r,d. 

as acompanha sequer com especial interesse. Outro qualquer quc 
fosse o candidato do Partido Republicaiio P.lulista, nem a mais 
leve e mais passageira agitação percorreria a mocidade das esco!n- 
cuja política, todos o enxergam, se cjfra em cultivar o estudo e 
os sentimentos cívicos e patrióticos, entre os bancos das zulas e 
os campos dos exercícios militares. Mas a candidatura do Sr. 
Cônego Valois não podia ser indiferente aos mocos. Embora sem 
a mínima prevenção pessoal contra esse político, cujos atos nunca 
interessaram a mocidade, eles não podiam deixar de se manifes- 
tar num irreprimível impulso do seu patriotismo ultrajado. S30 
conhecidas as convicções anti-nacionais do Sr. Cônego Valois de 
Castro, e sobre elas não há necessidade de insistir, pois ail-da 
agora premido pelo movimento que se desenvolve, S. Exa. se li 
mitou a fazer declarações cuja dubiedade confirma plenamente o 
que todo o público já sabia. 

Foi assim que nasceu na mocidade a idéia da candidatrrrn do 
eminente Doutor Luis Pereira Barreto para a qual vimos hoje so- 
licitar o apoio e os votos dos brasileiros que amam a Pátria." 

Assinam o manifesto, entre outros, Afonso Pais de Earros, 
Paulo Nogueira Filho, José Alves Gama Cerqueira, Pru<~.-,v c?? 
Morais Neto, Gastão Mesquita Filho, Henriqile Leiíel:c, Jo J k'iei- 
tas Guimarães Júnior, e Joaquim de Abreu Sa,rnpaio V i d ~ i .  

For aí se admite que não estava aberta brecha contra o P.R.P., 



pois "outro qualquer que fosse o candidato do Partido Republi- 
cano Paulista, nem a mais leve e mais passageira agitação per- 
correria a mocidade das escolas." 

O primeiro manifesto de apoio ao lançamento da candida'ura 
de Luís Pereira Barreto foi assinado por nomes ilustres e consa- 
grados no mundo cultural paulista, que proclamam: 

"Em qualquer ocasião votariamos nesse brasileiro eminente 
nenhuma, porém, o fariamos com tanto júbilo como agora: a hora 
é incerta para a nacionalidade e o Dr. Luís Pereira Rarreto dá-nos 
a segurança, através existência inteira desd-obrada ao sol, sem a 
penumbra de um equivoco, sem a inquietação de uma reticênvi-t, 
de um patriotismo íntegro sobre o qual será, nos lances arrisca- 
dos que o país atravesse, o papel que ele desempenhará." 

E numa afirmação que é um apelo vemente: 
"Para a honra da democracia, cumpre-nos eleger esse homem." 
Assim, entre muitos, assinam o documento: João Arruda, 

Spencer Vampré, José Maria Lisboa Júnior, Sarti Prado, Alfredo 
Rezende, Luís Barbosa Gama Cerqueira, Plínio Barrete, Monteiro 
Lobato, Waldemar Ferreira, Frederico Vergueiro Steidel, Luís 
Vieira de Carvalho, Milciades Porchat, Sílvio Portugal, Agostinho 
Rizo, Otávio Mendes, Joaquim Lessa, Tomás Lessa, Eduardo de 
Medeiros, Mário Pinto Serva, Júlio de Mesquita Filho, Brás de 
Sousa Arruda e Vicente Ráo. 

Em todas as escolas superiores surgiram manifestos apoiando 
a, candidatura Pereira Barreto. E até de fora do Estado. Os estu- 
dantes da Escola de Farmácia e Odontologia de Pouso Alegre, 
Minas Gerais, o fazem e dão suas razões: 

"Os estudantes da Escola de Farmácia e Odontolo~i~ c1i Pouso 
Alegre, conscios de seus deveres de brasilidade e patriotiis, sen- 
tem-se inflamados em terra mineira, pelos mesmos sentimentos 
de civismo que animaram a gloriosa mocidade acadêmica nqiilic;- 
ta, levantando bem alto um nome indelével em a nossa hist-iria 
pátrl?, para ocupar e perpetuar a mesma cadeira outrora ocupa- 
cka pelo saudoso filho desta terra, Bernardino de Campos." 

O primeiro signatário é uma estudante: Afonsina Dias Ri 
beiro. Talvez a única mulher em toda a campanha, numa @-oca 
em que as mulheres ainda não tinham direito ao voto. 

O Grande Oriente Autônomo do Estado de Sáo Painlo ta7r'?ém 
apoiou a iniciativa dos estudantes. A designacão aut6?i,orno ! r w , -  
rios crer tratar-se de uma dissidência maçônica. 

A candidatura Luis Pereira Barreto era mais uma cct~rl.ir2a- 
tura de protesto contra a indicação do Cônego Valois da C F T ~ i r r ) .  
Aliás, isto está bastante claro no seu lançamento. Por mais ZI,~,.:~ 
que tivesse a juventude acadêmica e por mais ilustres que io,- 
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sem os nomes que vieram a apoiá-la, faltava-lhe organização par- 
tidária, embora lhe sobrasse entusiasmo. 

O resultado das eleições favoreceu o candidato oficial. Tam- 
bém, não nos esqueçamos que no P.R.P.  havia membros da 
Bucha. E da Maçonaria. 

Examinamos diversos boletins de apuração fornecidos pelas 
juntas apuradoras aos fiscais da Liga e em todos o Cônego Valois 
teve maioria de votos. 

VI11 - CIVISMO E GRATIDÁO 

A Liga Nacionalista comemorava as datas cívicas, destacan- 
do-se o 7 de Setembro. Estas comemorações não se restringiam 
à Capital, mas eram realizadas também no interior e para seus 
conferencistas convidava, geralmente, intelectuais do local. 

Quando foi da transladação dos despojos mortais de D. Pedro 
Ia: e da Imperatriz Teresa Cristina, promoveu conferências sobre 
o evento, nas quais deviam ser historiadas suas vidas. E isto 
tinha dupla razão de ser. Primeiro pelo fato em si. Segundo, por- 
que partira da Liga, em 1919, o movimento visando a revogação 
do decreto que banira a Família Imperial e o pedido de que fos- 
sem transportados para o Brasil os restos mortais dos impera- 
dores. 

A proposta está redigida nos seguintes termos: 
"Propomos que a Liga Nacionalista, interpretando o sentir 

geral do povo brasileiro, constantemente manifestado em todo o 
país, represente ao Exmo. Sr. Presidente da República e aos 
Exmos. Srs. Vice-presidente do Senado Federal e Presidente da 
Câmara dos Deputados, no sentido de revogar-se o decreto que 
Ganiu do Brasil a Família Imperial, transportando para o país 
os restos mortais dos finados imperadores. 

Sala das Sessões da Liga Nacionalista, em 22 de dezembro 
de 1919. 
Waldemar Ferreira, Roberto Moreira, Júlio de Mesquita Fi- 

lho, Henrique Bayma, Bonilha Toledo, Renato Maia, Prudente de 
Morais Neto, Francisco Malta Cardoso, Tomás Lessa, Henrique 
Lefrève e José Alves Cerqueira Cesar Neto." 

Pelo Decreto Legislativo n. 4.120, de 3 de setembro de 1920, 
sancionado por Epitácio Pessoa, foi revogado o banimento da 
Família Imperial, decorrente do decreto n. 78-A, de 21 de dezem- 
bro de 1889, do Governo Provisório, sendo, também, autorizada 
a transladação para o Brasil dos restos mortais de D. Pedro I1 e 
de D. Teresa Cristina. 
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O projeto que se converteu no Decreto Legislativo n. 4.120 é 
de autoria do deputado mineiro Fraizcisco Valadares. 
IX - A REVOLUÇÁO DE 1924 E O FECHAMENTO DA 

LIGA NACIONALISTA 

No dia 5 de julho de 1924, São Paulo acordou em plena revo- 
lução. A frente do movimento encontrava-se o General Isidoro 
Dias Lopes. 

Tinhamos sete anos de idade e ainda guardamos viva na me- 
mória aquela quadra difícil que a cidade atravessou e o drama 
de famílias inteiras que deixavam suas casas por se encontra- 
rem no foco mais aceso da luta. Entre eles, as imediações do 5" 
Batalhão da Força Pública, então l~ca~lizado na Rua Vergueiro, 
próximo da Tamandaré e José Getúlio. No dia da tomada do quar- 
tel pelos revclucionários, se não nos enganamos, comandados pelo 
Tenente João Cabanas, as famílias se precipitavam pela rua Ta- 
mandaré abaixo, puxando filhos, amparando velhos e carregando 
trouxas. O porão da nossa casa (Tamandaré, antigo 100) já abri- 
gava parentes vindos do Cambucí, outro bairro fortemente atingido. 

São Paulo vivia dias trágicos sob ameaça de bombardeio por 
parte do governo federal e dos amotinados. 

O dia 10 de julho foi desesperador, daí a Associação Comer- 
cial de São Paulo ter dirigido este apelo: 

"AO POVO 

O canhoneio de ontem, tendo alarmado a população desta 
capital, determinou o êxodo dos morad31-es dos bairros mais pró- 
ximos aos setores em atividade, fazendo que dezenas de milhares 
de pessoas abandonassem os seus lares. Se algumas famílias en- 
contraram tetos amigos, a grande maioria acha-se ao relento e 
sem meios de prover a sua alimen-tação. 

A Associação Comercial de S,Zo Paulo pede aos habitantes 
desta generosa cidade que recebam em suas casas, na medida de 
suas forças, as mulheres, velhos e crianças desamparadas. 

A Associaqão Comercial de São PP-?lo faz um apelo aos pa- 
triotas da Liga Nacionalista, as beneméritas Con;^erências de S. 
Vicente de Paula e aos homens bons da cidade, para que se en- 
csrreguem da colocação dessa pobre gente. 

São Paulo, 11 de julho de 1924. ( a )  José Carlos de Macedo 
Soares, presidente da Associação Comercial de São Paulo." 

É aqui, face a este apelo, que entra a Liga Nacionalista nz 
história do, Revolução de 1924. 

A Associação Comercial e a Liga Nacionalista iniciaram uma 
série de reuniões dirigidas pelos drs. Macedo Soares e Vergueiro 
Steidel . 
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Entre outras coisas, ficou resolvido enviar ao Presiclente da 
República, Artur Bernardes, a seguinte mensagem: 

"Pedimos a V. Exa. a sua intervenção caridosa para fazer 
cesser o bombardeio contra a inerte cidade de São Paulo, uma, 
vez que as forças revolucionárias se comprometam a não usar 
canhões em prejuizo da cidade. A comissão não tem intuito 
algum político mas exclusivamente a compaixão pela populacão 
paulista. 

(aa) Firrniano Pinto, prefeito municipal; D. Duarte Leopoldo, 
arcebispo metropolitano; Júlio Mesquita, José Carlos de Macedo 
Soares, presidente da Associação Comercial; i?. Vergueiro Steidel, 
presidente da Liga Nacionalista." 

O general Isidoro, ouvido, concordou com os termos da men- 
sagem e autorizou a Companhia Telefònica a transmiti-la ao Pre- 
s'dente da República. 

Enquanto isso, foi consbituida uma comissão para manter o 
policiamento e tanto quanto possível a tranquilidade da Capital, 
integrada por D. Duarte Leopoldo, Firmiano Pinto, Vergueiro Stei- 
del, Júlio Mesquita e José Carlos de Macedo Soares. 

No dia 12, o Marechal Seteinbrino de Carvalho, Ministro dn 
Guerra, respondeu a mensagem que fora enviada ao Presidente 
da República: 

"Cabendo-me, devidamente autorizado pelo exmo. sr. Presi- 
dente da República, responder ao telefonema no qual v. exma. e 
demais ilustres signatários, pede não seja, pelas razões que ex- 
põe, bombardeada a cidade de São Paulo, devo declarar com ver- 
dadeiro pesar, que não é possível assumir nenhum compromisso 
nesse sentido. Não podemos fazer guerra tolhidos do dever de 
não nos servirmos da artilharia contra o inirnigo que se aprovei- 
taria desta circunstância para prolongar a resistência, causando- 
nos prejuizos incomparavelmente mais graves do que os danos 
do bombardeio." Sugere a resposta, que aconselhem os revolu- 
cionários a abandonar: a cidade e aceitar luta em campo aberto 
e assegb:rz que n artilharia seria usada na "medida estrita das 
necessidades militares." 

Como falhassem todas as tentativas para resguardo dos ha- 
bitantes de São Paulo, a comissão procurou por todos os meios 
ao seu alcance amenizar a situacão aflitiva (5). 

5 - Sob a título Dr. Jos5 Carlos de M~ceùa  Scares, a A sociarB3 Comercial de 
P5o Paiilo eríitou voluùne, em 1927, narrand? os acontecimentos de 1924. Nele 
çsfFo r ilbl~rzcios rioficras i n s ~ r t a s  ?o O Estado de Sã9 Paillo», durante o mês 
de ":I ! o s ~ : ~ r e  a. r> rti ipacá7 6.3 As~oclaçáo Ccln-ercial e da Li:a Nacionalista 
na c'&? a iia ~)Y,L: açZo e d; ci-nde tic São Pau o. 
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Jose Carlos de ?,Incedo S:i i~ 'es . ~ : . ; ~ i - n ' ~  , ~~:~acIãos da capital 
e dn in t ~ v ~ n ~  fr~rprn n -~~~~r ' sçac~ .~ t s .  

~-5 - - r~ac , cc ,  1 ,7pp , 3 T - f , ,  % r  í, ,,, q~ , I  I,>C - r  I> r n s  ,%leqacõec 
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se r 7 i  . r ,  I i 1 I.LLY~I cevar-se os ins- 
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E ~ ~ ~ ~ : , ,  --- ,I(,1* ,-?, ,a ,- - - i 7  3 - T ~ Y ~ C I I ~ ~  GO propício, quaI 
este, n~~nc . ,  :A1.:i12 -!s;7$ para conquistar, de 
Vez, a g;.Zlt:c;&rj I &,-, ~ 3 l i l -  r c . - c ,  F: ?,o gc:7pry,0, reposto em seu 
lllyar, Oxi ! :  9 "ET'I .:1 cios 3:': :)[',:)5:--, y'.r;ln,l do Estado, &,o- 
Verh?IE, t3711 - > %  ~r1t.c2:es ? aplri is~s c e Iridz -arte, aç listas dos 
que devlali?, círiii i irr:irru cio cárcere e os ;;?cômodos deste pro- 
~ e ~ s g ,  a1ranr;tr. -)?,-:, : .q3c: ::~:tr)rp$ e f e r ~ y p ~  p 6 y - i a c < r j ~ ~ .  O ga- 
l ha rda~  9n.b cionado de be!iêrnéritos z~rvic~ores cla lezalidade . . 

fauco importava, para a oi;tcvrL;c! desse orêrnio, que se calu- 
niasse, que se perseguisse, que se cdvdsse a riiína de inocentes. To- 
dos os processos são bons para o cons~cuimsnto da estima oficial. 
Bastava que os posicionistas sofressem os mais vivos torturios. E 
as situações dominantes garantissem o seu prestígio perante os 
que tudo podem. . . 

Assim foi no interior. 
Na Capital, os que se mantiveram nos seu posto, firmes no 

propósito de socorrer 5 população abaridonada, foram suspeitos 
de entendimento com os rebeldzs. A grande prova de fidelidade, 
que se exiqia, era a fuga para longe, entregue a cidade à força revolu- 
cionária e o seu abastecimento largado a um milagre do céu." 

E mais adiante: 
"Os civis que maiores servicos prestaram a legalidade, impe- 

dindo que S. Paulo, com a retirada de seu governo para Guaiaúna, 
ficasse entregue, inteiramente, à tropr arriotinada, e se afundasse, 
talvez, na mais completa anarquia, foram envolvidos no processo 
e presos se mantiveram por largo tempo. E a Liga Nacionalista, 
associação composta do escól da sociedade paulistana e que tan- 
tos serviços vem prestando ao país, fechou-a, arbitrariamente, um 
decreto do governo federal." 

A Justiça veio na lapidar sentença prolatada pelo dr. Washing- 
ton de Oliveira, Juiz da la. Vara Federal, na sessão de São Paulo. 

A Liga Nacionalista, entretanto, não se reabriu. 

6 - Processa de Rebefiáo - A Revolta de 5 de Julho de 19%. 950 F'aulo, 1925. 
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X - A LIGA- NACIONALISTA E A FUNDAÇÁO DO 
PARTIDO DEMOCRÁTICO 

O fechamento da Liga Nacionalista, em 1924, veio truncar 
abruptamente as atividade de uma associação que prestava gran- 
des serviços a São Paulo e ao Brasil. 

Foi uma decepção 

O movimento revolucionário deixou na sua estei.ra mesqui- 
nhos atos de vinganças pessoais, como o demonstrou o Prof. Er- 
nesto Leme em seu trabalho citado. 

Carlos Lacerda, que vinha realizando pesquisas para escrever 
uma biografia de Júlio de Mesquita Filho, quando foi colhido para 
morte, lembrou que a Liga Nacionalista foi "fundada entre outros 
pelo Julinho", e que ela foi criada dentro da Burschenschaft (7). 

Afonso Arinos de Me10 Franco escreve que "a fundação do 
Partido Democrático de São Paulo, tendo como figura de proa 
o Conselheiro Antonio Prado e como elementos atuantes antigos 
bucheiros do Largo São Francisco, é obra da Burschenschaft, em 
grande parte" (8). 

No livro de nossa autoria, no início citado, mostramos que a 
partir de 1924, a Bucha passou a ser combatida com o intuíto de 
arrebatar-lhe a direção do Centro Acadêmico "XI de Agosto", e 
que, pouco depois teria duas alas, uma que ficaria no Partido Re- 
publicano Paulista e outra que teria seu núcleo no "O Estado de 
São Paulo", matriz do Partido Democrático. Este ao ser fundado 
já tinha seu programa delineado no seio da extinta (pelo menos 
legalmente Liga Nacionalista. 

Nomes citados no correr deste trabalho estão entre os fun- 
dadores do Partido Democrático: Frederico Vergueiro Steidel, 
Waldemar Ferreira, Francisco Morato, Luís Barbosa Gama Cer- 
queira, Prudente de Morais Neto, Henrique Lefrève, Henrique 
Bayma, Joaquim A. Sampaio Vidal, Mario Pinto Serva, Paulo Vi- 
cente de Azevedo, Paulo Nogueira Filho. 

7 - Jornal da Tarde, de 28 de maio de 1977. 
8 - Oib. eit / Na fundação do Partido Democrático estiveram presentes Wulo Gon- 

çalves e Bias Bastos da Silva representantes do Partido da Mocidade. Entre 
os líderes desta agremiaçáo figuravam Breno Ferraz do Amaral e Eurico Bran- 
co Eibeiro. O Partido da Mocidade retcmou a bandeira da instrução popu- 
lar que tão alto esteve ao tempo da Liga Nacionalista, conforme se vê em 
ofício enviado à Camara Municipal de São Paulo, pelo seu Conselho Diretor 
e assinado em 26 de agôsto de 1926, por Breno Ferraz do Amaral. Infomçóes  
de Pedro Ferraz do Amaral. 
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A ata de fundação do Partido Democrático, datada d.e 24 de 
janeiro de 1926, redigida pelo Prof. Waldemar Ferreira, é minu- 
ciosa e rica de informações. O Conselheiro Antonio Prado que 
presidiu a reunião, a,brindo os trabalhos referiu-se a idéia já ama- 
durecida de um partido político, em São Paulo, que congregasse 
os paulistas, a fim de que contribuissem para o desenvolvimento 
do Brasil, através de uma política liberal e defesa dos direitos 
individuais, assegurados pela Const.ituiçáo de 1891. 

Levantada a preliminar de se era oportuno o lançamento de 
um partido político, estando o país em estado de sítio, ficou deci- 
dido que sim. 

Propôs, então, o Conselheiro que o novo partido se chamasse 
Partido Popular Paulista, o que não vingou, como também não 
foram aceitos os nomes Partido Democrata e Partido Social De- 
mocrático. A maioria preferiu Partido Democrático. 

Isto posto, foram designados para escreverem as bases do 
programa partidário: Francisco Morato, Gama Cerqueira e Luís A. 
de Queirós Aranha. Discutidas as bases, com algumas modifica- 
ções, a redação final esteve a cargo dos mesmos e foi transcrito 
na ata como manifesto a ser lançado, dias depois, pelo novo 
partido. 

Paulo Nogueira Filho, um dos fundadores da agremiação, em 
seu livro "Idéias e Lutas de um Burguês Progressista", 2a. ed., vol. 
11, págs. 641/642, publica o Manifesto do Partido Democrático re- 
digido pela citada comissão, dando ao partido o nome de Demo- 
crata e não Democrático, o que indica que fora redigido com esse 
nome e mudado quando reproduzido na ata. 

O ~ l o c ~ n e n t o  traz a assinatura de todos os fundadores nele 
referidos, em número de 28, enquanto o manifesto datado de 27, 
três dias após, é assinado apenas por 11 - Antonio Prado, Luís A. 
de Queirós Aranha, Francisco Morato, Luís Barbosa Gama Cer- 
queira, Paulo Morais Barros, Cardoso de Me10 Neto, J. A. Marrey 
Júnior, Abrahão Ribeiro, Waldemar Martins Ferreira, F. Vergueiro 
Steidel e Otaviano Alves de Lima. 

As bases do programa nos seus itens políticos não deixam 
dúvida quanto a orientação da Liga Nacionalista: 

1) Defender os princípios democráticos e liberais consagra- 
dos na Constituição, tornando uma realidade o governo do povo 
pelo povo. 

2) Opor-se a qualquer revisão constitucional que implique 
n.a restrição as garantias e liberdades individuais. 
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3)  Pugnar pela reforma da lei eleitoral, no sentido de garan- 
tir a verdade do voto, reclamando, para isso, o voto secreto obri- 
gatório e a lisura da apuração e do reconhecimento. 

Até aqui vai a história da Liga Nacionalista. Daqui para frente 
c,omeça um novo capitulo da História. 

DOCUMZNTOS 
0 s  documentos aqui refericios ou reproduzidos, com exceqáo do volante com 

trecho do discurso de RU'berto Moreira, pertencem ao Arquivo do Instituto IEistó, 
rico e Geográfico de São Paulo. 
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ATA DA REUPJIÃO DE 10 DE RIARCO DE 1973 

Aos dez dias do mês de marco de mil novecentos e setenta e 
três, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as 
c~ torze  horas e trinta minutos reuniu-se em sessão ordinária o 
Jnstituto Histórico e Geográiico de São Paulo presentes os seguin- 
tes consócios: Ainrelluno Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, Vinicio S t ~ i n  Campos, Alfredo Gomes, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Arrissnn de Souza Ferraz, Gabriel Marques, Alberto 
Prado Guimarães, Heilrique L. Alves, Wilson Maia Fina, Tsunezo 
Sato, Paul Dono~~a~ i  Kizar. Arnaldo Amado Ferreira, Itamar Bopp, 
Roberto de Paula Leite, Tácito Remi de Macedo van Langendonck, 
Paulo Zingg, Hernani Donato, Reynaldo Kuntz Buch, José Lean- 
dro de Barros Pimentel, Helio Abranches Viotti, Arnaldo D'Avila 
Florence, Pedro Ferraz do Amaral, Arlindo Veiga dos Santos, Pau- 
lo da Silveira Santos e Célio Salomão Debes. A mesa esteve cons- 
tituída pelo Presidente Aureliano Lei te, lC Secretário Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques e 2" Secretário Vinício Stein Campos. 
Lida a ata da sessão anterior e as efemérides relativas a data, o 
Sr.. Presidente dá a palavra ao Sr. 10 Secretário que apresenta o 
seguinte expediente: ofício da Associação dos Delegados de Polícia 
do Estado de São Paulo agradecendo a oferta da poliantéia sobre 
D. Pedro I e Dona Leopoldina perante a História - Vultos e fatos 
cia Independência"; ofício do Club Piratininga agradecendo a ofer- 
ta da mesma poliantéia; ofício do Conselho Municipal de Cultura 
de Itú agradecendo a oferta da referida poliantéia e apresenta- 
mos protestos de colaboração para o êxito das comemoraçóes do 
Centenário da Convenção de Itú; oferta do consócio Aureo de 
Almeida Camargo de trabalho de sua autoria - "Roteiro de 32" 
--- destinado a biblioteca do Sodalício; oferta pelo Sr. Luiz Tava- 
res da Cunha do opúsculo "Vida e Polícia" de sua autoria, desti- 
nado a biblioteca; oferta pelo consócio Alfredo Gomes, do tra- 
balho de sua autoria "Perfil", sobre o Monsenhor José de Castro 
Nery, destinado a Biblioteca do Instituto; idem da publicação 
"Notícia Bibliográfica e Histórica" pelo Departamento de Histó- 
ria da Universidade Católica de Campinas, idem do Instituto Bra- 
~ileiro de Geografia e Estatística, das publicações - Revista Bra- 
sileira de Geografia nos. 3 e 4, ano 29, nos. 1 a 4 anos 30, 31, 32 e 
33; nos. 1 e 2, ano 34, bem como do Boletim Geográfico nos. 201 
a 328; oferta pelo consócio Monsenhor Victor Rodrigues de Assis, 
da oSra Szn-la Edwiges", de sua autoria; idem de 100 £~~l!zis  c7r- 
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tográficas do Instituto Geográfico Militar da República Argenti- 
na; recebimento das seguintes publicações: Revista Acta Históri- 
ca, publicação da Academia e Scientias Hungarie; Nuestra Histó- 
ria, revista de História do Occidente, de Buenos Aires; WIensário 
do Arquivo Nacional, do Rio de Janeiro, i~úmeros relativos a ou- 
tubro e novembro de 1972; catálogo de obras raras e Catálogo Co- 
letivo dos Arquivos Brasileiros, publicações do Arquivo Nacional; 
noticiário do Grupo de Trabalho em Bibliotecas de Ciências So- 
ciais Humanas, publicação da Associação Paulista de Bibliotecá- 
rios; Boletim Informativo Fontoura sobre Filatelia, relativo ao 
mês de janeiro digo mês de fevereiro de 1973; e Laqui, revista da 
Lapa, Paraná, numero de agosto de 1972; cartão de agradecimen- 
tos da família do Dr. Paulo de Moraes Barros; ofício do Sr. Co- 
mandante da Polícia Militar excusando-se por não ter podido 
comparecer a sessão solene deste Instituto dando início as come- 
morações do Centenário da Convenção de Itu; ofício do Sr. Pre- 
sidente da Câmara Municipal da Capital agradecendo a gentileza 
da cessão, por empréstimo do Instituto Histórico e Geográfico, 
do busto do Mártir da Independência quando da inauguração da 
"Sala de Tiradentes" naquela edilidade; ofício do Rotary Club 
de São Caetano do Sul agradecendo ao Presidente Aurealiano 
Leite a colaboração ao mesmo prestada pronunciando uma pa- 
lestra sobre o tema "A Fundação de S. Paulo"; carta do consócio 
Dr. José Guimarães, de Ouro Fino, congratulando-se com o Presi- 
dente Aureliano Leite pela homenagem que lhe foi prestada pela 
sua brilhante atuação no Congresso de História da Independên- 
cia; ofício da Sociedade Brasileira de Geografia e Estatística digo 
de Geografia agradecendo a oferta da poliantéia sobre "D. Pedro 
I e Dona Leopoldina perante a História - Vultos e fatos da Inde- 
pendência" e congratulando-se com este Sodalício pelo exito das 
comemorações do Sesquicentenário da Independência; convite da 
Academia Cristã de Letras para as comemorações culturais da 
5" Semana camoneana, de 21 a 28 do corrente, no auditório Bra- 
sílio Machado Neto, a ma Dr. Vila Nova, nP 228; ofício do Pre- 
feito Municipal de Rio Claro Dr. Alvaro Perin agradecendo ao Dr. 
Aureliano Leite a sua participação na solenidade inaugural do Mu- 
seu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga e ofertando- 
lhe um Album de Fotografias fixando aspectos das festividades 
da inauguração do referido Museu no dia 20 de janeiro; ofício 
do Sr. Norman Holub agradecendo ter sido agraciado com o Colar 
D. Pedro I em virtude de sua participação no Congresso de Hiç 
tória da Independência do Brasil; Telegrama do Senador Petronio 
Portela, Presidente do Senado Federal, agradecendo a oferta da 
polianteia sobre "D. Pedro I e Dona Leopoldina perante a Histó- 
ria - vultos e fatos da Independência"; ofício do Instituto Histó- 
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rico e Geográfico Brasileiro enviando cópias xerox de cartas rc- 
cebidas da Sra. D. Ana G. Filler e do Prof. Rollie Poppjnci 
agradecendo o terem sido distinguido com o Colar D. Pedro I; 
convite do Pen Club de São Paulo para a solenidade da entrega 
dos premios José Ermirio de Morais aos escritores Gabriel Mar- 
ques e Mario Graciotti; ofício do Museu de Frei Galvão, de Gua- 
ratinguetá, de Solidariedade as comemorações do centenário da 
Convenção Republicana de Itú; ofícios do Prefeito Municipal e do 
Rotary Club de Ouro Fino, Minas Gerais, convidando o Presidente 
Aureliano Leite para proferir a oração oficial na trasladação das 
cinzas do fundador da cidade Guarda - Francisco Martins Lus- 
tosa, dia 16 do corrente; ofício do Secretário da Promoção Social 
do Estado excusando-se de não poder comparecer a sessão solene 
de 24 de fevereiro último; telegrama do Sr. Chefe da Casa Civil 
do Governo do Estado congratulando-se com o Instituto pelas co- 
memorações do Centenário da Convenção de Itú; telegrama do 
consócio Hilário Veiga de Carvalho felicitando o Instituto pela 
publicação da poliantéia; carta do Sr. João Ribeiro Nogueira, de 
Campinas, felicitando o Presidente Aureliano Leite pelo seu livro 
"Martirio e Glória de São Paulo"; memorando do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro agradecendo exemplar da polian- 
téia da Independência; radio telegrama do Sr. Comandante do I1 
mército idem; circular da Divisão do Patrimônio Histórico e Ar- 
tístico de Mato Grosso sobre a realização de um simpósio estadual 
de pesquisas históricas, de 5 a 10 de abril vindouro; convite do 
Instituto dos Advogados de São Paulo para a palestra sobre "Ruy 
Barbosa e as Letras Jurídicas" a cargo do Prof. José Carlos de 
Btaliba Nogueira, dia 13 do corrente, em sua sede social; cartão 
cio Governador Laudo Natel agradecendo a oferta da polianteia; 
telegrama da Diretoria do Museu Histórico e Pedagógico Prudente 
de Morais, de Piracicaba, comunicando a realização de uma ses- 
são solene comemorativa do Centenário da Convenção de Itú, dia 
10 do corrente, as 20 horas, no Club Cel. Barbosa; o Instituto foi 
representado pelos consócios Paulo Zingg e Vinício Stein Campos. 
O Sr. Presidente chamou a atenção do plenário para esta maté- 
ria do Expediente, acima e retro transcrita, e que da uma idéia 
clara da projeção cultural do Sodalício em nosso país. A seguir 
usou da palavra o consócio Antonio Roberto de Paula Leite que 
discorreu sobre a Correspondência Inédita de Mario de Andrade 
excelente estudo que será oportunamente divulgado pela Revista 
do Sodalício; seguiu-se na tribuna o Sr. Wilson Maia Fina, o 
qual versou um dos temas de sua predileção, ou seja, a exumação 
dos dados históricos constantes dos assentamentos da vida mu- 
nicipal de São Paulo e aos quais o orador denominou - 50 anos 
depois da Independência -. Pelo consócio Vinicio Stein Campos 
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foi proposto um voto de pesar pelo falecimento do escritor e jor- 
nalista Léo Vaz, Leonel Vaz de Barros, natural de Capivari, des- 
cendente de uma das mais antigas familias do tradicional muni- 
cipio - a família do Tenente Fernando Paes de Barros; disse o 
orador que o meio social capivariano, onde os ascendentes de Léo 
Vaz tiveram destacada atuação social e política, como o Tenente 
Fernando Paes de Barros, 1" Prefeito de Capivari, quando ds ex- 
periência da implantação deste cargo pela Regência, como pelo 
Chefe Conservador Francisco Fernando de Barros, o meio social 
capivariano exerceu profunda influência sobre o escritor, como 
se pode ver em seu livro mais citado - "O Professor Jeremias". 
Disse do pesar com que a cidade de Capivari tomava conhecimen- 
to desta grande perda para São Paulo e propunha a inscrição 
em ata dessa manifestação de que por certo partilhava o Sodalí- 
cio. O Sr. Alfredo Gomes secundou as palavras do segundo Se- 
cretário, acentuando o papel de Léo Vaz como brilhante integran- 
te do corpo redatorial e diretivo do jornal "O Estado de S. Paulo". 
O Sr. Presidente aplaudiu a proposta do consócio Stein de Cam- 
pos e sugeriu que a ela se incorporasse a oportuna complementa- 
ção do Sr. Alfredo Gomes. Foi aprovado. O consócio Hernani 
Donato, manifestando a sua solidariedade ao voto de pesar pelo 
falecimento de Léo Vaz, da Academia Paulista de Letras, propos 
igual manifestação da casa pelo passamento de Octales Marcon- 
des Ferreira, que brindou São Paulo e o Brasil com esse monu- 
mento histórico-cultural que é a edição da Brasiliana. Foi apro- 
vado. O Sr. Pedro Ferraz do Amara1 informa que São Paulo 
deve prestar justa homenagem a um dos vultos mais ilustres de 
sua História e no entanto completamente esquecido, como D. Luiz 
de Mascarenhas, Governador de S. Paulo que empreendeu o com- 
bate aos terríveis indígenas Caiapós e permaneceu a frente da 
Capitania até sua extinção, em 1748, por interferência de Gomes 
Freire, Conde de Bobadella; lembrou o Sr. Pedro Ferraz do Ama- 
rã1 a necessidade de dar o nome desse ilustre Governador Masca- 
senhas a uma via pública de São Paulo, desde que se comprove, 
em pesquisa a ser feita, que de fato a homenagem ora reclamada 
ainda não foi prestada. O Sr. Alfredo Gomes propõe ofício a 
Prefeitura Municipal para essa providência. O Sr.  Presidente 
aprova a proposta e reforça os argumentos do orador proponen- 
te com outros subsídios históricos. O Sr. Arrisson de Souza Fer- 
raz propõe, e são aprovados, votos de pesar pelo falecimento de 
dois ilustres oficiais da Polícia Militar do Estado: o Cel. Pedro 
Prado Filho, nobre figura de soldado, heroi da Revolução Consti- 
tizcionalista de 32, e o Cel. José Teófilo Ramos, também gloriosa 
figura daquela histórica epopéia militar. Declara que fala em 
seu nome e no do Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques. O 
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Sr. Alberto Prado Guimarães, em palavras eloquentes e emocio- 
nadas, evoca a figura tutelar de Ruy Barbosa, sua luta intransi- 
gente pelo Direito, e, ao ensejo agora da passagem do cincoente- 
nário de sua morte, a 10 de março corrente, propõe uma calorosa 
homenagem a memória do ilustre brasileiro. Foi aprovado. O Sr. 
Ministro Octavio Marcondes Ferraz propõe e é aprovado um voto 
de congratulações com Vicente Rau pelo seu brilhante desempe- 
riho na presidência da Comissão Jurídica Interamericana e com o 
Sr. Prado Kelly que agora o vai substituir naquela importante 
organização. O Sr .  Presidente comunica à casa que deveria com- 
parecer a esta reunião o consócio Nicolau Duarte e Silva para uma 
importante comunicação, que a presidência reputa da mais alta 
gravidade. Não tendo conparecido o distinto companheiro, natu- 
ralmente por dificuldades supervenientes, apressa-se a presidência 
a trazer ao conhecimento do plenário a importante questão. Tra- 
ta-se de um edital expedido pela Prefeitura, relativamente a tú- 
mulos abandonados ou em ruínas no Cemitério da Consolação, 
desta Capital, e que ela pretende declarar liberados para sua de- 
molição se dentro de um prazo, constante do edital, tais túmulos 
não forem reparados. Entre os inúmeros vultos ilustres de São 
Paulo, cujas cinzas se encontram assim ameaçadas, estão João 
Teodoro Xavier, Miranda de Azevedo e outros. O Presidente su- 
gere que se represente ao Sr.  Prefeito Municipal da Capital sobre 
a necessidade de serem defendidas essas sagradas relíquias de Sãc: 
Paulo, e a proposta foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presi- 
dente esclareceu mais que o Sr.  Pedro Ferraz do Amaral ofereceu 
ao sodalício valiosa litografia da família imperial, destinada ao 
Museu José Bonifácio. Por proposta ainda do Sr. Pedro Ferraz 
do Amaral foi reaberto o concurso das monografias sobre a vida 
e a obra dos antigos Presidentes - Prudente, Campos Sales e Ro- 
drigues Alves. O Sr.  Alberto Prado Guimarães sugeriu que se dê 
maior prazo para preparo dos trabalhos, a fim de que se patenteie 
através do notabilíssimo trabalho de Campos Sales o que São 
Paulo fez no passado pelo reerguimento econômico-financeiro do 
Brasil. Foi estabelecido o prazo de um ano. Para elaboração das 
instruções complementares ao Regimento desse concurso foi no- 
meada a seguinte Comissão: Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, Antenor Romano Barreto e Pedro Ferraz do Amaral. Ficou 
igualmente acertado que esse concurso versará sobre a vida e obra 
de Manoel Ferraz de Campos Salles e os trabalhos serão recebi- 
dos até março de mil novecentos e setenta e quatro. Nada mais. 
Para constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, 
será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário, 
a. escrevi. Em tempo: O Sr. Alfredo Gomes recorda que após a 
proposta de Alberto Prado Guimarães usou também da palavra 
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solidarizando-se com essa justa homenagem a Rui Barbosa, seu 
patrono. O Sr.  Presidente também declarou que o Instituto to- 
mou conhecimento do caso dos túmulos do Cemitério da Conso- 
lação mercê de uma comunicação que recebeu de Pedro Ferraz do 
Amaral. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente, lida apro- 
vada e assinada na forma regimental. Eu, Vinício Stein Campos, 
Secretário, a escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques e Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIA0 DE 17 DE MARÇO DE 1973 

Aos dezessete dias do mês de março de mil novecentos e se- 
tenta e três, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 
158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordi- 
nária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes 
os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, l0 Secretário, Vinício Stein Campos, 2" Secretá- 
rio, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Arrisson de Souza Ferraz, Al- 
varo da Veiga Coimbra, Augusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho, João Carvalhal Ribas, Benjamin Antonio Salles Arcuri, 
José Alves Palma, José Leandro de Barros Pimentel, Paulo Roma- 
no, Antonio Barreto do Amaral, Nicolau Duarte e Silva, Alberto 
Prado Guimarães, Adelino Ricciardi, Gabriel Marques, Paulo Zingg, 
Armandino Seabra, Célio Salomão Debes, Pedro Ferraz do Ama- 
ral, Henrique L. Alves, Wilson Maia Fina, Arnaldo Amado Ferrei- 
ra, Itamar Bopp. Inicialmente procedeu-se a solenidade de posse 
dos noveis consócios João Carvalhal Ribas e Benjamin Antonio 
Salles Arcuri. Recebidos com as formalidades do estilo, leram 
e assinaram o competente termo de compromisso e a seguir fo- 
ram empossados pelo Presidente e saudados pelo Orador Oficial. 
Respondeu em primeiro lugar o Sr. João Carvalhal Ribas que de- 
clarou haver escolhido para seu patrono o vulto benemérito do 
Dr. Francisco Franco da Rocha, cuja biografia condensou em 
eloquente e primorosa oração. O Sr.  Benjamin Antonio Salles 
Arcuri falou a seguir, dizendo de seu desejo de escolher dna. Feli- 
pa de Lancaster como sua patrona no sodalício, foram lidas, pelo 
Presidente, as Efemérides Brasileiras, do Barão do Rio Branco, 
e Paulistas do Instituto. O Sr.  1" Secretário deu conhecimento a 
casa, do seguinte expediente: Convite da Associação Brasileira de 
Imprensa para a homenagem a ser tributada ao jornalista Dan- 
ton Jobim, por motivo do seu jubileu de Ouro do Jornalismo, 
no dia 15 do corrente, as 12,30 horas, no Rio de Janeiro; ofício 
do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais agradecendo 
as homenagens do Sodalício a memória do Historiador João Ca- 
mil0 de Oliveira Torres; ofício do Sr. Secretário da Segurança Pú- 
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blica excusando-se por não haver podido comparecer h solenida- 
de de abertura das comemorações do centenário da Convenção 
Republicana de Itú; ofício da Escola Estadual Prof. Juvenal Bran- 
dão, de Ouro Fino, Minas Gerais, agradecendo a oferta de livros; 
carta do Embaixador Antonio Camilo de Oliveira agradecendo o 
haver sido distinguido com o Colar D. Pedro I e convite da Su- 
perintendência do IPASE para a conferência do Dr. Herman de 
Morais Barros dia 30 do corrente, as 17 horas, sobre a Revolução 
de 1964. O Sr.  10 Secretário leu o complemento ao Regimento do 
Concurso sobre Campos Salles, certame patrocinado pelo soda- 
lício e referido em ata anterior. O Sr.  Nicolau Duarte e Silva leu 
uma comunicação sobre o Barão de Antonina, seus descendentes 
e discorre sobre sepulturas de ilustres paulistas que estariam 
àmeaçadas, por abandono, no Cemitério Municipal da Consola- 
ção. Ficou decidido que o Instituto encaminharia ao Sr. Prefeito 
Municipal da Capital o problema levantado pelo Orador. O Sr. 
Itamar Bopp ofereceu ao Instituto uma folhinha do Correio com 
os selos do Sesquicentenário da Independência. Passando a fun- 
cionar em sessão secreta, o sodalício debateu a seguir as seguintes 
propostas de admissão de novos sócios. Dr. Francisco Grainha 
do Vale, sócio honorário, 2" votação, eleito. Waldomiro Benedito 
de Abreu, sócio honorário, 2" votação, eleito. Gilberto de Mel10 
Freire, sócio correspondente nacional, 2" votação, eleito. Antonio 
Eloy Paulino de Miranda, sócio honorário, eleito Emilio Amadei 
Behring, sócio honorário, em 2" votação como o anterior, eleito. 
Nada mais havendo a tratar o Sr.  Presidente agradeceu o com- 
parecimento de todos e declarou encerrada a sessão. Para cons- 
tar, eu, Vinício Stein Campos, lavrei a presente ata para a todo o 
tempo constar. Aureliano Leite, Reliodoro Tenorio da Rocha Mar- 
ques, Vinício Stein Campos. 

ATA DO DIA 7 DE ABRIL DE 1973 

Aos sete dias do mês de abril de mil novecentos e setenta 
s três, nesta cidade de São Paulo, a 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 
consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, lo Secretário, Vinício Stein Campos, 20 Secretário, 
Alfredo Gomes, Orador Oficial, Tsuneso Sato, Alvaro do Amaral, 
Joaquim Eugenio de Paula Assis, Paul Donovan Kiggar, Waldemar 
de Almeida Barbosa, Paulo Romano, Alberto Prado Guimarães, 
Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, Langleberto Pi- 
nheiro, Joaquim Moreira, Arrisson de Souza Ferraz, José Bueno 
de Oliveira Azevedo Filho, Jacob Penteado e Hernani Donato. Ini- 
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cialmente procedeu-se a solenidade de juramento e posse, com as 
formalidades do estilo, do nove1 consócio Sr. Waldemar de Al- 
meida Barbosa. Saudado pelo Sr. Alfredo Gomes, com a elo- 
quência que lhe é peculiar, o Prof. Waldemar de Almeida Barbosa 
agradeceu as boas-vindas do Sodalício e passou a tratar da bio- 
grafia da grande figura das letras históricas de Minas Gerais que 
escolheu para seu patrono no Instituto de São Paulo - Augusto 
de Lima Junior. O Sr. Presidente elogia o trabalho que acabara 
de ser lido e recorda episódio que lhe foi narrado por Augusto 
de Lima Junior em excursões políticas da Aliança Liberal, quando 
o escritor mineiro lhe contou que ao t.empo em que exercia a ma- 
gistratura na cidade de Ouro Preto teve ensejo de julgar o proces- 
so-crime em que estiverem envolvidos os irmãos Vargas, que ma- 
taram em conflitos de estudantes a Joaquim Vasconcellos de 
Almeida Prado, tendo Getulio Vargas se livrado da pronúncia 
por haver declarado ter 14 anos, fato que ele juiz verificou de- 
pois não ser verdade. Lido o Expediente pelo Sr.  10 Secretário, 
constatou-se que dele constava o seguinte: comunicação do Sr. 
Aureo de Almeida Camargo sobre festividades comemorativas de 
Amparo, a saber: dia 6, sessão cívica comemorativa do centenário 
da Convenção de Itú; dia 21, centenário da criação da comarca, 
pela lei no 78, de 21-4-1873; nos primeiros dias de maio, centená- 
rio do aparecimento da folha - A Tribuna Amparense - jornal 
eclitado por José Rebelo de Amorim e até hoje em circulação; ofí- 
cio do Diretor do Museu Paulista Prof. Dr. Antonio Rocha Pen- 
teado, agradecendo ao sodalício o haver-se representado na sua 
posse pelo Dr. Pedro Brasil Bandecchi; ofício do Instituto Oscar 
Freire agradecendo oferta da Poliantéia da Independência; ofício 
do Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba relativo ao apoio 
daquela edilidade as festas do centenário da Convenção; convite 
do Comandante da 2" Região Militar para a solenidade do lan- 
çamento da obra História do Exército Brasileiro - perfil Militar 
de um Povo; carta do Sr. Armando de Almeida Alcantara reme- 
tendo recortes de jornais para o arquivo do Instituto; carta do 
Sr. Paul Donovan Kiggar acompanhada de tradução de artigo 
seu publicada na Militar Revien e intitulado - Tornar-se-a o Bra- 
sil uma grande Potência? - carta do Ministro da Justiça Alfredo 
Buzaid na qualidade de Presidente da Comissão de Festejos do 
Sesquicentenário da Independência e autorizando o Presidente 
Aureliano Leite a tomar todas as providências para colocação no 
cenotafio da Capela Imperial do Ipiranga, das cinzas do Impera- 
d.or; convite do Club 8 de setembro de Amparo para a sessão cívi- 
ca de 6 do corrente, comemorativa do centenário da Convenção 
de Itú; convite do município de Cubatão para as festas de seu 
aniversário; Ofício da Câmara Municipal de Belo Horizonte con- 
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gratulando-se com o Instituto pela inclusão do Prof. Waldemar de 
Almeida Barbosa em seu quadro social; telegrama do Sr. Presi- 
dente da República agradecendo a remessa da Poliantéia da Inde- 
pendência; agradecimento do Sr .  Ministro Prado Kelly pela vo- 
tação de congratulações do Instituto pela sua eleição para a Co- 
missão Interamericana; carta de Renato Seneca Fleury enviando 
recorte do artigo seu sobre Batista Cepello; ofício do Gabinete de 
Leitura Sorocabano agradecendo a oferta da Poliantéia da Inde- 
pendência; recebimento de 17 publicações diversas, encaminha- 
das a biblioteca; ofício da Sociedade Veteranos de 32 - M.M.D.C. 
comunicando haver o Sr. Aureliano Leite sido por ela designado 
Comandante do Exército Constitucionalista em substituição ao 
Sr. Herman de Morais Barros. Dada a palavra ao orador da 
tarde, acadêmico Hernani Donato, discorreu brilhantemente o 
ilustre conferencista sobre Plácido de Castro - patriota e homem 
de cultura. A palestra do distinto consócio despertou o maior 
interesse, trazendo a tona episódios pouco estudados ou mesmo 
desconhecidos da vida do benemérito brasileiro, o que levou o Sr. 
Presidente a solicitar ao orador que fizesse por escrito tão inte- 
ressante e ilustrativa narrativa, pois seu discurso foi de impro- 
viso, calcado em breves apontamentos, a fim de que o valioso tra- 
balho pudesse ser divulgado pela Revista do Instituto. O Sr. Her- 
nani Donato agradeceu ao Presidente os elogios que lhe dirigira 
e assim prometeu cumprir. O Sr.  Alvaro do Amaral, secundado 
pelo Prof. Alfredo Gomes, solicitou inscrição em ata de um voto 
de congratulações com o Sr. Comandante do I1 Exército pela pu- 
blicação da História do Exercito distribuída nesta Capital no dia 
30 último. O Sr. Presidente destacou nessa obra a simpatia re- 
velada para com São Paulo e o destaque que nela tem a Revolu- 
ção Constitucionalista de 32. Pelo Sr. Alfredo Gomes foi lida a 
comunicação do Sr. Aureo de Almeida Camargo, já registrada 
no Expediente constante desta mesma ata. Nada mais. Para cons- 
tar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será de- 
vidamente aprovada e assinada. Vale a emenda: pronúncia, a fo- 
lhas 2 verso. Nada mais. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques e Vinício Stein Campos. 

ATA DO DIA 28 DE ABRIL DE 1973 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de mil novecentos e se- 
tenta e três, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 
158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordi- 
nária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes 
os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, 10 Secretário, Vinicio Stein Campos, 20 Secretá- 
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rio, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Alvaro do Amaral, Luiz Arro. 
bas Martins, Octavia Corrêa dos Santos Oliveira, Antonio dos 
Santos Oliveira Junior, Alvaro da Veiga Coimbra, Arnaldo Amado 
Ferreira, Alberto Prado Guimarães, Paulo Zingg, Ada Rogato, Joa- 
quim Moreira, Mario Sa,velli, Antonio Barreto do Amaral, Lan- 
gleberto Pinheiro, Lorena Guaraciaba, Ricardo Gunbleton Daunt, 
Américo Bologna, Augusto Benedito Galvão Bueno Triguerinho, 
Célio Salomão Debes, Arrisson de Souza Ferraz, José Hipolito 
Trigueirinho e Lycurgo de Castro Santos Filho. Inicialmente foi 
dada posse, com as formalidades do estilo, na categoria de sócio 
correspondente, a DF Octavia Corrêa dos Santos Oliveira. Sau- 
dada pelo Orador Oficial Alfredo Gomes, em caloroso discurso, 
respondeu, agradecendo, em breves palavras e declinou o nome 
do historiador Gustavo Barroso, escolhido para seu patrono no 
sodalício. A seguir o Sr. Presidente Aureliano Leite procedeu a 
entrega do Colar D. Pedro I aos novos agraciados: Paulo Zingg, 
Lorena Guaraciaba, Antonio dos Santos Oliveira Junior, Byron 
Gaspar, D." Octavia Corrêa dos Santos Oliveira e Ada Rogato. 
Lida, aprovada e assinada a ata da sessão anterior, o Sr. Presidente 
leu, na forma do costume, as Efemérides Brasileiras e Paulistas. 
Dada a palavra ao Sr.  1" Secretário, foi apresentado por ele o 
seguinte expediente: Telegrama de Gilberto Freire, agradecendo 
sua eleição para integrar os quadros do sodalício; ofício da Co- 
missão Executiva da Paz Universal comunicando instituição de 
prêmio de Cr$ 3.000,OO para o melhor poema sobre a Paz, a ser 
entregue até fins de abril, pela Prefeitura Municipal de São Paulo; 
oferta pelo consócio Edgard Cerqueira Falcão, da medalha come- 
morativa do centenário de nascimento de Oswaldo Cruz; carta do 
Sr .  Paulo Teixeira de Camargo agradecendo outorga da Medalha 
Alexandre de Gusmão; oferta pelo Sr. Roberto Machado de Car- 
valho de vários exemplares. de jornais de Itú, dos anos de 1873, 
1889, 1890 e 1891, destinados a Hemeroteca Julio de Mesquita; 
carta do Dr. Silvio Conde agradecendo a outorga da Medalha Ale- 
xandre de Gusmão; carta do Dr. Manuel Xavier de Vasconcelos 
Pedrosa, 1" Secretário do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro, agradecendo a remessa de exemplares da poliantéia D. Pe- 
dro I e D." Leopoldina perante a História; ofício do Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo encaminhando cópia de parte 
da sessão de 27 de março último, quando da visita do Presidente 
Aureliano Leite aquela corte; convite do serviço de Divulgação e 
Relações Culturais dos Estados Unidos para a conferência do his- 
toriador norte-americano D. John Hope Franklin, de Chicago, dia 
25 do corrente, na qual representou o Instituto o Cel. Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques; carta do consócio acadêmico Luiz 
Arrobas Martins, agradecendo outorga da Medalha Alexandre de 
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Gusmão; ofício do Instituto Histórico e Geográfico de Santos fe- 
licitando este Sodalício pela sua iniciativa de comemorar o cente- 
nário da Convenção Republicana de Itú; carta de D." Isaura de 
Oliveira Santos Vaz, agradecendo as homenagens tributadas a 
memória de Léo Vaz por proposta do consócio Vinício Stein Cam- 
pos; convite de Abreutur S .  A .  para o coquetel oferecido ao Di- 
retor Geral do Turismo de Portugal engenheiro Alvaro Roquete, 
dia 17 do corrente as 18 horas; convite do Clube Piratininga para 
a solenidade da inauguração parcial de sua nova sede a Alameda 
Barros, 376, dia 7 do corrente as 15 horas; convite do Movimento 
Brasileiro de Correspondência para a reunião social de 25 do cor- 
rente, na Terrazza Martini, de instalação do seminário do M. B. C.; 
convite do Conselho Técnico de Economia, Sociologia e Política 
da Federação do Comércio do Estado de São Paulo e do Conselho 
Regional do SESC para a reunião comemorativa do 10° aniversá- 
rio da revista "Problemas Brasileiros", dia 26 do corrente; convite 
para a solenidade do centenário da Comarca de Amparo, de 22 a 
29 do corrente; carta do consócio Vicente de Paula Vicente de 
Azevedo, remetendo impressos distribuídos em S .  Paulo após a 
Revolução de 1930; convite da União Brasileira de Escritores para 
a sessão solene de entrega do trofeu Juca Pato dia 11 de maio 
próximo, as 20 horas, ao escritor Candido Mota Filho; boletim nc 
'i3 da Ordem dos Velhos Jornalistas; circular n.O 33 do Instituto 
Hans Staden com o relatório da Diretoria relativo a 1972; carta 
do consócio Vicente de Paula Vicente de Azevedo oferecendo do- 
cumentos antigos para o Instituto, de 1802, do Governador França 
e Horta e de 1868 do Presidente da Província Saldanha Mari- 
nho; ofício da biblioteca da Universidade Católica de Campinas 
agradecendo oferta da Poliantéia da Independência; ofício do 
Museu Regional Olinda, Pernarnbuco, comunicando sua reaber- 
tura; boletim do Instituto dos Advogados de São Paulo, meses de 
fevereiro e março; comunicado da Academia Paulista de Letras 
sobre as atividades culturais do mês de maio vindouro; carta do 
consócio Célio Salomão Debes renunciando ao cargo de 20 Tesou- 
reiro do Instituto por motivo de ordem part.icular, pedido aceito 
pela Diretoria em sua reunião de 11 do corrente; carta do Prof. 
Vicente Rao agradecendo as congratulações votadas em reunião 
do sodalício; oferta pelo Sr. Benedito Lang do livro "La Epopeya 
de1 Chaco" - memória do Marechal Estigarribia; relação de 17 
publicações diversas oferecidas a biblioteca do Instituto. O Sr. 
Presidente deu conhecimento a casa do falecimento do consócio 
José Jaime Vasconcellos, aprovando-se um voto de pesar pela 
triste ocorrência. Agradeceu o Sr.  Presidente a Comissão dos fes- 
tejos comemorativos do centenário da Convenção Republicana dc 
Itú, de 1873, notadamente ao seu Presidente Paulo Zingg e ao 
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Secretário Vinício Stein Campos o excelente desempenho dado a 
esse encargo, não se poupando a nenhum esforço e até mesmo 
financiando pessoalmente as despesas de locomoção as cidades 
participantes da Convenção Histórica, para que as comemorações 
se revestissem do brilho que tiveram e marcassem brilhantemen- 
te, a participação do Instituto. O Sr. Presidente, ainda com a 
palavra, comunicou haver designado os consócios Alfredo Gomes, 
Vinício Stein Campos e Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
para elaboração dos estudos relativos a reforma dos Estatutos, 
devendo a matéria ser oportunamente trazida a debate e decisão 
do plenário em sessão extraordinária. Pelo Sr. Alfredo Gomes 
foram propostas as seguintes moções: de congratulações com 
Paulo Zingg pela sua eleição para a Presidência da Academia digo 
da Associação Paulista de Imprensa; com o Sr. Pedro Ferraz do 
Amara1 pelo lançamento de seu livro Celso Garcia; e com o Sr. 
Luiz Arrobas Martins pela sua eleição para a Academia Paulista 
de Letras na vaga do Monsenhor José de Castro Nery. Os votos 
foram aprovados. O Sr.  Arrisson de Souza Ferraz propôs um 
voto de Louvor aos governos do Brasil e do Paraguai pela auspi- 
ciosa assinatura de convênio relativo a construção da Usina de 
Itaipu, exaltando ao mesmo tempo o notável comportamento do 
Brasil que sereno e superior caminhou resolutamente para a de 
cisão histórica sem se deixar envolver pela impertinente conduta 
dos que se opunham, sem direito de faze-10, a essa deliberação 
que abre novas perspectivas para a bacia do Prata. O Sr. Presi- 
dente corrobora as afirmações do orador e a proposta é aprovada 
debaixo de palmas. O Sr. Vinicio Stein Campos comunica a so- 
lução do problema da. instalação do Museu Histórico e Pedagó- 
gico Bernardino de Campos, de Amparo e propõe um voto de 
congratulações com o Prefeito Municipal de Amparo e a Secre- 
taria da Educação, e bem assim um voto de louvor a D." Carmen 
Ruette de Oliveira pelo expressivo apoio material que vem dando 
generosa e patrioticamente a montagem, em grande estilo, do Mu- 
seu Histórico e Pedagógico Comendador Virgolino de Oliveira, de 
Itapira. Foram todos aprovados. O Sr.  Antonio dos Santos Oli- 
veira Junior falou agradecendo em nome dos agr~ciados com o 
Colar D .  Pedro I .  O Sr .  Alberto Prado Guimarães recorda a 
erudição e bondade de Gustavo Barroso, escolhido por D." Octá- 
via Corrêa dos Santos Oliveira para seu patrono. Disse do entu- 
siasmo do saudoso mestre pelo Museu Histórico Nacional. Refere 
a seguir a festa da comemoração do jubileu de ouro que ele e 
mais 19 colegas da Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, re- 
manescentes de uma turma de 80, vem de comemorar na Cidade 
Maravilhosa, na saudosa formatura de 1923. Ofereceu no ato, à 
documentação do sodalício, um interessante folheto publicado em 
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1910 sobre a abertura de 3 grandes avenidas no centro urbano 
de São Paulo e tece vementes considerações ao atual sistema viário 
da cidade e aludindo com amargura aos sofrimentos dos paulista- 
nos. O Sr. Presidente agradece ao ofertante o valioso folheto e, en- 
cerrando a série de comunicados, lembra a passagem, nesta data, 
do centenário de Amadeu de Queiróz. Votação: Passando o ple- 
nário a votar as propostas preparadas para esta sessão, pelo Sr. 
1" Secretário, dos candidatos ao ingresso no quadro social do Ins- 
tituto, foram examinadas, discutidas e aprovadas as seguintes, em 
10 escrutinio: Gualter Godinho, João Alves das Neves, Augusto 
Barbosa de Carvalho, Alberto Lemos. Nada mais. Para constar 
lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será devida- 
mente aprovada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 
Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício 
Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 5 DE MAIO DE 1973 

Aos cinco dias do mês de maio de mil novecentos e setenta 
e três, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo presentes os con- 
sócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, 10 Secretário, Vinício Stein Campos, 2" Secretário, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Alvaro do Amaral, Agostinho Ra- 
mos, Paulo Zingg, Wilson Maia Fina, José Leandro de Barros 
Pimentel, Paulo Romano, Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, José Hipólito Trigueirinho. Paul Donovan Kigar, José 
Luiz Pasin, Rudolf Hinner, Joaquim Moreira, Conceição Borges 
Ribeiro Camargo, Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Ara- 
nha, Maria Amália Corrêa Giffoni, Paulo Silveira Santos. 
Na abertura da sessão o Presidente Aureliano Leite procedeu a 
entrega solene do Colar D. Pedro I ao consócio Paul Donovan 
Kigar pelos brilhantes artigos que o ilustre consócio estampou 
em revistas estrangeiras de língua inglesa sobre o episódio 
da independência, num meritório trabalho de divulgação 
histórica do Brasil no exterior. Lida, aprovada e assinada a 
ata da sessiio anterior e as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o 
Sr. l0 Secretário deu conta do Expediente a seu cargo, a saber: 
Convite da Superintendência do IPASE para a solenidade come- 
morativa do dia do Trabalho; comunicação da Liga das Senhoras 
Católicas sobre a posse de sua nova Diretoria; ofício do diretor do 
Museu Histórico e Pedagógico Cesário Mota Júnior agradecendo 
ao Presidente Aureliano Leite remessa de trabalho sobre dona 
Presciliana Duarte de Almeida; convite da Associação Paulista de 
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Imprensa para a posse da sua nova Diretoria presidida pelo con- 
sócio Paulo Zingg, dia 9 do corrente, as 20,30 horas no Palácio 
Mauá; oferta pelo Sr.  Arcino Antonio Peixoto de Faria, do Bo- 
letim de Heráldica n.O 2; idem do Boletim Informativo n.O 73 da 
Ordem dos Velhos Jornalistas; cópia do discurso do Ministro 
Aliomar Balleeiro sobre Ruy Barbosa, enviada pelo deputado Ulis- 
ses Guimarães; carta de Dona Conceição Borges Ribeiro Camargo 
sobre exposição do Museu do Santuário de N. S. Aparecida em 
homenagem a Tiradentes e Pedro Alvares Cabral; cartão social 
do General Vicente Dale Coutinho; oferta do livro "A Santa Casa 
de Angra - Notas históricas", oferecida a biblioteca do Insti- 
tuto pelo Sr. Alipio Mendes; recebimento das seguintes publica- 
ções: Mensário do Arquivo Nacional, Relação de Métodos de 
Arranjo de Documentos, Report on Research, Australia, Tráfico 
de escravos e competência de julgamento" Arquivo História, Rio 
de Janeiro. Dada a palavra ao conferencista da tarde, consócio 
José Luiz Pasin, desenvolveu o talentos0 professor interessante 
palestra subordinada ao título - O vale do Paraiba no período 
de 300 anos -. Afirma o orador que Taubaté foi a célula mater 
do histórico Vale e o centro de irradiação do povoamento; lem- 
brou que a penetração se fazia pela trilha indígena através de Pa- 
rati e pelo caminho de São Paulo; historia a implantação das ve- 
lhas cidades da região, Pindanmonhangaba, Guaratinguetá, Tauba- 
té, Ubatuba, Parati, a instalação dos primeiros estabelecimentos 
açucareiros, etc. Recorda que em 1836 o café produzia 510.000 arro- 
bas, em 1886, 2 milhões de arrobas e se iniciava a decadência. A 
população cresce com o desenvolvimento econômico mas a deca- 
dência da produção cafeeira não importa na redução demográfica. 
Passa o orador a tratar dos marcos desse passado, que se estão 
perdendo, sem que nada se faça por conservá-los. Em Lorena a 
Casa da Câmara está ameaçada de demolição, e bem assim o solar 
do Conde Moreira Lima. O Sr. Agostinho Ramos informa que, 
quando Prefeito de Cachoeira Paulista, empenhou-se na defesa do 
teatro de Cachoeira Paulista. O orador fala ainda sobre as mo- 
dificações trazidas pela lavoura cafeeira, as casas de vidraças de 
guilhotina, a imprensa, o calçamento dos caminhos do mar, o fas- 
tigio alcançado pela região ao tempo dos barões do café. A Sra. 
Conceição Camargo informa que o Museu do Santuário já dispõe 
de mais um andar na torre, e espera reunir no 30 pavimento todos 
os brazões do Vale do Paraiba. O Sr. José Luiz Pasin foi caloro- 
samente aplaudido ao concluir sua interessante narrativa histórica. 
O Presidente Aureliano louva o trabalho do distinto consócio, que 
espera seja escrito para publicação na Revista e quanto aos bra- 
zões fala da necessidade de seu reexame pelo Conselho de Hon- 
rarias e Méritos do Estado para expungi-10s de possíveis erros e 
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atentados as leis da Heráldica. Propõe ainda o Sr. Presidente vo- 
tos de pesar pela morte do Dr. Antonio Vicente de Azevedo, mé- 
dico, ex-vereador, estudioso da história e heroi de 32 e de D." Dora 
de Andrada, da família Alves Lima, tetraneta do Patriarca e neta 
de Caetano de Campos; o Sr. Alvaro do Amara1 propõe um voto 
de pesar pelo falecimento de D." Anita de Araujo Cintra, Madre 
Assunção educadora de tradicional colégio religioso paulistano. 
Todos os votos foram aprovados. O Sr. Vinício Stein Campos, 
na qualidade de Conselheiro. Secretário do Conselho de Defesa 
do Patrimõnio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do 
Estado, a propósito das afirmações do conferencista quanto a de- 
fesa dos bens culturais do Vale do Paraiba, informa que o orgão 
de que faz parte não está alheio ao problema, pois se está proce- 
dendo ao levantamento meticuloso de todos os marcos e monu- 
mentos históricos e artísticos e recantos paisagisticos do Vale 
para sua preservação, como determinam as leis do Estado e da 
República. E como se está comemorando hoje no Brasil o Dia 
de Rondon, propõe um voto de congratulações com o Museu His- 
tórico e Pedagógico de Araçatuba pela obra que está desenvolven- 
do quanto ao culto da vida benemérita do grande brasileiro. To- 
dos os votos foram aprovados. Nada mais. Para constar lavrou- 
se a presente ata, que lida e achada conforme, será devidamente 
assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. Au- 
reliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein 
Campos. 



O FAROL PAULISTANO E A LIBERDADE DE IMPRENSA 

A. Barreto do Amara1 

Teria o Brasil de aguardar um período de três séculos para 
ver circular seu primeiro jornal, e isso graças a transferência 
para cá da Corte Portuguesa, premida pelas forças de Napoleão 
Ronaparte . 

Embarcando, apressadamente, em março de 1808, entre o que 
conseguiu transportar, incluiu o material gráfico pouco antes ad- 
quirido para a Secretária de Estrangeiros e da Guerra, o qual não 
chegara a ser montado. 

O futuro Conde da Barca, Antonio de Araujo de Azevedo, 
determinou que tudo fosse embarcado no porão da nau "Medusa" 
e, ao desembarcar, mandou recolhe-lo nos baixos de sua residên- 
cia, a Rua dos Borbonos. 

Logo mais, a 13 de maio, quando festejavam seu aniversário, 
o Príncipe Regente, D. João, decretou: 

"Tendo-me constado que os prelos que se achavam nesta 
capital eram destinados para a Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, e atendendo a neces- 
sidade que há de uma oficina de impressão nestes meus 
Estados, sou servido que a casa onde eles se estabelece- 
ram sirva inteiramente de Imprensa Régia, onde se im- 
primam exclusivamente toda a legislação e papéis diplo- 
máticos que emanem de qualquer repartição do meu Real 
Serviço, ficando inteiramente pertencendo o seu governo 
e administração a mesma Secretaria." 

Aí surgiu, a 10 de setembro no mesmo ano, sob a direção de 
frei Tibúrcio José da Rocha, o primeiro jornal estampado no 
Brasil. Recebeu o título de Gazeta do Rio de Janeiro e cir- 
culou, a princípio, uma vez por semana, encontrando-se a venda 
na loja de Paul Martin Filho, mercador de livros. 

Exatamente três anos decorridos, circulou, na Bahia, o segun- 
do jornal brasileiro, A IDADE DO OURO. E, com o passar do 
tempo, cresceu a imprensa na Corte, e, antes da proclamação da 
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Independência, já contava ela com mais de uma dezena de pe- 
riódicos. 

E as províncias de Pernambuco, do Maranhão, do Pará, de 
Minas Gerais, do Ceará, iam publicando seus jornais. 

Em São Paulo, data de 1823, a primeira notícia que se conhece 
a respeito da tentativa de se instalar um prelo destinado a esse fim. 

Em uma portaria de 8 de janeiro, o Ministro da Fazenda, em 
nome do Imperador, ordenava a Junta Diretora da Imprensa Na- 
cional, o encaixotamento de "um dos seus antigos prelos, com 
todos seus pertences e uma porção de letras suficientes para sua 
laboração para ser enviada para São Paulo, por mar e que, ao 
mesmo tempo fossem contratados dois habeis oficiais, um de 
composição e outro de impressão, com declaração dos ordenados 
que deveriam vencer, atentas as circunstâncias para onde deviam 
seguir." 

O contrato desses profissionais e o preparo de um velho pre- 
lo de ferro fundido "Stanhope" tiveram a aprovação do Governo 
Imperial que, por ofício de 25 de fevereiro do mesmo ano, deter- 
minou fosse aguardado o competente aviso de embarque. 

Longos foram os meses de espera. Finalmente a Junta Dire- 
tora recebeu comunicação verbal de que estava revogada a ordem 
de remessa da tipografia, e, ao mesmo tempo, a determinação 
para o aproveitamento do material nas oficinas da Imprensa Na- 
cional, sob a alegação de se ter tornado necessário para a publi- 
cação dos debates da Assembléia Geral Constituinte. 

De nada valeram os protestos do tipógrafo Gastão José Mon- 
teiro, que viu indeferida todas as petições que apresentou exigin- 
do o cumprimento do contrato que celebrara com a Junta. 

A 10 de abril do ano seguinte tomou posse, em São Paulo, 
seu primeiro presidente, Lucas Antonio Monteiro de Barros, futu- 
ro Visconde de Congonhas do Campo, e um de seus atos iniciais 
foi dirigir-se ao Ministro da Fazenda, Mariano Pereira da Fonseca, 
mais tarde Marquês de Maricá, solicitando-lhe intercedesse junto 
ao Imperador para que determinasse o envio, a São Paulo, da 
"imprensa que já estava para isso destinada e pronta com todos 
OS caracteres e seus pertences". 

Sem obter qualquer resposta, volveu a reclamar, em ofício de 
11 de agosto, agora ao Ministro do Império, João Severiano Ma- 
ciel da Costa, futuro Marquês de Queluz, dizendo, entre outras 
coisas: 

"Tenho representado a S .M. O. I .  pela Secretaria de Es- 
tado dos Negócios da Fazenda a necessidade que havia 
de uma oficina tipográfica nesta Província que é talvez 
a única que a não tem em sua Capital e a qual de- 
vendo concorrer para o desenvolvimento das ciências ali- 
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mentaria a opinião e civilização pública, de cujos progres- 
sos, e unidade tanto depende o aumento e prosperidade 
do Estado, pedindo por isso que mandasse enviar, quanto 
antes, uma imprensa que já estava destinada e pronta 
para esta dita Capital. . . " 

De nada valeu a ordem imperial e a tipografia não tomou o 
rumo determinado, ficando São Paulo sem ela. 

Por esse tempo, a pequenina cidade, viu circular um jornal- 
zinho manuscrito, bi-semanário, intitulado O PAULISTA, redigido 
pelo professor de gramática latina e retórica, Antonio Mariano de 
Azevedo Marques, de alcunha "O Mestrinho", apelido que lhe 
viera de ter sido professor de latim do Curso do Consistório da 
Sé, quando contava apenas 15 anos de idade. 

Menino prodígio, aprendera a ler aos quatro anos e aos onze 
conhecia latim. Quando instalado em São Paulo o Curso Jurídico 
ele já advogava, mas, no mesmo, se foi matricular, abandonando, 
entretanto, o estudo, então no 40 ano, prestes a se formar, alegan- 
do que "nada tinha que aprender na Academia, porque as maté- 
rias que ali lecionavam já lhe eram conhecidas, além de que lhe 
faltava o tempo necessário à sua advocacia." 

O PAULISTA era escrito a bico de pena, em papel comum, 
pelos auxiliares do "Mestrinho", pagos por uma sociedade patrió- 
tica, com o intuito de difundir "as idéias uteis e as luzes tão ne- 
cessárias num país livre", e circulavam oito exemplares entre qua- 
renta assinantes, constituídos em grupos de cinco indivíduos. Seu 
desaparecimento ocorreu posteriormente a 18 de setembro de 1823. 

Somente a 7 de fevereiro de 1827, teria a capital de São Paulo 
seu primeiro jornal impresso em tipografia, O FAROL PAULIS- 
TANO, órgão de orientação liberal. 

Não se conformando com as evasivas e as protelações que 
vinham sempre da Corte, fundava-o, ao comemorar seus 31 anos 
de idade, José da Costa Carvalho, futuro Marquês de Monte Ale- 
gre, homem notável, que está a carecer que lhe escrevam uma 
bem estudada biografia. 

Natural da Bahia, filho do patrão-mor da barra da cidade de 
Salvador, José da Costa Carvalho e de D. Inês Maria da Piedade 
Costa, bacharelara-se, em Coimbra, em 1819, e viera para São 
Paulo, onde se estabelecera com comércio, a Rua do Ouvidor. 

Nomeado juiz de fora em 1821, e ouvidor em 1822, nesse 
ano tomou parte destacada no motim conhecido por "Bernarda 
do Francisco Inácio", liderada pelo coronel de milícia Francisco 
Inácio de Souza Queiróz. 

Anistiado, ingressou na política, tornando-se um dos mais emi- 
nentes vultos da política imperial. 

Representou a Bahia na Assembléia Geral e Constituinte de 
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1823, tomou parte na mesma bancada na legislatura de 1826 a 
1829, como suplente do deputado Manoel Ferreira da Câmara Bit- 
tencourt e Sá, escolhido senador. 

Reeleito para a legislatura seguinte, não terminou o mandato, 
por ter sido escolhido para formar, com o general Francisco Lima 
e Silva e o deputado João Bráulio Muniz, a Regência Trina Defini- 
tiva que deveria governar o país enquanto durasse a minoridade 
de D. Pedro 11, regência da qual se retirou, após dois anos de 
tão honroso encargo, alegando necessitar de repouso. 

Foi, também, Diretor da Faculdade de Direito de São Paulo, 
décimo terceiro presidente da província durante a rebelião dos 
liberais, ministro do Império no Gabinete de 29 de setembro de 
1848, organizado por Olinda, a quem substituiu, a 6 de outubro 
de 1849. 

Possuidor de largos cabedais, pois em São Paulo contraira 
nupcias com D. Genebra de Barros Leite, viuva, desde 1819, do 
opulentíssimo brigadeiro Luís Antonio de Souza Macedo de Quei- 
rós, uma das grandes fortunas do Brasil joanino. 

A esse homem, dotado de singular inteligência, que contava 
com o prestígio que lhe davam seus recursos pecuniárjos e os 
hços que o prediam à poderosa família Souza Queirós e a Este- 
vam de Rezende, futuro Marquês de Valença, não custou adquirir, 
no Rio de Janeiro, um prelo de madeira para fazer imprimir, em 
São Paulo, o primeiro jornal, numa época de reivindicações po- 
líticas e sociais em oposição ao governo do Império. 

Fácil é calcular a alegria e a satisfação dos paulistanos ao ve- 
rem aparecer, no sábado, 7 de fevereiro de 1827, o jornal, de pe- 
queno formato, com quatro páginas de duas colunas, impresso 
em tipo 9, ostentando, no cabeçalho, a significativa divisa: "La 
liberté est une enclume que usera tous les marteaux." 

Tinha, como finalidade, segundo o editorial de apresentação, 
chamar a atenção, com "breves, claras e muito simples discursos 
acerca da Monarquia Constitucional, sistema representativo, ga- 
rantias individuais e sobre todas as matérias que convem saber 
aos povos que aspiram a ser livres." 

Publicado inicialmente uma vez por semana, a partir de 
junho tornou-se bissemanário, tendo como redatores seu funda- 
dor e Antonio Mariano de Azevedo Marques, o mesmo do jornal 
manuscrito O PAULISTA, como compositor e impressor o espa- 
nhol José Maria Roa, meses depois substituído por José Maria 
Pena Velha e este, por sua vez, substituído por João do Espírito 
Santo Cabra1 e, na parte material, Manoel Francisco da Costa 
Silveira, mais tarde oficial guarda-livros da Faculdade de Direito. 

Foi, também, durante algum tempo redator, o dr. Antônio 
Manoel de Campos Melo. 
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Entre os homens de grande projeção na política e nas letras 
pátrias que deixaram seu nome ligado ao FAROL PAULISTANO, 
por haverem nele colaborado, contam-se o padre dr. Manoel Joa- 
quim do Amara1 Gurgel, depois conselheiro, lente e diretor da 
Faculdade de Direito, padre Vicente Pires da Mota, mais tarde 
conselheiro, lente e diretor da mesma Faculdade, dr. Nicolau Pe- 
reira de Campos Vergueiro, que os acontecimentos políticos torna- 
riam um dos adversários de Costa Carvalho e Manoel Odorico 
Mendes, erudito poeta maranhense, tradutor de Homero e de 
Virgilio . 

Deste último, contam que, achando-se em S .  Paulo, em gozo 
de férias parlamentares, como hóspede do fundador do jornal, 
foi parar nas oficinas do FAROL, de mangas arregaçadas, a pres- 
tar auxílio ao "Mestrinho" na impressão de todo um número, já 
na véspera da publicação e sem tipógrafos. 

Calaborou, ainda, nesse órgão, o estudante João da Silva Car- 
rão, que viria a exercer os cargos de lente da Faculdade de Direito, 
ministro, presidente da Província de S .  Paulo, deputado provin- 
cial e geral e senador do Império. 

Não se conhece, com exatidão, até quando teria circulado O 
FAROL PAULISTANO. Afonso de Freitas, no seu magnífico tra- 
balho "A Imprensa Periódica de São Paulo", edição do Diário Ofi- 
cial, informa: "publicou-se regularmente até 1833, quando desa- 
pareceu tendo sua tipografia passado a propriedade do governo 
provincial". 

Igual é a informação de Lafaiete de Toledo, no estudo "A 
Imprensa Paulistana", inserto em o volume 111, da Revista do 
Instuto Histórico e Geográfico de S.  Paulo. 

Entretanto, o "Catálogo da Exposição de História do Brasil", 
publicado nos "Anais da Biblioteca Nacional", volume IX, 1881, 
sob n.O 4.620 indica a existência, em seu acervo, da coleção que 
abrange o período de 1827 a 1832. 

Também Estevão Leão Bourroul, no trabalho "A Tipografia 
e a Litografia no Brasil", que consta do volume XIII, da Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, afirma que O 
FAROL PAULISTANO durou até 1932, o que corrobora o que diz 
Sacramento Blake no "Dicionário Bibliográfico Brasileiro, volu- 
me 40 e Inocência Francisco da Silva, no "Dicionário Bibliográfico 
Português", tomo XII, pág . 286. 

Jornal de feição toda política, cujos artigos, em geral, eram 
consagrados a defesa dos princípios constitucionais, escritos em 
linguagem moderada, incluia, em seu texto, a correspondência dos 
leitores, do que se valia ainda a redação para, sob esse título, 
incluir seus artigos sem declinar o nome do responsável. 



REVISTA DO INSTITUTO H f S T 6 R I C o  E GEOGRAFEO DE S. PAULO 369 
- - 

E foi esta correspondência que deu origem ao primeiro pro- 
cesso contra a imprensa, na Província de S .  Paulo. 

Primeiro jornal, primeiro processo, porta perenemente aber- 
ta para outros que se repetiriam pelo tempo a fora. 

O aparecimento do FAROL PAULISTANO, assinalando uma 
era de reivindicações políticas e sociais, tendo a frente Costa Car- 
valho, temperamento de lutador, não poderia deixar de combater 
e de enfrentar o meio onde predominavam os sentimentos de 
mandonismo e os usos arraigados entre o funcionalismo acostu- 
mados a privilégios e a todas as concessões. 

Facilmente, entretanto, não seriam eles guerreados e des- 
truidos. 

Não temia o futuro Marquês de Monte Alegre as arremetidas 
dos adversários, chegando a escrever: "continuaremos a nossa 
tarefa com a mesmíssima firmeza com que a começamos e, desde 
já formalmente desenganamos que O FAROL PAULISTANO se 
não apaga com os sopros de seus inimigos, que ora estão em cam- 
po, nem lhe farão amortecer a luz, enquanto da luz da vida go- 
zarmos. Baldados portanto serão os ataques; seguiremos sempre 
com proa feita a nossa derrota." 

A ação criminal contra ele moveu-a o Coronel Joaquim Flo- 
riano de Toledo, alegando abuso de liberdade de imprensa. 

Não obstante ocupar o cargo de secretário do governo pro- 
vincial, seu nome figurava na lista dos candidatos a Assembléia 
Geral Legislativa, cujas eleições, juntamente com as de conselhei- 
ros gerais da província, de conselheiros de governo e de juízes de 
fato para julgamento dos processos que diziam respeito a liber- 
dade de imprensa haviam sido marcadas para 28 de dezembro de 
1828. 

Embora o coronel fizesse parte do grupo liberal ao qual Costa 
Carvalho pertencia, iniciou O FAROL PAULISTANO campanha 
contra ele, fundamentando sua opinião em que não devia ser vo- 
tado quem contava com as benesses do poder. 

Os artigos de fundo e os de maior responsabilidade, apare- 
ciam com a assinatura de "O Redator", pseudônimo de Costa 
Carvalho. 

As censuras ao correligionário surgiram, entretanto, na edi- 
ção de 10 de novembro, em forma de correspondência, subscritas 
por "Paulista" e por "Roceiro". 

Contava o primeiro que lhe haviam endereçado, pelo correio 
uma carta solicitando que votasse no Coronel Joaquim Floriano 
de Toledo, "bom sujeito", pai de muitos filhos, não obstante sua 
minguada instrução e "inteiramente dependente do governo". E 
acrescentava: "não serve, não serve. Apre com tanto empenho! 
Vou denunciá-lo ao Farol", e no colégio eleitoral denunciarei o 
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suborno, o qual como há de, na forma da nova lei, ser julgado 
pela Câmara dos srs. deputados, certo estou que perderão seu 
tempo e seu trabalho esses figurões, que andam fazendo pagar 
portes de cartas de empenho". 

Idêntico ponto de vista adotara "O Roceiro". 
Em ambas as correspondências, dadas a forma e o estilo, 

foi percebida a autoria de Costa Carvalho. 
Mas, não parou ele aí. E, na mesma edição, sob o pseudônimo 

conhecido de "O Redator", escreveu: "O sr.  Joaquim Floriano 
de Toledo tem bastante juízo e bastante retidão de alma para 
não só se não agastar conosco, mas até de fazer o devido apreço 
de nossas boas e retas intenções e da franqueza e firmeza de 
nosso caráter e opiniões, mormente quando se trata de interesse 
nacional, e de honra e dignidade desta Província, a quem tanto 
devemos e a qual não nos podemos mostrar agradecidos senão 
promovendo, lisa, sincera e francamente, aquilo que julgamos que 
lhe é útil. Nós, se houvessemos de nomear um secretário para a 
província ou ainda algum outro emprego de mais alta categoria, 
o nosso voto recairia sobre este digno cidadão, mas tendo de 
nomear deputado o nosso voto não seria dele; porque nos parece 
que é inteiramente dependente do governo, e que seria colocá-lo 
entre o seu dever como deputado e o seu interesse como homem e 
a sua gratidão como agraciado pelo governo. Ora, é dificultosa 
a alternativa e não é bom assim sacrificarmos talvez e Pátria." 

É fora de dúvida que tressuavam malícia tais comentários, 
não conseguindo a habilidade do redator do FAROL PAULISTA- 
NO impedir a revolta do secretário do governo. 

Considerando-se ferido moralmente, Floriano de Toledo en- 
tendeu que sua posição na Secretaria do Governo exigia uma 
reparação qualquer. Dispõe-se a agir. 

Anteriormente, atacado pelas colunas do mesmo jornal, por 
alguém que se ocultara sob o pseud8nimo de "Incrédulo", acon- 
selhado a mover processo ao agressor e ã levá-lo a juri, respon- 
dera: "Nada disso, o meu juri é o meu estoque." Os amigos evi- 
taram, porém, um desfecho desagradável. 

Neste novo caso, estava firmemente disposto a revidar aos 
insultos, com a ação em juízo. 

Antes, escreveu ao diretor do jornal: "Vi as duas corres- 
pondências e justamente o que vosmecê diz a meu respeito, pelo 
que me julgo obrigado a assegurar-ihe que só poderia ficar com- 
prometido para comigo, e até perderia o conceito em que o tenho, 
se com esse fundamento aberrasse de seus princípios, visto que 
sou um daqueles homens que, sabendo apreciar as suas boas 
qualidades, todavia não o temo e nem como a luz do seu Farol, 
porque basta dizer que estou seguro de minha consciência." 
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Entendera o coronel que o jornal pretendera torná-lo despre- 
zível e odioso na opinião pública e, portanto, que devia recorrer 
a justiça para se defender. Dizia: "A primeira sentença do júri, 
que vai aparecer nesta capital, fará ver aos cidadãos se devem 
continuar a gemer em silêncio ou se, quando se vêm insultados e 
caluniados, poderão recorrer, cheios de confiança a íntegros exe- 
cutores da lei, prova pela qual ainda ninguém tem querido pas- 
sar. Eu serei, pois, o primeiro, já que a isso me obrigam, assim 
como em procurar sacudir a espécie de jugo, debaixo do qual 
gemem os empregados públicos, a exceção de certos prediletos 
impostores." 

A violência da resposta foi rebatida sem sustos, negando "O 
Redator", o "animus injuriandi", sustentando, entretanto: "Fir- 
mes nos nossos princípios, ratificamos quanto dissemos a res- 
peito da sua pouca aptidão para deputado da nação, porque, é 
inteiramente dependente do governo." 

A queixa apresentada pelo coronel Joaquim Floriano de To- 
ledo contra O FAROL PAULISTANO, na pesoa de seu diretor-pro- 
prietário teve grande repercussão, por se acharem envolvidos no 
caso pessoas da mais alta posição social e política de S. Paulo. 

Marcadas as eleições para 28 de dezembro, Costa Carvalho, 
referindo-se a elas, escreveu realçando a escolha a ser feita dos 
jurados: "São de suma importância todas as nomeações popula- 
res, e entre essas ocupa muito distinto lugar a dos juízes de fato, 
para julgarem os abusos de liberdade de imprensa: e do proino- 
tor, que os deve denunciar e acusar. A liberdade de imprensa é a 
garantia que sustenta todas as outras garantias; porém maus juí- 
zes e mau promotor a podem acabrunhar e tolher a tal ponto 
que a tornem quase nula. Os nossos leitores e toda esta provín- 
cia teem sido testemunhas de quantos abusos têm sido reprimi- 
dos pela imprensa estabelecida nesta capital, a despeito de tantos 
obstáculos e de tanta má vontade. Nós não exigimos tanto me- 
lindre nesta nomeação por nosso particular proveito, porque nada 
receamos, escrevendo sempre com os olhos fixos na lei de liber- 
dade de imprensa, a qual ainda, com segurança afirmamos, não 
transgredimos, nem desejamos transgredir". 

Com o intuito de julgar se os artigos de O FAROL PAULIS. 
TANO continham ou não matéria de acusação, foi convocado o 
juri para o dia 8 de janeiro de 1829. 

Costa Carvalho, na véspera, dirigiu-se aos julgadores decla- 
rando que O FAROL PAULISTANO não tivera intenção de tor- 
nar o Coronel Joaquim Floriano de Toledo desprezível e odioso 
iio conceito público, concluindo seu artigo nestes termos: "É para 
lastimar que sejam incomodados tantos cidadãos de tão longe, 
empregados em trabalhos tão úteis a si e ao público, por uma 
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irreflexão, ou pelo amor próprio ofendido, que sempre foi péssi- 
mo conselheiro". 

Reunido pela primeira vez em S. Paulo um tribunal para jul- 
gar um crime contra a liberdade de imprensa, o conselho consti- 
tuído de nove juízes, por decisão unânime entendeu não existir 
base para se julgar judicialmente o indiciado. 

Foi O FAROL PAULISTANO, o embrião, a semente da impren- 
sa que cresceu e frutificou brilhante e vigorosa em São Paulo, 
em sua grande e nobre missão de informar, de esclarecer e de 
orientar, debatendo os problemas de interesse da população. 

E, o rolar de mais de cento e cincoenta anos que nos separam 
desse pequenino jornal não conseguiu apagar as verdadeiras e sá- 
bias palavras do futuro Marquês de Monte Alegre: "A liberdade 
de imprensa é a garantia que sustenta todas as outras garantias." 
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. . . . . . . . .  Dr. Osmar M'uniz Pimenkl 

Dr. Paulo Gbeis Bonfim . . . . . . . . . . .  
Sr. Paul Donovan Kigar . . . . . . . . . . . .  
Sr. Pauio Ricardo da Silveira Santos 
Sr. Paulo Zingg . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Pedro Antonio de Oliveira Ribei- 

ro 'Neto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Ur. Pedro Brasil Bandecchi 

Sr. Pedro Ferraz do Amara1 . . . .  
Dr . Raimundo Alvaro de Menezes . . 
Praf. Raul de Andrada e Bilva . . . . .  
Dr. Rodrigo Soares Júnior . . . . . . . . . .  
Engo Iùudolf Robert Hinner ......... 
Prof. Ruy Martins Ferreira . . . . . . . . .  
Gen . Sílvio Gorrea de Andrade . . . .  
Dr. Tácito Remi de Macedo Van Lan, 

gend,onck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Waldomro Franco da Silveira .... 

Prolf. Vicente de Paulo Vicente de 
Azevedo 

Gen. Waldemar Pio dos Santos . . . . .  

Adollfo A .  mto 
Prof. Waldemar Martins Ferreira 

Nina Rodrigues 
Amadeu Amaral 
Proif. José Pedro da Silveira 
Dr. Francisco de Assii Carvalho 

Franco 
Batista Cepelos 
Clóvis Bevilacqua 

Dr. Paulo Ayres 
Padre Man.oel da Nbbrega 
M. G .  de Oliveira Roxo 
José Ribeiro Escobar 
Francisco José L. E. Almeida 
Fernáo Dias Paes 
Batista Caetano de Almeida Nogueira 

Antonio de To1ed.o Piza 
Dr. Carlos de Campas 
André Vida1 de Ne~greiros 

Imperatriz Leopoldina 
Castro Alves 
Ministro Nelson Hungria 
Roberto Shonsen 

Ministro Manuel da Costa Manso 

Antonio Gama Rodrigues 

Almirante Tamandaré 
Joaquim Silveira Santos 
Marechal Hmberto de Alencar C 

Branco 

Dario Ribeiro 
Padre José Anchieta 
Paulo Nogueira Fiiho 
Csvpistrano de Abreu 

J d  Maria Lisboa 
Almirante Henrique Boiteau 
José Ferraz de Aimeida Júnior 

Visconde do Serro Formoso ícel. 
Francisco P. de Mello) 

Luiz Gonzaiga Leme 

José Vicente de Azevedo 
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. . . . . . . . . . . . .  Prof. Viktx Leintz 
. . .  Arquiteto Wilson Maia Fina 

Dr. Aibelardo Duarte . . . . . . . . . .  
Dra. Ada R.@gat~ 

. . . . . . . . . . . .  Sr. Adelino Riwiardi 
Sr. Adriano Campanhole . . . . . . . . . . . .  
Dr. Alberto Lemos .................. 

Ehg. Akberto Prado Guimarães . . . . .  
. . . . . .  ~ ù n .  mrto dos smtm manco 

Sr. Alceu de Toledo Fontes . . . . . .  
Eng. Aldo Andreoti ................ 
Prof. AMedo J o k ,  Rabçal . . . . . . . . . .  
Emb. Alfredo Zencastre da Veiga ... 
Sr. Amadeu da Siiveira Saraiva . . .  
Dr. Amador C'intra Prado .......... 
Praf. Américo Jaeobina Laioombe . . .  
h&. Anibal Pinto de Matos ...... 
Dna. Anita Ferreira de Maria . . . .  
Prof. Anknor Rmnmo Barreto ...... 
Dr. Antonio Baldijáo Seixas . . . . . . . .  
Pruf. Antonio D'Avila . . . . . . . . . . . . . . .  
Dom Antonio de AAlmeida Moraes 

Júnior 
. . . . .  Sr. Antonio Range1 de Tomes 

Bandeira ....................... 
moi. Antonio Carlos Cardoso . . . . . . . .  
Prof. Antonio Carlos de Pacheco e 

Silva ............................ 
Prof. Antonio Camipagnolo ........... 
Dr. Antonio Eloy Paulini Miranda . . .  
Dr. Antonio Delorenzo Neto ......... 
P r d .  Antonio de Oliveira Mello ..... 
Dr . Antunio Roiberto de 'Paula Leite . . 
Sr. Antonio dos Santos de Oliveira 

Júnior 
Sr. Armandino Sraibra . . . . . . . . .  

Praf. Arnold Wildberger ............. 

Dr. Aug* Gtmmga ............... 
............. Dr. Benedito Montegro 

Cel. Benito &npa .................... 
Prof. Benjamin Antonio Salles Arcuri 

. . . . . . . . . .  praf. Carlos Aldruvmdi 
Cardeal C'arlos Camelo de Vasconeebs 

iMott& ........................... 
Cbnsul Carlos Macieira Ary dos Santos 

A h .  Carlas da Silveira Carneiro 

Ten. Gen. Arouche Rendon 

Comandante J o b  tobeiro de Barros 

Anhwuera  II (Bartolomeu B m o  da 
silia) 

D. J d  Gasvar de Affonseca e Silva 
Alberto I de Monaco 
W a e l  de Oliveira 

Gustavo Barroso (João do Norte) 

Júlio Ciésar Ribeiro de SOUZa 

ALfredo D'Escrangnole Tamay 
João Marcondes de Moura Romeiro 
Afonso José de Carvalho 
J .  Lourenço Rodrigues 

D. Eparninondas Nunes D'Avila Silva 

Dr. pérsio Pacheco e Silva 

J O ~ O  Lúcio Brandáio 
Bernardo Pereira de Vascmcelos 
Afonso Arinos 
Alberto Salles 

Percival de Oliveira 
Joaquim Pinto de Araújo Cintra (Ba. 

ri% de Campinas) 
Francisco Gonçalves Martins (Viscan- 

de de SQo Lourenço) 

Arnaldo Vieira de Carvalho 
Tiradentes 
Da Felipa de Lancaster 

D. José Arcoverde 
Ten. Gen. Frmcisco da Cunha e 

Menezes 
Dom Pedro I1 
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Dom Carlos TWO de Saxe C. e Bra- 
gança 

.................. Dr. Carlos Torres 
proifa Caroiiia Ribeiro ............... 
Dr. Christovam de CBmargo . . . . . . . . . .  
Dr. Dante de Laytano ................ 
Enga David Antonio da  Silva i~farneb0 
Dr. Pélio meire dos Santos ........ 
Eãip Dulcidio Tavares de Lacerda . . 
Dr. D w a l  Sasmento da Rem Boriges 
Dr. Edgard ,de Cerqueira Falcáo . . . .  
Prof. muardo de Jesus Moraes do 

Nascimento ..................... 
. . .  Prof. 'Eduardo Vilhena de Morais 

................. Padre ElMu Murari 
X r .  Elmano Gomes Cardim .......... 

.... . . . .  Sr.  Emílio &nadei Beringhs 
Sr. Epifânio da F .  Poria de Menezes 
Prof . Erasmo D'Aiuneida Magalhães 
Dra Esther de F'igueiredo Ferraz .... 
Prof. Fauze Ssadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Femando Harnam de Mello La- 

......................... e r d a  
Dx. Florêncio de Aibreu . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Francisoo Grainha do VaUe ...... 
Sr. Francisco Martins dos Siantos ... 

.... Dr. mederico Aibranms Brotero 
... Engo Geraldo de Rezende M a r t i s  

. . . . . . . . . . . . . .  Dr. Gualter Godinho , 

Dr. H'élio Falchi . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Hélio Silveira .................... 

. . .  Cien. Henrique Guilherme Muller 
Sr. Hmrique Pauio Bahiana ........ 
Dr. H e m n o  IRobertrs Santamaria . . 
6r.  Hexunes Pio Vieira .............. 
Dr. Hilário Veiga de CarvaLho . . . . .  
Dr.  Horáicio de Almeida . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Hwanir Alcântara Silveira ...... 
Dr. Hmiberto Galliano Mell'o Ndbrega 

... Dr. Ibiapaba de Oliveira Martins 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6r. &c Grinbeng 

Sr. Itamar Bopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. IvoLinia de Vasconceiios ......... 
Dr. Jayme Menezes Sá . . . . . . . . . . . . . .  
Ergo  Jesuino Felicíssimo Júnior ...... 
Conde Jaao Alfredo Pegado Cortez . . 
Jornalista João Aves das Neves . . . .  

. . . . . . . .  Frei 3,060 Maria de  Carvalho 
. . . . . . . . . .  Dr. J o á ~  Carvalho Riibas 

Prof. João imiarini . . . . . . . . . . . . . . . ,  
......... Prcwf. João de S8cantimRrurigo 

Venâncio Ayres 

D. Pedro I 

Agenor Couto de Magalhães 

Benedito Calixto 
Mal. Milton de Freitas Almeida 

Arthur Ramos 
Manoel Carlos de Figueiredo Ferrax 
Antonio Teixeira Guerra 

Almirante Gago Coutinho 
Jos6 Adorno 

Dr. Carlos Euier 
Almirante Arthnir Silveira da Motta 

(Basáo de Jacegual) 

Irineu Evangelista de Souza (Visconde 
de Mauá) 

Alexandre de Gm-o 
Joaquim Ribeira 
Manoel Ferraz de Campos Sales 

Oscar Fieire 

Ten. Gen. Manoel Xartins do Couto 
Reis 

Momo Schmibh 

Comedador Fabian~ Pereira Barreto 

José Bonifácio de Andrada e Silva 
Almirante Pedro Borges Lwah 
João de Barnos 
Dom José de Camargo Barros 
Prof. Dr. Francisco Franco da Rocha 
Mário Wdini 
Dom L& de Bragança 
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praf. João da Cunha Caldeira Fi&o 
Embaixador Joáo Hermes P . de Araujo 

. . . . . . .  praf. João Horta de Macedo 
. . . . . . . .  Proif. Jic'áo Pereira Dias 

~ e n .  Cel. Joauim Vitorino P. Ferreira 
Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gen. Jonm de Morais Correia filho . . 
Dr. Jordáo Ernerenciano . . . . . . . . . . . .  
Prof. Jonge Calmim Moniz de Bitten- 

<x>Urt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe. José Afonso de Moraes Bueno 

mssors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. José blves ,Pa.lrna . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. José Armando de Macedo Soare.? 

Af f onseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acadêmico José .Augusto C'esar Sal- 

gado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. José Botelho de Athayde . . . . . . .  
Prof. JOye Cândido ,de Andrade Muricy 
Prof. José Calasans Brandá~ .da Silva 
Dr. José da Costa e Silva Sobrinho . . 
Mons. Jiosé do Patrocínio 'Lefort . . . .  
Dr. Jo,sé Eduardo de Macedo Soares 

SobFJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr . José Eduardo Pizzarro D~mmonmd 
h. José Feniandes Soares . . . . . . . .  
P r d .  Jiosé Ferreira de Carvalho .... 
Prof. Jo& Gonçalves Salvador . . . . . .  
Jornalista José Herculano Pires . . . .  
l h g o  José Honorato Gago da C. Me- 

deiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. J& Luiz Pasin . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  E h g o  José Maria da Silva Neves 
. . . . . . .  Dr. José Nogueira Samlpaio 

Dr. José Pedro Galváo de Souza . . . .  
. . . . . .  Dr. José da Veiga Oliveira 

Madre Leda Maria Pereira Rodrigues 
. . . . . . . . . . . .  (Maria Ãngela) 

Engo Lauro de Barnzs Siciliano . . . . . .  
Ten. Cel. Luiz Alberto Whately . . .  
C%. Langleberto Pinheiro Soares ... 
Proifa ILetícia Pagano . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Prof. hucas Nogueira Garcez 
JonnaBta Luiz Caetano Martins . . . .  
Inr. Luiz de Azevedo Castro . . . . . . . .  
W. Luiz da Câmara Cascudo .... 
h. Luiz de Castro iSouza . . . . . . . . .  
Dr. Iniiz Fernand'o Whitaker T. da 

Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Maestro W i b r  Villa Lobos 

Conde de Parnaiba 

Simão de Vasconcelos 

Carlos Xavier Paes Barreto 
Euclides da Cunha 

JO& Francisco da Rooha Pombo 
Alexandre Herculano 

Francisqo de Assis Oliveira Borges 
(Visconde de Gziaratinguetá) 

Prof . Alexandre de Albuquerque 

José Alves de O. Cezar 

Prudente José de Morais Barros 
Gen. Antonio Paiva Sanupaio 
Carlos Gmnies 
Alberto Souza 
Jiosé Bonifácio (Moço) 
Dr. Oscar Weinchenck 

ik. Luz Gonzaga NoveIli Júnior . 
Dr. Luiz Sérgio Thomaz . . .... 
Sr. Luiz de Souza M o  .......... Domingos de Souza Leáo 
Dr. Luiz de T o l a  Pisa Sobrinho . Pe. Carlos Corrêa de Toledo 
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........ mf. Manoel Albano Amora 
m. Manoel Augusto Vieira Neto . . 

. . . .  Sr. W o e l  Ubaldino de Azevedo 
Dr. Manoel Xavier ,de Vascomlos 
Dr. Manoel Valladão ................ 

. . .  prdo Maria Aimália aorrea Giffoni 
....... pr&a Maria Helena B r a n w t e  

profa Maria Imaculada Xavier da 
Silveira 

. . . . . . . .  Profa Marilia Antunes Alves 
prof. Mário Pires .................. 
Sr. Mário Ferreira Nigliano .......... 

............. Dr. Mário Rolim Teles 
........ Dr. Moacyr de Faria Jor- 

PrOlfa Neise Gomes .................. 
................ Sr. Nello Ferrentini 

........... Sr. Nello Garcia Migliorini 
. . .  Dr. Neurton Gonçalves de Banas 

Prof. Nicanor Teixeira 6e M i r a &  . . 
. . . . .  Sr.  Oldemar Adriano do Couto 

............ Dr. O c t a v k  A. Gaiarsa 
Engo Octávio   mar condes Ferraz ..... 

............ Sr. Olpmpio Costa Júior 
............... Sr. Orentino Martins 

Sr.  Oswaldo Barbosa Guisard ...... 
Engo oswaldo Monteiro de Fleury ... 
Prof. Obhon de Aimeida Costa ...... 
Prof. Paulino Ignácio Jaques ........ 
Sr. Paulo de Campos mr to  ........ 
Dr. Paulo Emílio de Andrade Vilhena 
Cardeal Paulo Evaristo Arns ......... 
Dr. Paulo Ernílio D'Alesandro ...... 
Prof. Paulo Henrique da Rocha (norrea 
Pmf. Paulo Nathanael Pereira de 

Souza ....................... ,. .. 
Sr. Paulo Raberto de Aquino Noronha 
Pmf. Piedro Calmon Moniz Bitkncourt 
Dom Pedro Gastáo de Orleans Bra- 

gança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Pedro Monteleone . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Péricles Eug6nio da Silva Rrtmos 
Prof. W a e l  Pinheiro de Ulhoa Cintra 
Dom Pedm Henrique de Orleans Bra- 

gança ............................. 8 

Frof. Raul Apocalip .............. 
Dr. Raul Renato C. de Mello Tu-. 

duva ............................ 
Major m a l d o  Moreira de Miranda 
Prof. Reynaldo R. de Salcianha da 

Gama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. Roberto Mauhado Carvalho . . 
Dr. Roberval Francisco Bezerra de 

Menezes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Dr. Ftosalvo Florentino de Souza 

Paulo Getúbal 
Pedro Augwto C. Lessa 

Rras Cubas 

Maria Garcia Betin 
Hipólito J o d  da Costa 

Plácido de Castro 
Cânego MelcSiior Rodrigues do Prado 

Engo Vivaldo Coaracy 

2. Ten. Luiz B. Horta Barbosa 
Timóteo Corr&a de T o W  
Brig. J ~ s é  Vieira do Couto Magalhães 

Alfredo Ferreira Rodrigues 
Baráo Homem de Me10 
JoaO Pedro da Veiga Filho 
Dom Antonio Joaquim de Mello 
José Athayde Marconães 
Brig. Lysias .Augusto Rodrigues 

Paulo Prado 

Bernardo Guimadks 

João Arruda 
Ten. Gen. Cândido X. ALmeida a 

Soma 
Júlio de Mesquita Filho 
Francisco Nardy Filho 

J o b  Ribeiro 
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Srn Rosemarie Erika Horcùi . . . . . . .  
. . . . . .  Prof. Rossini Tavares de Lima 

Ebgo Rubens José Rodrigues dos 
Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva 

Dr. Ruy 'Rebello Pinho . . . . . . . . . .  
. . . . .  Dr. Sebastião da Silva Barreto 

. . .  Cel. Sebastião da Silva mrtado 
Padre Sebastião Romano Machado . 
Dr. Thomas Oscar Marcondes de 

Souza Jr. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr .  Tsunezo Sato . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Ubaldo Frmco Caiuby . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  ~ r .  Ulysses Lemos Torres 
. . . . . .  Sr. Ulysses Lins de Alibuquerque 

Prof. Valério Giuli . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Dom Vicentr Maschetti Zioni 

Engo Victor Figueira de F'reitas . . . .  
Mons. Victor Rodrigues de Assis . . 
Dr. Waldemar F"anad,és . . . . . . . . . . .  
Prof. Waldemar ae Aheida Barbosa 
Dr. Waldemar do Amaral Gurgel 

Vianna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Waldomiro Benedito de Abreu . . .  
Prof . Walter Fkrnan'des Piama . . . . . . . .  
Engo William Roberto Marinho Lutz 
Dr. Wilson Dias Castejón . . . . . . . . .  

Oiiveira Zima 
Mário de Andrade 

Dr. José J o q h  Cardoso de Mello 
Neto 

José do Patrocínio 
Francisco José de Lacerda e Almeida 
Jo6.0 Antonio Andreoni (Antonil) 

Com. Leoncio do Amaral Gurgel 

Cacique Caiuby 

Prof. Anibal Freitas 
Mons. J& Paulino de Andrade 

Augusto de Lima 

Dr. Adolfo Lutz 
Prof. Américo Brasiliense de Almeida 

Mello 

CORRESPONDlENTE,S NNCIiOiNAIS PATRONO6 CIDADES 

Dr. Adalberto José Pizarro Loureiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frei Ada1,berto Ortmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Afonso FLui de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Padre Alcionilio B. Alves da Silva ... D. Francisco Aquino Corrêa 

................................... Dr. Alfredo Vieira Pimentel 
Prof. Alberto Deodato Maia Barreto . . . . .  Milton Campos .... 
Prof. Amaro Sloares Quintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prof. Anf'rísia Bantiago 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Padre Angelo Jayme Venturelli 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prof. Agenor Pinheiro Rodrigues Valle 
Sr.  Antenor Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sr.  Antonio Loureiro d8e Souza 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sr .  Antonio Tavares Pinháo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jornalista Antonio Machado Sant'Ana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sr.  Aristides M. de Carvalho e Silva 

. . . .  Dr. Arohimedes P. Guimarães Teodoro Fernandes Sawaio  
........ . . . .  Dr. Arthur Napoleáo Figueiredo Jose Veríssimo 

Sr. Austregiésilio de Athayde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Sr. Benedicto Pires de Aimeida Cel. Francisco de Almeida 

(Rio de Janeiro) 
(Sta. Catarina) 
(Bahia) 
(Manaus) 
(Bahia) 
(Minas Gerais) 
(Ceará) 
(Bahia) 
(Campo Grande) 
(Rio de Janeiro) 
(Mogi Mirim) 
(Bahia) 
(Ribeirão Preto) 
(Ribeirão Preto) 
(Rio de Janeiro) 
(Minas Gerais) 
(Pará) 
(Rio de Janeiro) 
(Tietê) 

Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gen. Carlos Stuart Filho (Rio de Janeiro) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Caslyle de F. Martins   ceará) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prof. Celso Perraz de Camargo (Campinas) 
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Sr .  Celso M. Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. C e h  Vieira Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
profa Conceiçáo Borges Ribeiro Carnargo - Conde de Assuma: 

- D. Pedro M. Alm. Port. Vas ............................ 
. Dr . Dario Abranches Viotti ...... Conselheiro Avelar Brotero 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gen. Dulcídio do Espírito Santo Cardoso 
....................................... Prof. Edelweiss Teixeira 

Profa Edith M. da Gama e Aibreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................... Sr. Eduardo Santos Maia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Psof. Eugênio V. de Morais 
Sr. Fernando Manteirc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. Flávio Guerra . . . . . . . .  Cons. Joáo Alfredo Gomes de Oliveira 
Dr. Fernando Sáio Paulo ....................................... 
Sr. Francisco cie Campos Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cap. Francisco Ruas Santos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prof. Gilberto de Mello FTeyre 

Dr. Heitor M. Ferrão de Araigáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Padre Heitor Otaviano de Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Henrique Costa Feniandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Henrique Jorge Hurley 
Prof. Hilton Federici ........... Felix G u i d  Filho . . . . . . . .  
Prof. Rlumberto P. Seabra Fagundes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. Jerônimo de Apuino Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. João Batista de Sá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. João da Costa P. Dantas Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. Joaquim de Paula GuirnarXes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Gen. Joaquim Vicente Rondon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Jorge Moreira da moha 
Dr. José Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. Jose Hanório Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. José Loureiro de Ascençáo Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. José R0ber't.o do Amara1 Lapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Min. José Ilmérico de Aimeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. José Mariz de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Engo José Bandeira de Mel10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. José Pompeu de C w g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. Antônio Gouiçalves de Me10 ...... Duarte CaeYho . . . . .  
Dr. José de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. Júlio da Silveira Sudário ................................... 
Prof. ,Lauro M. de Carvalho e Silva - D. Joaiquina Mamede da Silva 
Madre Leda Maria. Pereira W i g u e s  - Prudente de Morais Barros 

.................................... Sr.  Lourenço Luiz Lacomibe 
Cap. LWz Alves de Oliveira Bello ................................ 
Cel. Luiz Carlos de Moraes .................................... 
Monsenhor Luiz Castanho de Almeida .......................... 
Gen. Luiz Felipe da dava Wiedenuann - Joquim Caietamo da Silva 

..................................... Dr. Luiz Marques Poliano 
Dr. Luiz Menezes Monteiro da Casta ........................... 
Mons. Manuel Aquino Banbosa ................................ 
Profa Maria C. T .  Mendes Tôrres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Mário Tôrres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Miiton Meneaes Vilias Boas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Murilo de Miranda Bastos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Padre Murilo Moutinho 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prof. Nelson hbel de Almeida 

(Aparecida) 
(Minas Gerais) 
(Rio de Janeiro) 
(Bahia) 
(Bahia) 
(Rio de Janeiro) 

(Bahia) 
(Campinas) 
(Minas Gerais) 
(Rio de Janeiro) 
(Pernarnbuco) 
(Capital) 
(1MaranhQo) 

iiPará) 
(Rio de Janeiro) 
(Cair@znas) 
(Guaratinguetá) 
(Bahia) 
(Campinas) 
(Cruzeiro) 
( a o  de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Ceará) 
(Ouro Fino) 
(Rio de Janeiro) 
(Faraná) 
(Campinas) 
(Paraiba) 
(Guanabara) 
(Guanabara) 
(Campinas) 
(Recife) 
(Capital) 
(Campinas) 
(Moji Mirim) 
(Capital) 
(Petrópolis) 
(Rio de Janeiro) 
(Porto Alegre) 
tsorocaba) 
(RIO de Janewo) 
(Bahia) 
(Bahia) 
(Bahia) 
(Campinas) 
(Bahia) 
(Bahia) 
cRio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
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Da Octavia Corleia dos Santos Oliveira . . . .  Gustavo Barroso . .  
Cap. Olavo Daatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. Oscar de Arruda Rnteado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dom Oscar de Oliveira ............ S$lontáo de Vasconcelos . .  
Dr. Orlando M. de Albuquerque Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Pedro Alves Ca-10 . . Frei Joaquim do Amor Divino Caneca 
Sr. Raimundo MagalhãRs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prof. Renato Seneca de 8 á  Fleury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

...................... . . . . . . . . .  Dr. Roberto da Mota Macedo .. 
Dr. Orlando Cavalcante de Albuquenque Corbisier . . . . . . .  
Sr.  Seibaçtiáo Aimeida Oliveira ................................ 
Dr. Silvio Júlio de Allmquerque Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Comen. Theodoro de Souza Júnior - Bernardo de Souza Campos 
Dr. Newton Carneiro . . . . . . .  Moy.+s Marcondes . . . . . . . . . .  
Dr. Rubem Borba Alves de Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Frei Veinâncio, O.  F. M. ........ Frei Antonio de Sta. 
Maria Jaboatáo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Padre Vitor Hugo 

(Rio de Janeiro) 
(Rio de ~aneiro) 
(Rio Claro) 
(Fernamlbuco) 
(Tatui) 
(Pernambuco) 
(Rio de Janeiro) 
(Sorocaba) 
(Capital) 
(Tanaibi) 
(Pernambuco) 
(Wrnambuco) 
(Campinas) 
(Curitiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 

(Amazonas) 

S r .  Américo Bologna . . . . . . . . . . . .  Sílvio de Aimeida 
. . .  Dom Benedito de Ulhoa Bampaio Dom Gastáo Liberal Pinto 

Cel. Cantídio Nogueira Samipaio .... 
Engo Dimas de Mel10 Pimenta . . Emb. José Carlos de Macedo Soares 
Dr. Joaquim de Uma Fernandes Mo- 

reira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bartolomeu Lourenço de Gusmáo 
Dr. J O S ~  carlos de Figueiredo Ferraz 
Da Lúcia de Tomasi . . . . . . . . . . . . .  Vital Brasil Mineiro da Campanha 
Praf. Luiz Morrone . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prof . Ettore Xirnenes 
Dr. Mário Ottabrini Costa . . . . . .  Antônio Candido de Camargo 

. . .  Dr. Nelson Marcondes do Amara1 
. . . . . . . . . .  Comend. Paulo Romano 

Prof. Alexandre Nelsoai de Amond 
Marchant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sr. Alberto Iria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Alfredo Diaz de Molina ......... 
Sr. Alfredo Augusto Pereira de Lima 
Dr. Mredo V. de Moura Mattoso . . .  
Sr. Alaimiro de Avila y ,Marte1 . . . . . .  
Prof . Alvaro J. da Costa Pimpáo . . 
Dom -elo de Mojana di Cologna 
Sr. Antonio Gomes da  Rocha )Madahil 
Prof. Anímio H. D'iAraújo Stott 

Howarth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Dom Antonio Maria Barbieri 

EZnbaixador Ariosto D. Gonzales . . . . .  
Diplom. Carlos Henriqnie Ferreira Le- 

mond de Macedo .................. 
Dr. Carlas Pérez Cánepa Jimenes . . 

(Lisboa) 
Rio de Janeiro (Emb. dos EE. UU.)  
(Buenos Aires) 
(Moçambique) 
(Coimbra) 
(Santiago) 
(Coimbra) 
(Mil&) 
(Cohbra) 

(Lisboa) 
(Montevidéiu) 
(Uruguai) 

Consulado de Portugal em S .  Paulo 
Lima (Peru) 



384 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFSCO DE S. PAULO 

. . . . . . . .  Prof. Carlos Pkrez Mmtero 
Embaixador Daniel Castelanos . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Dr. Eduardo Bra& 
. . . . . . . . . .  Prof. Eduardo Corrêa 

Elmbaixaidor ELbfLno Provenzali Heredia 
. . . . . . . . . . . . . .  Rrorf. Felipe Ferreiro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sr. Fortunk Koller 
. . . . .  Dr. Francisco da Silveira Morais 

... Sr. Gaspar do Couto Ribeiro Vilas 
Prof. Guilherme Braga da Cruz . . . .  
Prof. Gastoli Benédict de Benédictis 
Comend. Giziseppe Castniccio ...... 
Sr. Henrioh Gutersonh .............. 
Dr. Henrique de GÔndia ............. 

......... Frof. Jesus Vasques GiaY0.W 
. . . .  Dr. Jose Crisanto Lorp'es Jirnmes 

Embaixador José Hermano Saraiva . . .  
Dr. José Pmedro Machado . . . . . . . . . .  
Sr. Juan SI. Pivel Devoto . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Dr. Júlio C h r  Chaves 
. . . . .  Dr. Labieno Salga.do dos Santos 

.......... Dr. Luiz Soares de Oliveira 
. . . . . .  Príncipe Ligny de Luxemburgo 

. . . .  Prof. Manoel Lopies D'Almeida 
Dr. Manoel da Silveira S .  Cardoso . 
Sr. Miguel Angel Martinez Galves ... 
Arceb. Nimla Gianastasio . . . . . . . . .  
Dr. Pierre A. Walssal . . . . . . . . . .  
Min. Rafael Schiaffino . . . . . . . . . .  
Prof. Ricardo Roman Blanco . . . . .  
Dr. Ramon Antonio R ~ m o s  . . . . . . . .  
Sr. Raimon de Castro Estevee . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Prof. Raul A. Molina 
Sr. Raul Monteiro Bustamante . . .  
Prof. Ricardo R. Cailet Bois . . . . . .  
Prof. Ricardo McGee Morse . . . . . . .  
Sr. Simlon L. Lucuix . . . . . . . . . . .  
Prof. Tomaz Waverley Pairner Júnior 
Prof. Torquato B. de Souza Soares 
Dr. Umberto P'ranzini . . . . . . . . . . . . . .  

(Uruguai) 
(Uruguai) 
(Lisboa) 
(Coirnbra) 
(Venezuela) 
(Uruguai) 
(Bruxelas) 
(Coimbra) 
(Lisboa) 
(Coimbra) 
(Califórnia) 
(Itália) 
(Zurich) 
(Bluenos Aires) 
(México) 
(Espanha) 
(Portugal) 
(Lisboa) 
~Mantevidézi) 
(Assunpción) 
Taip-6 (Formosa) 
(Moçarnbique) 
Boulogne sur seine - 
(Coimbra) 
(Washington) 
(Buenos Aires) 
(Roma) 
(Framça) 
(Uruguai) 
(Espanha) 
(Paraguai) 
(Argentina) 
(Buenos Aires) 
(Uruguai) 
(Argentina) 
(Nova Jersey) 
(Uruguai) 
(Connecticut) 
(Coimbra) 
(Itália) 

França 



RELAÇAO DOS JORNAIS EXISTENTES NO 

ARQUIVO DO ESTADO 

(encadernados 1 

(contribuição da Divisão de Museus) 
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ARQUIVO DO ESTADO 

LEVANTAMENTO DOS JORNAIS ENCADERNADOS 

Diário da Justiça - 

Diario Oficial da Justiça 
da União 

Diario do Congresso 
Nacional 

1925 - Abril 
1926 - Julho a Dezembro 
1926 - 1 .O Semestre 

1946 - Novembro a Dezembro 
1947 - Janeiro a Dezembro 
1948 - Janeiro a Setembro 
1959 - Janeiro a Dezembro 
1960 - Janeiro a Junho 
1961 - Maio, Setembro e 

Dezembro 

1894 - Agosto 
1896 -- Dezembro 
1925 - Janeiro a Novembro 
1926 - 1.0 Semestre 
1946 - Outubro a Dezembro 
1947 - Janeiro a Dezembro 
1948 - Janeiro a Dezembro 
1949 - Janeiro a Dezembro 
1950 - Janeiro a Dezembro 
1951 - Janeiro a Dezembro 
1952 - Janeiro a Novembro 
1953 - Janeiro a Junho 
1954 - Março a Dezembro 
1955 - Janeiro a Março 
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Diario Oficial do Congresso 
Nacional - la. Seção . . . . . . . . . .  i955 - Abril a Dezembro 

1956 - Janeiro a Dezembro 
1957 - Janeiro e Fevereiro 
1959 - Janeiro a Dezembro 
1960 - Janeiro a Dezembro 
1961 - Janeiro a Dezembro 
1962 - Fevereiro a Agosto 

Outubro 

1963 - Fevereiro a Março 

Diario do Poder Legislativo . . . .  1934 - Agosto, Outubro e 
Novembro 

1935 - Janeiro, Março, Abril, 
Agosto, Setembro e 
Novembro 

1936 - Maio a Novembro 

Diario Oficial do Estado de 
Sã0 Paul0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .i891 - Maio a Dezembro 

1892 - Janeiro a Dezembro 
1893 - Janeiro a Dezembro 
1894 - Janeiro a Dezembro 
1895 - Janeiro a Dezembro 
1896 - Janeiro a Dezembro 
1897 - Janeiro a Dezembro 
1898 - Janeiro a Dezembro 
1899 - 1." Trimestre 
1900 - Janeiro a Dezembro 
1901 a 1955 - Janeiro a 

Dezembro 
1956 - Janeiro a Junho 

Atos Oficiais . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I890 
1891 



Diario Oficial do Estado 
. . . . . .  de S. Paulo - Executivo .I956 - Julho a Dezembro 

1957 a 1965 - Janeiro a 
Dezembro 

1966 - Janeiro a Novembro 

Diario Oficial do Estado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Justiça ,1942 - Outubro a Dezembro 

1943 - Abril a Dezembro 
1944 - Janeiro a Dezembro 
1945 - Janeiro a Dezembro 
1946 - Janeiro a Dezembro 
1947 - Março a Setembro 
1948 - Janeiro a Agosto, 

Novembro 
1949 a 1966 - Janeiro a 

Dezembro 
1967 - Janeiro a Maio, Julho e 

Agosto 
1968 - Setembro 
1970 - Agosto e Setembro 

Diario Oficial do Império 
do Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,1871 - Janeiro a Dezembro 

1872 - Janeiro a Junho 
1874 - Janeiro a Dezembro 
1875 - Janeiro a Dezembro 
1876 - Julho a Outubro 
1877 - Janeiro a Dezembro 
1878 a 1889 - Janeiro a 

Dezembro 

Diario Oficial Federal 
(da União) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1879 a 1963 - Janeiro a 

Dezembro 
1964 - Janeiro e Fevereiro 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFTCO DE S. PAULO 389 

. . . . . . . . . . . .  Correio Paulistano ,1874 a 1880 - Janeiro a 
Dezembro 

1885 - Setembro a Dezembro 
1886 a 1890 - Janeiro a 

Dezembro 
1892 a 1962 - Janeiro a 

Dezembro 
1963 - Janeiro a Abril 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O Dia ,1952 - Outubro a Dezembro 
1953 - Janeiro a Dezembro 
1954 - Janeiro a Dezembro 
1955 - Janeiro a Março 

. . . . . . . . . . . . . . .  Diario Popular . I884 - Janeiro a Novembro 
1885 -- Novembro e Dezembro 
1886 a 1957 - Janeiro a 

Dezembro 
1958 - Janeiro a Julho 

. . . . . . . . . . .  Diario de São Paulo . I870  a 1878 - Janeiro a 
Dezembro 

1929 a 1962 - 
Janeiro a Dezembro 

1963 - Janeiro a Setembro 

. . . . . . . .  O Estado de São Paulo . I899 - 1.0 semestre 
2.0 semestre 

1900 - até 1905 - 1.0 semestre 
1906 - 3." trimestre 

4.0 trimestre 
1907 - até 1912 - 1." semestre 

2.0 semestre 
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1913 - Janeiro a Dezembro 
1914 a 1921 - Janeiro a 

Dezembro 
1922 - Janeiro a Agosto e 

Novembro a Dezembro 
1947 - Janeiro a Dezembro 
1948 - Ja,neiro a Dezembro 
1949 - Janeiro e Fevereiro e 

Maio a Dezembro 
1950 a 1955 - Janeiro a 

Dezembro 
1956 - Janeiro a Dezembro 
1957 - Janeiro a Abril 

2a. Quinzena 
Junho 2.a Quinzena a 

Dezembro 

1958 - Janeiro a Dezembro 
1959 - Janeiro a Dezembro 
1960 - Janeiro a Dezembro 
1961 a 1965 - Janeiro a 

Dezembro 
1966 - Janeiro a Abril 

Folha da Manhã . . . . . . . . . . . . .  .I925 - Julho a Setembro e 
Outubro a Dezembro 

1926 a 1929 - Janeiro a 
Dezembro 

1930 - Março, Abril, Maio e 
Junho 

1931 a 1955 - Janeiro a 
Dezembro 

1956 - Janeiro a Setembro 

A Gazeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1910 - 4.0 trimestre 
1911 - 1." semestre 

2.0 semestre 
1912 a 1958 - Janeiro a 

Dezembro 
1959 - Janeiro 

. . . . . . . . . . .  A Gazeta Esportiva .I952 - Outubro a Dezembro 
1953 - Janeiro a Dezembro 
1954 - Janeiro a Dezembro 
1955 - Janeiro a Abril 
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. . . . . . . . .  A Tribuna de Santos .I905 - Abril a Dezembro 
1906 a 1921 - Janeiro a 

Dezembro 
1922 - Janeiro a Agosto e 

Novembro a Dezembrc 
1923 a 1931 - Janeiro a 

Dezembro 
1932 - Janeiro a Agosto e 

Outubro a Dezembro 
1933 a 1954 - Janeiro a 

Dezembro 
1955 - Janeiro a Abril 

. . . . . . . . . . . . .  Diario de Santos ,1905 a 1917 - Janeiro a 
Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Diario do Povo 
(Campinas) 1912 a 1925 - Janeiro a 

Dezembro 
1926 - Janeiro a Agosto e 

Outubro a Dezembro 
1927 a 1930 - Janeiro a 

Dezembro 
1931 - Janeiro a Junho e 

Agosto a Dezembro 
1932 - Janeiro a Julho e 

Novembro 
1933 a 1945 - Janeiro a 

Dezembro 
1946 - Janeiro a Junho 

Lavoura e Comércio . . . . . . . . . . .  .I899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O Debate . I897 - Outubro a Dezembro 
1898 - Janeiro a Dezembro 

O Imparcial 1935 -- Janeiro a Julho 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O Povo . I926 - Outubro a Dezembro 
1930 - Outubro a Dezembro 

. . . . . . . . .  Publicator Paulistano . I858 
1859 
1860 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O Tempo . I902 - 1." smnestre 
2." semestre 

1903 - 1.0 semestre 
1931 - Janeiro a Setembro 
1952 a 1954 - Janeiro a 

Dezembro 
1955 - Janeiro a Abril 

A Razão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I931 - Setembro a Dezembro 
1932 - Janeiro a Maio 

A Reforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1869 

A s  Novidades . . . . . . . . . . . . . . . .  ,1915 - Junho a Setembro 

A Platéia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I895 a 1902 - Janeiro a 
Deembro 

1903 -- Janeiro a Junho 
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1904 a 19911 - Janeiro a 
Dezembro 

1912 - Janeiro a Junho e 
Julho â Dezembro 

1913 a 1921 - Janeiro a 
Dezembro 

1922 - Janeiro a Junho 
1923 a 1935 - Janeiro a 

Dezembro 
1940 - De 8 Julho a 31 de 

Agosto 
De 2 de Setembro a 31 
de Outubro 
De 1." de Novembro a 
31 de Deembro 

1941 - Janeiro a Dezembro 
1942 - Janeiro a Junho 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  A República .I872 a 1873 - Janeiro a 
Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Tarde .I911 - Agosto a Dezembro 
1912 - Janeiro a Maio 

. . . . . . . . . . . . . . .  Aurora Paulista .I952 - Março a Dezembro 

. . . . . . . . . . .  Acadêmico do Sul .I857 - Março a Dezembro 

A Cidade de Bragança . . . . . . . .  .I898 a 1912 

. . . . . . . . . .  A Cidade de Santos .I899 - 2." semestre 
1900 - 1.0 semestre 

2.0 semestre 
1901 - 1." semestre 

2.0 semestre 
1903 - 1.0 semestre 

2 . O  semestre 
1904 a 1912 - Idem 

. . . . . . . . .  A Comarca de Iguape .I900 
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. . . . . .  O Comércio de Campinas 
1908 a 1920 - Janeiro a 

Dezembro 
1921 - Ja.neiro a Abril 

O Comércio de Iguape . . . . . . . .  1872 - Junho a Setembro 

O Iguape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Junho de 1936 a 
Julho de 1941 

Correio da Exposição . . . . . . . . . .  1908 

Correio de Campinas . . . . . . . . .  .I909 - 4." trimestre 
1910 a 1919 - Janeiro a 

Dezembro 

Correio de São Paulo . . . . . . . . .  .I932 - Junho a Dezembro 
1933 - Janeiro a Dezembro 
1934 - Janeiro a Dezembro 

Agosto de 1932 a Junho 
de 1934 

Correio do Vale do Paraíba . . .  .I947 - Janeiro a Novembro 

. . . . . . . . . .  Jornal do Comércio .I861 - Janeiro a Dezembro 

. . . . .  Diário do Rio de Janeiro .I870 - Janeiro a Dezembro 
1872 - Julho a Dezembro 

1873 a 1877 - Janeiro a 
Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . .  Diário Nacional ,1927 - Novembro a Dezembro 
1928 - Janeiro a Dezembro 
1929 - Janeiro a Dezembro 
1930 - Ja,neiro a Dezembro 
1931 - Janeiro a Dezembro 
1932 - Janeiro a Junho 
1931 e 1932 - 1 Vol. 

Folha de Campos do Jordão . . .  .Julho de 1958 a Março de 1961 

Folha de Conchas . . . . . . . . . . . .  .Dezembro de 1949 

Gazeta de Campinas . . . . . . . . . .  .I872 a 1873 
1921 - Maio a Dezembro 
1922 - 1.0 semestre 
1923 a 1930 - Janeiro a 

Dezembro 
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Jornal da Manhã . . . . . . . . . . . . .  .I938 - Agosto a Setembro e 
Outubro a Dezembro 

1939 a 1942 - Janeiro a 
Dezembro 

Acção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I937 e 1938 - Janeiro a 
Dezembro 

A Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I912 - Agosto a Dezembro 
1913 a 1921 - Janeiro a 

Dezembro 
1922 - 1." semestre 
1923 a 1929 - Janeiro a 

Dezembro 
1930 - Janeiro a Outubro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Comarca 
( Mogy-Mirim) 1904 a 1912 - Janeiro a 

Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . . . .  A Constituinte .I879 Setembro a Dezembro 
1880 - Setembro a Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Época .I952 - Outubro a Dezembro 
1953 - Janeiro a Março 

A Nação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .18g7 - 2.0 semestre 
1898 - 1.0 semestre 

2.0 semestre 
1899 - I?  semestre 
1916 a 1918 - Janeiro a 

Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Noite 1898 - - Julho a Dezembro 
1899 - Julho a Setembro 
1942 - Agosto a Dezembro 
1943 a 1950 - Janeiro a 

Dezembro 
1951 - Maio a Dezembro 
1952 - Janeiro e Fevereiro 

. . . . . . . . . . . . . .  A NOTA DO DIA 1928 - Agosto a Dezembro 
1929 - Janeiro 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A Notícia . I907 - Janeiro a Dezembro 
1908 - Janeiro a Dezembro 

Jornal de Notícia . . . . . . . . . . . . .  . I935  - Novembro a Dezembro 
1947 - Maio a Dezembro 
1948 - Ja.neiro a Dezembro 
1949 - Janeiro a Dezembro 
1950 - Janeiro a Dezembro 
1951 - Janeiro a Outubro 

Jornal de São Paulo . . . . . . . . . .  . I946  - Setembro a Dezembro 
1947 - Janeiro a Dezembro 
1948 - Janeiro e Fevereiro 

Jornal do Comércio . . . . . . . . . .  . i 843  - Janeiro a Junho 
1844 - Janeiro a Dezembro 
1845 - Janeiro a Dezembro 
1915 - Setembro a Dezembro 
1916 - Janeiro a Dezembro 
1917 - Janeiro a Dezembro 
1918 - Janeiro a Dezembro 
1919 - Janeiro a Dezembro 
1919 - Janeiro a Dezembro 
1920 - Janeiro a Dezembro 
1921 - Janeiro a Dezembro 
1922 - Janeiro a Dezembro 
1923 - Janeiro a Dezembro 
1924 - Janeiro a Dezembro 
1925 - Janeiro a Dezembro 
1926 - Janeiro a Dezembro 
1927 - Janeiro a Dezembro 
1928 - Janeiro a Dezembro 
1929 - Janeiro a Junho 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O Alfa . I911 - 2 . O  Semestre 
1912 - Janeiro a Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O Combate . I915 - Abril a Dezembro 
1916 - Janeiro a Dezembro 
1917 - Janeiro a Dezembro 
1918 - Janeiro a Dezembro 
1919 - Janeiro a Dezembro 
1920 - Janeiro a Dezembro 
1921 - Janeiro a Dezembro 
1922 - Janeiro a Dezembra 
1923 - Janeiro a Dezembro 
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1924 - Janeiro a Dezembro 
1925 -- Janeiro a Dezembro 
1926 - Janeiro a Dezembro 
1927 - Janeiro a Dezembro 
1928 - Janeiro a Dezembro 
1929 - Janeiro a Dezembro 
1930 - Janeiro a Outubro 

. . . . . .  Comércio de São Paulo ,1902 - Janeiro a Dezembro 
1903 - Janeiro a Dezembro 
1904 - Janeiro a Dezembro 
1905 - Janeiro a Dezembro 
1906 - Janeiro a Dezembro 
1907 - Janeiro a Dezembro 
1908 - Janeiro a Dezembro 
1909 - Janeiro a Dezembro 
1910 - Janeiro a Dezembro 
1911 - Janeiro a Dezembro 
1912 - Janeiro a Dezembro 
1913 -- Janeiro a Dezembro 
1914 - Janeiro a Dezembro 
1915 - Janeiro a Dezembro 
1916 -- Janeiro a Dezembro 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  O Federalista .I889 - Janeiro a Novembro 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  O Itapirense .I906 - Janeiro a Dezembro 

O Radical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I952 - Outubro a Dezembro 
1953 - Janeiro a Dezembro 
1954 - Janeiro a Dezembro 
1955 - Janeiro a Dezembro 

O Rebate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1903 e 1904 

São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1905 - 4." Trimestre 
1906 - Janeiro a Dezembro 
1907 - 1." Semestre 

2." Semestre 
1908 -- 1." Semestre 

2.0 Semestre 
1909 -- 1.0 Semestre 

2 .O Semestre 
1910 .- 1." Trimestre 

2.0 Semestre 
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3.0 Trimestre 
4." Trimestre 

191 1 - 1." Trimestre 
2." Trimestre 
3: Trimestre 
4." Trimestre 

A Tribuna de Franca . . . . . . . . .  . I905 a 1912 - Janeiro a 
Dezembro 

Verdade e Luz . . . . . . . . . . . . . . .  . I903 e 1904 - Janeiro a 
Dezembro 

Ultima Hora . . . . . . . . . . . . . . . . .  .I938 - Maio a Julho 
1952 - Outubro a Dezembro 
1953 - Janeiro a Dezembro 
1954 - Janeiro a Dezembro 
1955 - Janeiro a Dezembro 

. . . . . . . . .  Folha da Noite . . . . . .  . I926 - Julho a Dezembro 
1927 - Janeiro a Dezembro 
1928 - Janeiro a Dezembro 
1931 - Fevereiro a Dezembro 
1932 - Janeiro a Dezembro 
1933 - Janeiro a Dezembro 
1934 a 1954 - Janeiro a 

Dezembro 
1955 - Janeiro a Abril 

Diário Fluminense . . . . . . . . . . . .  . I827 
1828 
1830 
1831 

Astro de Minas . . . . . . . . . . . . . .  . I829 
1830 

. .  O Observador Constitucional . I830 
1831 
1832 

Brasileiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I832 
1833 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 399 

Astrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O Publicador Paulista . . . . . . . . . .I827 
1828 

Correio Brasiliense . . . . . . . . . . . . 1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 

Le Messager de S. Paulo . . . . . . .I901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1912 
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