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A GUISA DE EXPLICAÇAO 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pela atual Di- 
retoria - 1978-1981 -, procura dar cumprimento ao que foi 
resolvido pela administração anterior (Revista n." LXXIII, pág. 51, 
fazendo editar a matéria relativa ao exercício de 1977 e colocando 
quase em dia a publicação das atas do Sodalicio. 

Esta observação acima inclui a impressão das atas de um 
período de três anos, documentário de inestimável valor para a 
própria história da entidade e que a Revista do Instituto deixara 
de publicar desde 1972. 

Como já se esclareceu, em nota anterior, esta circunstância 
se deveu não ao desinteresse das passadas administrações por esse 
trabalho tão necessário, mas àç dificuldades imprevisíveis e insu. 
peráveis que tanto assoberbaram a ação dos antigos e ilustres 
Diretores. 

Não deixa de ser, todavia, acontecimento dos mais auspicio- 
sos a retomada dessa divulgação. A partir deste número da 
Revista, vão transcritas as atas desde maio de 1973 até outubro 
de 1975. 

A Diretoria realça no que tange ao material de estudo his- 
tórico, que fará publicar, a exemplo do que faz no presente vo- 
lume, peças inéditas do imenso acervo histórico paulista espa- 
Jhado por vários departamentos de entidades públicas e parti- 
culares, a fim de colocá-los ao alcance de seus associados, bem 
como dos pesquisadores e historiadores em geral. 

A Comissão de Redação 





NO CENTENARIO DE D. BARRETO 

Vinicio Stein Campos- 

Há, no curso da vida, acontecimentos que se imprimem de 
modo tão profundo na bobina da memória, que a sua presenga 
passa a ser uma constante em nossa saudade, iluminando, perma- 
nentemente, com a sua magia, as distantes e doces lembranças 
que nos palpitam, vivíssimas, nesse cosmorâmico mundo interior. 

E basta a evocação de um pequeno detalhe, de uma circuns- 
tância, de um singelo episódio, que com ele se acolchete, ainda 
que vaga e discretamente, para que todo esse passado aflore, pal- 
pitante e radioso, no plano da consciência, e nos faça reviver, com 
as mesmas emoções, os inesquecíveis momentos de outrora. 

Tal o instante inolvidável do primeiro encontro nosso coni 
D. FRANCISCO DE CAMPOS BARRETO, o festejado Bispo de 
Campinas, cujo centenário de nascimento hoje se comemora no 
Instituto. 

Foi ainda em Capivari (perdoem-me os meus queridos con- 
frades do Sodalício), em agosto de 1922, ao tempo em que inte- 
grávamos o grande corpo de coroinhas que o Cônego Oscar Sam- 
paio Peixoto, eloqüente e saudoso Vigário de minha terra, organi- 
zara na Igreja Matriz. 

Com antecipação de muitos meses e larga publicidade se 
se anunciara a visita do Bispo Diocesano. Nas prédicas feitas du- 
rante os atos religiosos, nas colunas dos jornais - O Município 
e A Gazeta de Capivari, nas conversas dos adultos e das crianças. 
a nota alegre, o destaque envaidecente, não era outro senão esse 
- o grande tríduo diocesano que a cidade iria viver. 

A visita pastoral sobrepujava, nessa época, pela ur~ção reli- 
giosa que empolgava todas as nossas classes sociais, a própria 
chegada do Presidente do Estado, outro acontecimento que 
sacudia todo o município. 

Capivari se preparara com alvoroço para recepcionar condig- 
namente o seu amado Pastor. 

O largo da estação, a Rua 15 de Novembro, a Rua Tiradentes 
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2t.é o pátio da Matriz, desde o dia anterior, apresentavam um ar  
festivo, com arcos de bambus entrelaçados por festões de rosas 
e fitas coloridas, o leito das ruas coberto de folhas de laranjeiras, 
as janelas das casas enfeitadas com atoalhados adamascados e 
vasos de flores em todo o percurso. 

Ao chegar o comboio, que adentrou lentamente a plataforma 
da estação, estrugiram os fogos, a banda "Recreio dos Artistas" 
rompeu em vibrante dobrado, os sinos bimbalharam na torre da 
Igreja, enquanto D. Barreto, a janela do vagão, comovido e riso- 
nho, abençoava a multidão entusiástica que o aclamava. 

E ao descer do carro especial, auxiliado pelos sacerdotes e 
autoridades, todos precipitaram-se ao seu encontro: o Diretório 
do Partido Republicano, as diretorias das irmandades religiosas, 
o Prefeito, o Presidente da Câmara, os Vereadores, e por fim nós, 
os coroinhas. 

Ao beijar-lhe a mão, de joelhos, repetindo o gesto tão ensaiado 
e recomendado pelo Vigário, ele acariciou-me a cabeça, dizeneo, 
a sorrir: "Deus o abençoe, meu filho!" 

Fitei, deslumbrado, o grande Bispo! O seu rosto sereno, irra- 
diando simpatia e bondade, as suas vestes talares, que me pare- 
ceram tão prestigiosas e fascinantes, a formosa cruz que lhe pen- 
dia do peito, a sua voz suave, os seus gestos tranqüilos e majes- 
tosos - tudo concorreu para criar em torno do ilustre Príncipe 
da Igreja uma auréola de veneraçzlo e respeito, que me fez pal. 
pitar o coração e alcandorou para sempre em minha alma a sue 
imagem! 

Revestido dos paramentos pontificais, formado o grande cor- 
tejo, seguiu ele rumo a Matriz e a sua passagem o povo que se 
aglomerava pelas calçadas e esquinas se ajoelhava, contrito, ma- 
nifestando o seu culto piedoso pelo sagrado fragmento do Santo 
Lenho que o venerando Bispo trazia nas suas insígnias episcopais. 

Influenciado pela intensa ação doutrinária e litúrgica desse 
admirável tríduo pastoral. empolgado pela eloqüência arreba- 
tadora do Cônego Oscar Sampaio, meu querido e inesquecível Vi- 
gário, seduzido - é bem o termo - pelo ambiente santificante 
em que se envolveu a nossa vida religiosa na companhia. diutur- 
na do Bispo campineiro, sentimo-nos vocacionados para o sacer- 
dócio e com a decidida ajuda do Cônego Oscar e aquiescência de 
nossa família, ingressamos, no ano seguinte, no Seminário Menor 
Diocesano de Campinas. 

Começou então o nosso maior convívio com D. Francisco de 
Campos Barreto. 

O Seminário Diocesano se instalara, nesse tempo, em Cam- 
pinas, desligado do antigo Seminário Menor de Pirapora, grwas 
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Cabido Diocesano de Campinas - 1909 
Sentados, da esquerda para a direita: Mons. Manuel Ribas d'AviZa, 

Mons. António Pereira Reimáo, D. João Batista Corrêa Nery, Mons. 
FRANCISCO DE CAMPOS BARRETO, Cônego Flamineo Machado de 
Vasconcellos. De pé, na mesma ordem: Cónego Otávio Chagas de Miran- 
da, Cônego Samuel de Oliveira Fragoso, Cõnego Pedro dos Santos, CÔ. 
nego Carlos Cerqueira, Cônego Manuel Francisco da Rosa e Cônego 
Bento Dias Leme. 
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a ação resoluta de D. Barreto, que o implantara numa das alas 
do Ginásio Diocesano Santa Maria, do bairro das Caneleiras. 

Dirigia-o, como seu Reitor, outro notável sacerdote, moço e 
brilhante, profundamente dedicado a D. Barreto e que ele havia 
trazido do seu antigo Bispado de Pelotas, no Rio Grande do Sul, 
o Cônego Pascoal Quércia Sobrinho. 

D. Barreto era m a  presença constante, carinhosa e vigilante, 
a cuidar desveladamente da pequena colmeia eclesiástica, com 
meia centena de seminaristas, maiores e menores, em que ele 
punha suas mais caras esperanças. 

A vida no internato, regulada por disciplina monástica, trans- 
rorria serenamente, mergulhada em profunda unção religiosa. As 
peregrinas virtudes sacerdotais, que ali conhecemos na sua forma 
mais pura e santificante, vincularam para sempre o nosso espírito 
a influência benfaseja das verdades cristãs e nos abriram, na 
meditação dos textos sagrados, as inefáveis consolaçóes da vida 
interior. 

Mas o que marcou, indelevelmente, a nossa passagem pelo 
Seminário, nesse distante 1923, foi o convívio com uma plêiade 
de seminaristas de excepcional merecimento, vultos que teriam 
depois seus nomes inscritos com letras de ouro na História da 
Igreja de São Paulo: Pe. José de Castro Nery, artista e filósofo, 
uma das mais altas expressões da eloqüência sagrada; Pe. 
Agostinho Colturato, o santo Pe. Agostinho, cuja existência se des- 
dobrou inteira numa dolorosa via-cmcis, como a dos grandes 
mártires da Fé, a caminho da santidade; os queridos Francisco 
Leite, Francisco Paiva, Orestes Ladeira, tão cedo arrebatados a 
Igreja do Senhor; Jonas Wanderlei Lima, Manoel Alves, João 
Batista Lisboa, José do Patrocínio, Henrique de Morais Matos, 
Manoel Simóes de Lima, Luiz Gonzaga de Moura, João Lopes de 
Almeida, Ciríaco Scaranelo Pires, José Bonifácio Carreta, Casimi- 
ro de Abreu, e tantos e tantos outros.. . 

O caso especial do Pe. Castro Nery constitui um capítulo a 
parte na obra episcopal de D. Barreto. 

O Cônego Quércia fora procurado, no Seminário, pelo Semi- 
narista Maior José de Castro Nery, antigo pupilo do venerando 
Bispo D. Nery, o qual estava enfrentando dificuldades insuperá- 
veis na renovação de sua matrícula no Seminário de São Paulo. 
Pretendia, por isso, transferir-se para o novo Seminário de 
Campinas. 

O Reitor levou o assunto a D. Barreto, que estranhou a opo- 
sição do Seminário paulistano a matrícula do Pe. Néri, cujo ta- 
lento era de todos conhecido. Solicitou-se então ao Reitor da 
Capital informações mais precisas sobre os motivos da recusa 
de renovação da matrícula. A resposta surpreendeu pelo seu inu- 
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sitado: é que o seminarista Castro Néri se devotava demasiada- 
mente ao estudo das letras clássicas! Mas esse estudo se fazia 
em prejuízo das demais disciplinas? Seria o Pe. Néri mau aluno 
rias cadeiras específicas do sacerdócio? O Cônego Quércia pro- 
pôs que se pedisse ao Seminário o curriculum escolar do candi- 
dato, o que foi feito. Não se poderia desejar histórico escolar mais 
brilhante! O Pe. Néri tinha distinção em todas as disciplinas, sem 
exceção ! 

Diante disso D. Barreto não teve dúvidas - ordenou a ime- 
diata matrícula do Pe. Néri. 

Em Campinas Castro Néri continuou com o mesmo sucesso 
os seus preparativos para a vida sacerdotal: era o mesmo aluno 
assíduo e piedoso, o mesmo seminarista distinto e aplicado, o 
mesmo condiscípulo sereno e bom, cuja voz se alteava na capel3, 
nos cânticos e nas orações, denunciando o grande orador que ele 
seria no futuro. 

Certa feita o Vaticano pediu a Diocese um amplo e circuns- 
tanciado relatório dos trabalhos pastorais e das realizações paro- 
quiais. Era uma tarefa imensa, com prazo restrito para sua 
execução, no idioma latino. D. Barreto confiou a redação final 
ao Seminário. E o Cônego Quércia, convocando o Pe. Néri, disse- 
lhe por sua vez: "É chegada a sua hora. Você tem agora a opor- 
tunidade de mostrar a Diocese a utilidade do seu domínio do 
lãtim." 

O Pe. Néri produziu em tempo recorde uma obra memorá- 
vel: enquanto um dos seminaristas ia lendo em voz alta os calha- 
maços preparados pela secretaria, o Pe. Néri, a máquina, sem 
auxílio de dicionários ou de outros apontamentos, ia datilografan- 
rio, na sua forma definitiva, em duas vias, o importante documen- 
to. E quando D. Barreto recebeu, alguns dias depois, pronto para 
ser remetido para Roma, o notável trabalho, encantou-se com a 
:inguagem clássica em que o mesmo estava vazado. 

Eram os primeiros lampejos de uma carreira sacerdotal que 
iria derramar intensa luz apostólica nas letras, na cátedra, r.a 
tribuna sagrada ! 

Trocando o Seminário pelo Ginásio Diocesano, foi das mãos 
de D Barreto que recebemos, em 1931, o certificado do curso 
secundário. E na freqüência do Ginásio, quantas vezes acollteceu 
de nos encontrarmos, pela manhã, a caminho da escola, C O i n  o 
bondoso Bispo, e seguirmos juntos, em animada palestra, até O 

portão do Ginásio, ele sempre interessado em nossos estudos e 
nos aconselhando e orientando neste e naquele passo. 

Nesse periodo sua formosa biografia se foi delineando aos 
nossos olhos, na folha colegial - A Penna, nas sessões da Acade- 
mia Literária Rui Barbosa, nas grandiosas festas comemorativas 
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que o Ginásio promovia: o nascimento, no Arraia! dos Souzas, 
a 28 de março de 1877; o seu devotamento aos pais - Joaquim 
da Silva Campos e d. Gertrudes Celestina de Campos; o ingresso 
no Seminário de São Paulo, em 1890. graças a intervenção de D. 
João Batista Corrêa Néri; a ordenação, em 22 de dezembro de 
1900 e o início de seu apostolado paroquial na então Vila Arneri- 
cana, onde permaneceu três anos; de volta ao berço natal, em 
1904, assume a Paróquia de Santa Cruz, de Campinas, onde sua 
fecunda ação apostólica se desdobra na criação da União Santc 
Agostinho, na Associação das Mães Cristãs, na Liga do Menino 
Jesus, na Venerável Ordem Terceira do Carmo, na difusão da 
boa imprensa - o Mensageiro Paroquial. Tão desvelados esfor- 
ços despertaram a atenção do Santo Padre Pio X, que ao criar 
a Diocese de Campinas ihe concedeu o título de Camareiro Secreto. 

O desmembramento de Pelotas, no Rio Grande do Sul, do 
antigo Bispado de São Pedro, facultou a Santa Sé nomel-!o em 
12 de maio de 1911 primeiro Bispo Diocesa,no daquela cidade e 
ele para lá se transferiu e ali se empregou, perseverantemente, 
em organizar a importante Diocese do heróico Estado sulino e 
dar-lhe o maior desenvolvimento possível. A morte do Bispo D. 
Néri, que o surpreendeu em Pelotas em fevereiro de 1920, o traz 
de volta a Campinas, como segundo titular de sua Diocese natal. 

Durante mais de vinte anos D. Barreto ilustrou com o seu 
infatigável esforço episcopal a terra campineira: reformou a Ca- 
tedral, construiu colégios, pensionatos, institutos de obras pias, o 
Seminário Diocesano, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, 
a Academia de Comércio e Ginásio São Luiz, o Patronato, desen- 
volveu a boa imprensa, auxiliou o trabalho paroquial em todos os 
municípios de sua Diocese e incentivou por todas as formas a 
vida religiosa de seu rebanho espiritual. O Vaticano premiou a 
sua dedicação conferindo-lhe os títulos de Assistente do Sólio 
Pontifício, Prelado Doméstico de Sua Santidade e Conde Romano. 

A paixão política, quando levada aos desregramentos que vão 
desaguar na turbulência e na desordem, rotos os laços da disci- 
plina social, e desfeita a ordem pública, sói trazer a tona a salsu- 
gem que demora no fundo da vaza. e os mais incríveis desatinos 
são os frutos desses momentos de anarquia. 

D. Barreto passou por essa dolorosa prova. 
No breve intervalo que se seguiu ao desmoronamento da 

ordem constituída, em 24 de outubro de 1930, a patuleia da cida- 
de, acionada por delinqüentes e irresponsáveis, assaltou o palgcio 
episcopal, profanou-lhe os altares, destruiu as imagens, as alfaias, 
os móveis, apropriou-se de valores e objetos sacros e pôs em risco 
a própria vida do benemérito Bispo, que tanto bem fizera a terra 
F à gente campineiras. 
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Fotografia na entrada do Ginásio Diocesano, D. Barreto ladeacl~ 
pelo dr. Vicente Ráo. General Isidoro Dias Lopes, José Carlos de Macc- 
do Soares e Cel. Joviniano Brandão. 
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O Governo Revolucionário, ciente dos lamentáveis fatos, 
t,ransportou-se para a cidade de Campinas e através de seus ele- 
mentos mais prestigiosos, da ordem civil e das forças militares, 
procurou desagravar o venerando Bispo, que todavia se opôs a 
punição dos culpados, receios0 de que padecessem perseguições 
e castigos pobres ovelhas tresmalhadas, arrastadas a esse desva- 
rio pelos aproveitadores da confusão geral. Maior que a injustiça 
sofrida, superior ao agravo que lhe haviam feito, cintilou nessa 
hora em seu coração a chama da caridade, sentimento benigno 
que distinguiu seu benemérito apostolado. 

Mas voltemos a Capivari. 
Em 1926 o Vigário desta cidade, Cônego Moisés Nóra, ao 

descobrir que se encontrava em Campinas, no Palácio Episcopal, 
a. imagem do Crucificado, pertencente a Capivari, removida do 
Salão do Júri pela prepotência de um juíz alheio aos hábitos re- 
ligiosos da comarca - procurou reparar o ultraje feito ao Divino 
Salvador. Valendo-se da circunstância de se encontrar a frente 
dos serviços forenses capivarianos o integro Magistrado Dr. Alci- 
des de Almeida Ferrari, católico praticante, coordenou o reso- 
luto sacerdote uma veemente representação ao Juíz de Direito, 
subscrita por todo o corpo de jurados. e na qual se pleiteava a re- 
posição do Cristo no local de onde fora arbitrariamente retirado, 
cerca de 19 anos antes. E nessa petição se rogava ao Juiz "a gra- 
ça de consentir" que a reposição se fizesse "pessoalmente pelo 
nosso muito amado Bispo Diocesano Exmo D. Francisco de Cam- 
pos Barreto." 

E nesse requerimento, que se deve ao zelo paroquial do Cô- 
nego Nóra, vemos alinharem-se as assinaturas do dr. Antônio da 
Costa Neves Júnior, Promotor Público, Major Antônio Pires de 
Campos, advogado, Alcides Pires, 2.0 Tabelião, Manuel Anselmo de 
Souza, Juíz de Paz, Leônidas de Campos Teixeira. Prefeito Muni- 
cipal, dr. André T. Assunção, advogado, Mário de Camargo Pache- 
co, 1.O Tabelião, Otávio Alves de Souza, contador do foro, Francis- 
co Antônio da Fonseca, Escrivão do Júri, Francisco Luiz Gonza- 
gd, advogado, Alencar Amaral, advogado, Francisco de Paula Leite 
Sampaio, Antônio Teixeira Pinto, dr. Joáo Stein, médico, Joáo Ce- 
sário Duarte, Benedito Ferreira Alves, Flávio Stein de Proença, 
Jonas Pires de Campos, Adolfo Stein Júnior, Edgard Dias de 
Aguiar, Sebastião Pagotto, Arcindo Saul Amaral, Francisco de 
Assis Conforti, Emílio Stein, José Augusto Mader, Luiz Grellet, dr. 
Mário Dias de Aguiar, médico, Benedito Martins de Camargo, Be- 
nedito Pereira da Cunha, João de Simone Ferraciú, Alfredo Ama; 
ral, Carmelindo Rosato, João Annichino, Sebastião Franchi, Clíce- 
ro Stein de Proença, Joáo Paulo Ginefra, Alfredo João Lisoni, João 
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Guedes Pinto, José Aldo Casseli e mais de 100 outros juraaos de 
Capivari, Elias Fauto e Monte Mór. 

O dr. Alcides, ao final, lavrou luminoso despacho decisório, 
que honra as tradições judiciárias de Capivari. Depois de exami- 
nar a figura de Cristo como um MITO, uma fantasia que a ima- 
ginação dos homens criou, ele justifica. neste caso, a colocação 
do Crucificado no Salão do Júri, pois sempre foi costume, entre 
os povos civilizados, colocar em locais de reuniões públicas estes 
símbolos da perfeição e da justiça; considerando a pessoa de 
Cristo historicamente provada, mas apenas como HOMEM, ele 
afirma que ainda neste caso se justifica a colocação de Sua efígie 
no salão do Júri, pois como ensina Renan - "os s6culos procla- 
marão que nenhum homem foi igual ou maior que Jesus" e Ele 
tem direito a essa homenagem como o maior homem que existiu 

- - 
CRUCIFICADO SEJA FONTE DE INSPIRAÇÃO DE NOBILÍSSI- 
MOS SENTIMENTOS DE JUSTIÇA E GUIE SEMPRE A S  DECI- 
SOES DOS JURADOS 1 

OS CRISTAOS QUE ENTENDEM HAVER DESRESPEITO A 
DEUS QUANDO SE O REPRESENTA EM IMAGENS, NA0 SE ES- 
QUEÇAM DE QUE BEM OUTRA É A INTENÇÃO DE SEUS IR 
MÃOS CAT6LICOS; DE QUE O TEMPO NA0 SE COMPADECE 
COM CERTAS INTOLERANCIAS E,  ALIAS, ENCONTRARA0 
EM SUA BOA EDUCAÇAO FDRÇA BASTANTE PARA RESPEI- 
TAR A VONTADE DA MAIORIA! 

ESTE JUfZO, NA0 VENDO, COMO ACIMA FICOU EXPOS 
TO, RAZAO DE ORDEM MORAL PARA NA0 SATISFAZER A 
MAIORIA DO CORPO DE JURADOS DESTA COMARCA, MENOS 
AINDA A S  VI3 DE ORDEM LEGAL. DEFERINDO IGUAL PEDI- 
DO, UM JUIZ - QUE É UMA DAS GL6RIAS DA MAGISTRATU- 
RA BRASILEIRA - ASSIM JUSTIFICOU O SEU DESPACHO: - 
I?  PORQUE O PEDIDO NA0 LESAVA DIREITOS, NEM PODIA 
OFENDER SENTIMENTOS E CONVICÇOES ALHEIAS, UMA 
VEZ QUE NA0 SE TRATAVA DE IMPOR UM CULTO, SENAO 
APENAS EXERCITAR UMA FACULDADE QUE SE RECONHE- 
CIA A QUALQUER COLETIVIDADE, DE COMCAR UMA EFfGIE 
VENERAVEL EM SUA SALA DE TRABALHO; 2: - PORQUE A 
AQUIESCRNCIA AO DESEJO DOS JURADOS NA0 IMPORTAVA 
EM MODIFICAÇAO AOS TERMOS DO PROCESSO CRIMINAL; 
3: - PORQUE O PEDIDO NA0 CONTRARIAVA O CARÁTER 
LEIGO DO ESTADO.. . (AFONSO JOSÉ DE CARVALHO - 
"DECISOES" - PAG. 285). ADOTO ESSES FUNDAMENTOS. 

DEFIRO, POIS, A REPRESENTAÇAO DE FLS. 3 E SEGUIN- 
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TES. EU A DEFIRO E APLAUDO PORQUE ELA REPRESENTA 
UM ANSEIO DE JUSTIÇA, DE VERDADE, DE SABEDORIA E 
CARIDADE; PORQUE É UMA AFIRMAÇÁO DE FÉ RELIGIOSA 
E NINGUEM SENSATAMENTE PODERA NEGAR O QTTE. EX- - - - - - -- . . - - . . .-. - - . - r  

PERIENTE. AFIRMOU UM ESTADISTA: - MAIOR GARANTIA 
~~ - ~ - p ~ ~  ~ 

DE ORDEM, JUSTIÇA, TRABALHO E PAZ OFERECEM AS CON- 
VICÇÕES RELIGIOSAS. . . " ( 1  ). 

D. Earreto, informado da decisão do dr.  Alcides de Almeida 
Ferrari, enviou ao Cõnego Nóra, para publicaçáo nzs colunas do 
.Sol da Verdade, a seguinte declaração: 

DIGNA REPARAÇÃO 
Do alto de uma das paredes do meu escritório um Cristo Cru- 

cificado vem, há anos, presidindo e animando os nossos traba- 
lhos em favor desta Diocese. 

Esse crucifixo, que aqiii encontramos ao tomar posse do Bis- 
pado, disseram-me ter sido deposto da sala do júri da cidade de 
Capivari. 

Seria possível um tal atentado? E em uma cidade nobre e re- 
ligiosa como Capivari? - Infelizmente era um fato levado a 
efeito por um juiz intolerante, que, dessa forma, começou o seu 
trabalho divorciado da população católica de Capivari, da qual 
já náo poderia merecer absoluta c0nfiança.A confiança nasce da 
justiça e não pode ser exercida sem Cristo, o supremo Guia das 
consciências, vindo ao mundo para estabelecer o verdadeiro equi- 
librio entre as pretensões do Direito e as negações do dever. . . "(2) 

O retorno do Crucificado ao Salão Nobre do Júri, na Praça 
José Zuza, com D. Barreto sobraçando, sob o pálio, a venerável 
relíquia, a população alvoroçadamente presente, o espocar retum- 
bante dos foguetes, a chuva festiva de flores, o som alegre das 
corporações musicais, num dia de muito sol e muito entusiasmo. 
proporcionou a Capivari um de seus soberbos espetáculos de  fé 
e deu justo realce a triunfal reposição do meigo Nazareno no Tri- 
bunal do Júri de Capivari. 

Hoje reverenciamos a memória do saudoso Bispo campineiro 
ao ensejo de seu primeiro centenário de nascimento. E ao fazê-lo, 
evocando a mesçe de benefícios que seu zelo pastoral largamente 
difundiu pela Diocese, não poderiamos deixar de destacar, nesse 
reencontro com sua grande vida, que se encerrou aos 64 anos de 
idade, em 22 de agosto de 1941, os episódios que tão intimamente 
o ligam ao passado de nossa terra! 

Salve o Sodalicio, por este oportuno, necessário e espléndido 
ato de reverência a memória do saudoso Bispo de São Paulo! 

( 1 )  O Sol da Verdade - n o  5 - Capiçari - 2-6.26 - pág. 6. 
( 2 )  Revista citada, pág. 1. 



PARTEIROS DO JMPÉRIO 

(ACHEGAS A HISTÓRIA DA OBSTETRÍCIA 
NO BRASIL) 

Duilio Crispim Farinu 

Por carta régia de 18-2-1808, D. João, Príncipe Regente, de 
passagem pela Bahia, em fuga das tropas napoleônicas, criou uma 
"Escola de Cirurgia" no Hospital Militar da cidade de Salvador. 
D. João de Saldanha da Gama, conde da Ponte e capitão-general 
da Bahia, foi autorizado pelo ministro Fernando José de Portugal 
e Castro, a fazer os gastos necessários para o imediato início clas 
aulas no edifício do antigo Colégio dos Jesuítas, sito no Terreiro 
de Jesus e sede do Hospital Militar. 

Nessa data assinava-se a carta régia criadora do ensino mé- 
dico no Brasil. Atendia a proposta e o empenho de José Correa 
Picanço (1745-1824), futuro Barão de Goiana. Inspirado no ato 
de criação da Escpla Cinírgica da Bahia, o Regente, aos 2 de abril, 
nomeia Joaquim da Rocha Mazarem lente de Anatomia do Hos- 
pital Militar da Corte, verdadeiro ato inaugural da Escola Médico- 
Cirúrgica do Rio de Janeiro. Eram as solenidades batismais dos 
Cursos oficiais de Medicina na Terra de Santa Cruz. 

Picanço enumerava os mais distintos títulos e os mais assi- 
nalados serviços prestados a sua grei: diplomaçáo em medicina 
na Universidade de Paris, onde em 1768 obteve o título de "Officier 
de Santé"; discípulo de Sebatier Brochot, de quem veio desposar 
a dileta filha Catarina; demonstrador da cadeira de Anatomia de 
Coimbra, cargo conferido por ato do Marquês de Pombal; doutor 
em Medicina em Paris, após defesa de "louvada tese"; lente de 
Operações Cirúrgicas e Obstétricas na Universidade de Coimbra e 
Membro da Academia Real das Ciências Médicas de Lisboa; ini- 
ciador do ensino da Anatomia sobre o cadáver humano em Por- 
tugal; professor de Anatomia, substituindo o italiano Luigi Cichi, 
na cadeira de Coimbra, exercida durante 18 anos; Primeiro Cirur- 
gião da Real Câmara e Cirurgião-mor do Reino. 
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Em 17 de junho de 1782, ao se extinguirem os cargos de Fisi- 
co e Cirurgião-mor do Reino, com a instituição da Real Junta do 
Protomedicado, Picanço teve ainda o nome indicado para compo- 
nente da mesma. 

Ficavam dentro de suas atribuições toaos os interesses mé- 
dicos do Reino e Colônias. 

José Correa Picanço nomeou a 23-2-1808 os dois primeiros 
professores para as duas primeiras cadeiras do curso cirúrgico da 
Bahia: "Cirurgia especulativa e prática" e "Anatomia e operações 
cinírgicas". 

Recebiam a incumbência os cirurgiões Manuel José Estrela e 
José Soares de Castro. Um decreto real determinou aos dois pro- 
fessores que ensinassem não s6 "a Cirurgia propriamente dita, 
mas a Anatomia, como base essencial dela, e a Arte Obstétricã, 
tao útil como necessária". 

Joaquim da Rocha Mazarem, no Rio de Janeiro, foi o primei- 
ro professor nomeado para ensinar anatomia e cirurgia, Também 
cirurgião da Armada era sujeito a ausências pelas viagens fre- 
qüentes nas naus de guerra de Portugal, ocasiões em que foi subs- 
tituido por Joaquim José Marques, Cirurgião-mor do Reino de 
Angola. Mais tarde passou a ensinar Medicina Operatória e o Cur- 
so de Partos, ficando ao seu encargo ainda a assistência a uma das 
"enfermarias de Cirurgião" do hospital, atribuições pelas quais 
vencia o ordenado de 480$000 anuais. 

Na data de 25-1-1809 D. João mandou que Mazarem tomasse 
conta da aula de "medicina Operatória e arte obstétrica". Viera ao 
Brasil como Primeiro-cirurgião da nau "Príncipe Real", em fins de 
1807, com o êxodo da metrópole. Em 1813, por ocasião da cria- 
ção da Academia Médico-Cirúrgica do Rio, pediu exoneração do 
lugar de professor, voltando a Portugal na comitiva de D. João VI.  

Foi Mazarem, na verdade, o primeiro mestre de Obstetrícia 
em nosso País. Vamos encontrá-lo novamente no Hospital São 
José de Lisboa, regendo a disciplina de Obstetrícia que pertence- 
ra a Antônio Joaquim Farto. 

Quando se criou a Real Escola de Cirurgia de Lisboa foi man- 
tido na cadeira que exerceu até o seu falecimento, em 1849. 

Criadas as Régias Escolas de Cirurgia por alvará com força 
de lei de 22-6-1825 organizou-se um curso completo de cirurgia 
em Lisboa, em cinco anos. Coube a Mazarem a disciplina de Obs- 
tetrícia, parte integrante do quarto ano do curso. A Escola tirha 
sede no Hospital S. José, onde em 1815 se tinha erguido um "tea- 
tro anatômico". Situava-se junto à Porta do Carmo, quase encos- 
tada a fachada nascente do nosocômio. Só muito mais tarde, em 
1856, lhe foi concedido um edifício anexo ao Hospital - o antizo 
Convento dos Frades - Arrábidos -para sua definitiva instalação. 



20 REVISTA DO INSTITUTO iIIST6RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

Na literatura médica portuguesa dos fins do século XVIII e 
primeiro quartel do seguinte vamos encontrar várias traduções 
nas quais se modelava o ensino da obstetrícia vigente. Assim re- 
gistram-se: "A arte dos partos", de Baudelocque, traduzida por 
Ferreira Braga e Manuel Rodrigues; as "Inst~ções", de Raulin; 
os Aforismos, de Deman, traduzidos por Costa Barreto sobre a 
aplicação e uso do fórcipe, hemorragias uterinas e convulsóes 
puerperais; e a "Anatomia do útero grávido", traduzida por Lopes 
de Abreu. 

Entre as obras originais portuguesas enumeram-se um tra- 
balho sobre o útero apresentado como tese na Universidade de 
Edimburgo em 1793, por Pereira de Castro; outro, defendido na 
mesma escola por José António de Couto, resumindo fielmente as 
Goutrinas dos parteiros ingleses; a descrição de um feto mons- 
truoso, por Francisco Tavares; e o estudo de Manuel Antõnio L* 
pzs sobre as posições da cabeça do feto na ocasião do parto. 

Como obras que tratam da Obstetrícia em geral contam-sc 
poucas: a de Jacinto da Costa e a de Mazarem. O primeiro publi- 
cou inicialmente um compêndio muito resumido da arte dos par- 
t,os e, cinco anos depois, um tratado completo, em dois tomos, 
com matérias extraídas de vários autores. O livro de Mazarem é 
mais digno de apreço, ao "mesmo tempo pela concisão e pelo ri- 
gor na indicação das operações cirúrgicas necessárias em clínica 
obstétrica", conforme ponderou Ferreira de Mira. Foi lido por 
várias gerações de parteiros dos dois países irmãos e dele se fez 
ainda urna edição em 1843. A "Obstetrícia" de Mazarem influen- 
ciou de forma decisiva uma melhor prática da assistência ao par- 
to, até então muito rudimentar. Deixou ele também escritos 
sobre Medicina Forense aplicada aos fenômenos da reprodução 
e traduziu, impresso no Rio, um livro sobre as inflamações no 
qual fez o estudo das doutrinas correntes, a Arte de Formular de 
Aliber e o Atlas De Busch. Publicou, além do citado Tratado de 
Obstetrícia, com duas edições, um "livro sobre a arte de partejar" 
c outro sobre as doenças das puérperas e dos recém-nascid-os. 
Dava conta na imprensa médica do movimento do seu serviço 
hospitalar e dos casos interessantes que nele observava, por exem- 
plo, o de um parto laborioso em que foi necessário recorrer a 
compressão abdominal, o de um caso de inércia do útero corn- 
batido eficazmente pela aplicaçâo da cravagem do centeio, o de 
uma hemorragia uterina com apresentação do braço do feto, que 
se resolveu obtendo o parto natural. 

O afastamento de Mazarem ?m 1813 da Academia Médico- 
Cirúrgica do Rio de Janeiro permitiu a entrada, no comando da 
aisciplina, de Manuel ALves da Costa Barreto, ilustre fiihc da 
Bahia, lá nascido em 1770. Antigo discípulo de Baudelocque veio 
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também para cá com a família real. Quando houve algum tempc 
depois o desdobramento da cadeira em "Operações" e "Arte 
obstetrícia" continuou como lente desta última cadeira. Perma- 
neceu lecionando até 1821, quando regressou a Portugal em com- 
panhia de D. João VI. 

Marcou época, como parteiro afamado da Corte. Cirurgião 
da Real Câmara, foi também Cirurgião-mor honorário do Reino. 
Continuador das idéias de Baudelocque, influiu imensamente em 
toda uma geração de cirurgiões e obstetras. Traduziu e publicou 
os seguintes trabalhos, de suma importância: "Aforismos sobre 
as hemorragias uterinas e convulsivas puerperais, por Thomas 
Deman, M.D. Traduzidos em vulgar, etc. e reimpressos por 
ordem do Príncipe Regente, n.s., para uso das escolas médico- 
cirúrgicas novamente reguladas no Brasil" (Rio 1813: 1." edição 
em Lisboa, em 1797) e "Aforismos sobre a aplicação e uso do 
forceps e vestis, e sobre ospartos prenaturais, partos acompanha- 
dos de hemorragia e convulsões, por Thomas Deman, M.D Tra- 
duzidos em vulgar, etc., reimpressos, etc." (Rio, 1814). Morreu 
em Portugal, após brilhante carreira. 

Em 1821 a cadeira de Partos se reuniu com a de Operações e 
para professor efetivo das duas foi designado o lente substituto 
dr. Jerônimo Alves de Moura. 

Ele viera também com a frota do príncipe em 1808 e faleceu 
no Rio em 1833, poucos meses após sua jubilação. Em 1823, com 
a nova divisão da Cadeira, permaneceu como lente de Operações. 
Removido da Academia Médico-Cirúrgica da Bahia veio o dr. Ma- 
nuel da Silveira Rodrigues (1793-1847) formado na Escola de 
Edimburgo, e que ficou a testa da Obstetrícia até 1833. 

Com as luzes de discípulos de Baudelocque e da escola da 
Grã-Bretanha a "Arte Obstetrícia" estruturou nova mentalidade 
na especialidade, dentro dos melhores cânones e das mais atuali- 
zadas doutrinas. 

Em 1820, João Vitorino Pereira da Costa, cirurgião de partido 
em Torres Vedras, dava conta dos partos laboriosos que corrian, 
frequentemente na região, referindo-se as parteiras nos termos 
seguintes: "não deixa de concorrer para isso a ignorância das 
parteiras, pondo as parturientes, umas vezes, antes de aparece- 
rem as dores verdadeiras, a parir, exigindo que elas façam esfor- 
ços inúteis e se debilitem; e outras deixando demorar as pareas 
na presença duma cruel hemorragia. Estas mulheres, não tendo 
o mais leve conhecimento da arte dos partos. têm a temeridade 
de a praticar, fornecendo uma das mais lastimosas perdas do gê- 
nero humano. Muitas experiências nos têm ensinado que elas 
fazem morrer ao mesmo tempo a mãe e o filho por falta de co- 
nhecimentos necessários e requeridos para os conservarem". 
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Ferreira de Mira acrescentou ser lícito duvidar da perícia dos 
próprios cirurgiões parteiros, se atendermos a algumas observa- 
qoes publicadas por eles próprios. Não era diferente a situação 
no Brasil. 

Lycurgo Santos Filho refere que "nem físicos nem cirurgiões 
partejaram nos tempos coloniais, quando a obstetrícia foi apaná- 
gio das comadres". Em pleno século 19, o Real Colégio dos Mé- 
dicos de Londres declarou oficialmente que cuidar de partos não 
era digno de um médico ou cirurgião. Só no século passado é 
que cirurgiões e médicos incumbiram-se no Brasil da arte obsté- 
trica, dando a conhecer aos interessados que "partejariam", mas 
mesmo assim "nos casos difíceis e perigosos". Dessa maneira 
somente nos primórdios do século passado os cirurgiões aplicaram 
a manobra de Francis Mauriceau (1637-1709), o fórcipe, e realiza- 
ram a operação cesariana. 

O fórcipe, idealizado por Pedro Chamberlain, no século 17, 
não aparece mencionado nas relações de instrumentos dos cirur- 
piães coloniais. Na volta da Europa, onde fora estudar, Manuel 
da Silveira Rodrigues trouxe à Bahia "um fórcipe de Levret de 
aço e mais um compasso de Baudelocque, uma alavanca, dois 
 anchos e um fura-crânio". As crônicas relatam que a primeira 
cesária, em nosso meio, foi executada pelo cirurgião-mor do Reino, 
Picanço, quando de uma estada no Recife, numa escrava, em 
1817. Picanço foi o parteiro de d. Leopoldina, nossa primeira im- 
peratriz, quando do nascimento da princesa Maria da Glória, mais 
tsrde Rainha de Portugal. 

Com o trabalho de Mazarem e o de Costa Barreto iniciava-se 
novo período na arte obstétrica, já inteiramente separada da ci- 
rurgia, se não na prática clínica, pelo menos no que respeitava ao 
ensino. Preparavam-se facultativos iniciados nos rudimentos da 
"arte de partejar". Desapareciam também as curiosas como aque- 
las justiçadas por Francisco de Souza Coutinho, no episódio re- 
ferido por Lycurgo Santos Filho. O fidalgo português que gover- 
r,ou o Pará, entre 1790 a 1803, irado contra as três comadres que 
causaram a morte de sua amante por manobras prejudiciais, man- 
dou afogá-las no mar, com pedras ao pescoço e depois de bem 
açoitadas. 

Maria Josefina Matilde Durocher (1808-1893), com diploma dz 
parteira obtido na Corte Imperial, exerceu a profissão com conhe- 
cimento e zelo, inaugurando novos tempos na assistência ao parto. 
Em 1887 gabava-se a notável parteira de já haver assistido a cinco 
mil partos, inclusos aqueles da Imperatriz Teresa Cristina e dá 
Princesa Leopoldina. 

A pasmaceira colonial e o despreparo de físicos e cirurgiões 
desapareciam. O proselitismo de Mazarem espocou em farta co- 
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lheita. Nas Escolas de Cirurgia da Bahia e do Rio de Janeiro os 
alunos aprenderam a "Arte Obstetrícia", segundo o dizer do tem- 
po, já que sempre constou como disciplina dos programas de 
ensino nas duas academias. Disso decorreu que quase todos os 
médicos no tempo do Império atuavam também como parteiros, 
alguns tornando-se conhecidos como notáveis obstetras, tais como 
Cândido Borges Monteiro (visconde de Itaúna), Lima Gor- 
dilho (barão de Itapoan), os viscondes de Sabóia e de Santa Izabel, 
José Rodrigues dos Santos e tantos outros. 

O interesse demonstrado a especialidade se fez notar inclu- 
sive pela temática de numerosas teses de doutoramento e de con- 
curso as cátedras. Registraram-se entre muitas outras as seguintes: 
- Peritonite puerperal (Rio, 18361, tese de doutoramento de 

E. C. Nogueira. 
- Considerações sobre as convulsões puerperais (Rio, 1837), 

tese de doutoramento de Antúnio José da Fonseca Lessa. 
- Parto prematuro (Rio, 18391, tese de doutoramento de A. 

C. Souza. 
- Cuidado aos recém-nascidos (Rio, 18401, tese de doutora- 

mento de F. S. Pacheco. 
- Partos impossíveis (Rio, 18401, tese de doutoramento de 

F. H. Moura. 
- Dissertação sobre a prenhez uterina simples (Rio, 18421, 

tese de doutoramento de João Pedro de Amorim Carrão. 
- Dissertação sobre o aborto (Rio, 18451, tese de doutora- 

mento de José Sérgio Ferreira. 
- De gastro histerotomia dissertatio (Rio, 18451, tese de dou- 

toramento de Francisco Praxedes de Andrade Pertence, futuro 
lente da Faculdade do Rio e cirurgião de Castro Alves, quando da 
amputação do membro inferior esquerdo gangrenado em conse- 
qüência do acidente sofrido em São Paulo pelo vate baiano. 
- Considerações sobre certas dificuldades que o médico par- 

teiro, pouco experiente, encontra no exercício do seu ministério 
(Rio, 18471, tese de doutoramento de Carlos Francisco dos San- 
tos Xavier de Azevedo. 
- Breves considerações sobre a Anestesia durante o parto 

(Rio, 18491, tese de doutoramento de Antonio Ferreira Pinto, futu- 
ro lente da Faculdade do Rio. 
- Diagnóstico da prenhez composta (Rio, 18551, tese de dwd- 

toramento de Eduardo Augusto Pereira de Abreu. 
- Indicações que exigem a operação cesariana (Bahia, 18571, 

proposições da tese de doutoramento de Cincinato Pinto da Silva. 
- Analogia que há entre a bulha de sopro que se ouve nas 

artérias dos cloróticos e a bulha de fole própria da prenhez (Rio, 
18571, tese de doutoramento de Gregório Pereira de Miranda Pinto. 
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- Dos sinais da prenhez e seu valor relativo (Rio, 18581, tese 
de doutoramento de Joaquim Bento de Souza Andrade. 
- Do centeio esporado e seu emprego nos partos (Rio, 18591, 

tese de doutoramento de Paulino Franklin do Amaral, futuro barão 
de Canindé. 
- Da operação da versão (Rio, 1861). tese de doutoramento 

ae Alfredo Cãndido Guimarães. 
- Convulsões eclâmpticas (Rio, 1861). tese de doutoramento 

de Noronha Feital, etc. etc., etc. 
Merecem menção também duas teses de concurso a cadeira dr 

Partos: 
- Da hemorragia uterina considerada como complicação so- 

brevinda do processo do parto e a expulsão do feto, precedida 
de algumas considerações gerais sobre as hemorragias (Rio, 
18331, tese do dr. José Cardozo de Menezes. 

- Considerações sobre os cuidados e os socorros que se de- 
vem prestar aos meninos por ocasião do seu nascimento sobre 
as vantagens do aleitamento maternal (Rio, 1833) por Francisco 
Júlio Xavier, lente de partos da Faculdade do Rio de Janeiro. 

O nosso mestre Mazarem, inconteste pioneiro do ensino da 
Obstetrícia no Brasil, faleceu em 1849, um ano depois que no 
Porto o professor Câmara Sinval realizava a primeira aplicação 
de clorofórmio no ato do parto, feita em maio de 1848. Aqui no 
Brasil, num parto, coube ao dr. Rodrigo Soares Cid de Bivar pra- 
ticar a primeira cloroformizaçáo, na Misericórdia do Rio, no 
mesmo ano de 1848. Na Inglaterra, em 1847, o famoso parteira 
escocês James Young Simpson (1811-1870). já as antecedera, por 
ocasião de um parto da rainha Vitória, quando teve oportunidade 
de ministrar o clorofórmio. 

No dia 12 de novembro cie 1185 5 Senado da Câmara do Rio 
de Janeiro fazia baixar um edita1 ordenando aos moradores da 
cidade e sede da Corte que, em sinal de júbilo, fizessem iluminar 
as fachadas das suas residências durante três dias consecutivos 
ao do nascimento do herdeiro presuntivo dc trono. Finalmente, 
a 2 de dezembro vinha ao mundo, em meio das agitações dos 
primeiros anos do Império Brasileiro, o nosso segundo Imperador 
D. Pedra 11, sem dúvida o maicr de todos os brasileiros. A boa 
nova do nascimento do príncipe foi oficialmente comunicada a 
Corte e ao povo brasileiro por um boletim médico publicado no 
Diário Fluminense, com a data do dia do feliz evento: "As duas 
horas e meia da madrugada do dia 2 do corrente, S. M. a Impera- 
triz deu a luz hum príncipe com a maior felicidade possivel, no 
meio de hum trabalho, bem que de quase 5 horas, todavia assás 
incômodo, tanto pela posição pouco favorável do tronco a entrada 
do estreito superior da bacia que não deixava sem grande difi- 
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culdade descer a cabeça (primeira parte que se apresentou), aliás, 
bem situada (posição occipito-cotiloide esquerda), como pela dis- 
tância dos hombros, cuja medida deu hum número de polegadas 
abaixo indicado. Esta circunstância vinda à primeira influia gran- 
demente para a dificuldade do Parto. para o bom êxito do qual 
foi mister a intervenção de socorros que foram prudentemente 
ministrados. 

Medidas lineares - Comprimento, 23 polegadas e 1/4. Ex- 
tensão de hum a outro hombro, 6 polegadas e 3/4. 
Paço da Imperial Quinta, aos 2 de Dezembro de 1825 - Do- 
mingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto." 

O médico assistente em serviço do Paço, que recebeu, ao nas- 
cer, o príncipe e firmou esse boletim torna-se barão de Iguarassu, 
em 25 de março de 1845, e foi o mesmo facultativo que assistiu 
também à Imperatriz no ato de nascimento das suas filhas d. 
Januária Maria e F'rancisca Carolina. 

Formado no Rio, já era cirurgião militar e médico da Casa 
Real em 1817. Elevado a cirurgião da Eeal Cámara em 1820, no 
ano de 1827 partiu como facultativo de muita nomeada e lente da 
Escola médico-cirúrgica do Rio de Janeiro a estudar em Paris. 
onde mais tarde, por motivos de economia, o Governo do Brasil 
lhe suspendeu a pensão e retirou-lhe o lugar de cirurgião-mar do 
Império. 

Porém D. Pedro I, por um de seus rasgos de generosidade e 
indignação, abre o seu bolsinho e Guimarães Peixoto passou a re. 
ceber regularmente 800$ anuais até completar os seus estudos. 
Recebido o grau de doutor em Medicina pela Universidade de Pa- 
ris, apresentou-se em 1831 ao primeiro Imperador que acabava 
de chegar do Brasil, após a sua abdicqão, tendo sido abraçado 
pelo seu augusto protetor, compadre e amigo. Pedro I e Maria da 
Glória eram padrinhos de um filho seu, nascido em 1826 a bordo, 
quando da excursão empreendida pela Família Imperial ao Norte 
do País. Retomando ao Brasil em 1833 foi nomeado a 31 de 
maio desse ano diretor da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. 
Ainda, em 1833, acometido o 2: Monarca de grave enfermidade, 
o dr. Guimarães Peixoto teve a felicidade de salvá-lo. A Regência. 
agradece ao ilustre médico tão grandioso serviço e ofereceu-lhe 
uma remuneração pecuniária, mas ele recusou-a. aceitando, porém, 
o título de 1." médico do Imperador e da família Imperial. AindP 
em 1845, aos 23 de fevereiro, recebeu também o augusto filho 
de D. Pedro 11, o príncipe d. Afonso, precocemente desaparecido. 
Msx Fleiuss, o inolvidável historiador dos fastos do Império e de 
nossa família reinante, lembrou que o mesmo médico que havia 
recebido em seus braços, ao nascer, S. M. o Sr. D. Pedro 11, rece- 
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beu também o seu augusto filho príncipe d. Afonso e então o tí- 
tulo nobiliário de Barão de Iguarassu, merecida distinção, lhe foj 
galardoado. 

Deixou inúmeros trabalhos e entre eles: Prolegõmenos, obser- 
vações sobre as moléstias cinírgicas do País, 1820, com análises 
judiciosas sobre casos obstétricos. Sua tese de doutoramento, 
defendida em Paris, foi brilhante dissertação sobre medicamentos 
brasileiros capazes de substituir com eficiência os exóticos. 

D. Leopoldina, primeira Imperatriz e infeliz esposa de D. 
Pedro I, "minada por humilhações constantes e aborrecimentos 
perpétuos" adoeceu nos primeiros dias de 1826, estando grávida 
de três meses, tendo por causa a grande questão que teve com o 
marido. Pedro entendera de viajar para sentir os embates da 
guerra Cisplatina. Antes do embarque houve um beija-mão de 
despedida, ato oficial em que figurou a Marquesa de Santos. Leo- 
poldina recusou-se a comparecer, nãc só por doente, acometida 
por "febre biliar", como para não sofrer o vexame de se mostrar 
em público ao lado de Domitila de Castro. Este último motivo 
preponderava. D. Pedro descontrolou-se. Violento, tentou fazê-13. 
entrar de qualquer forma no salãc. A recusa enérgica da esposa 
Leria chegado inclusive a tentativa de arrastá-la a força, maltra- 
tando-a corporalmente em consequéncia de sua resistência deses- 
perada. É certo que chegou a desferir-lhe pontapés, ou quando 
menos espancamento. 

Por tudo isso, os sofrimentos e aflições acabaram por com- 
prometer uma saúde já abalada: aumento de febre, distúrbio par- 
cial das idéias, estremecimento geral, evacuações biliosas, insônias 
e o aborto irreversível. Em verdade talvez tivesse sobrevivido à 
interrupção gestacional mas não escapou a causa moral de toda 
a doença. 

Cuidou da enferma, além do barão de Iguarassu e Jerõnimo 
Alves de Moura, o dr. Vicente Navarro de Andrade, médico da 
Casa Imperial, barão de Inhomirim. Repetidas por mil linguas 
levantaram-se mil suspeitas. Afirmava-se que D. Pedro, ao par- 
tir para o sul, dera a ordem para que fosse envenenada a Impera- 
triz em sua ausência. O clamor foi geral e os inimigos do Mo- 
narca propalaram rapidamente as insídias e "atreviam-se a dar 
o nome do médico que funcionava como carrasco nessa cena de 
horror". Expilly, em seu livro "Mulheres", diz que não havia 
nenhuma suspeita sobre o médico d.a Imperatriz; "essa morte 
que provocou acusações terríveis, foi seguida de quase loucura 
do barão de Inhomirim, primeiro médico do Paço. Essa des- 
graça cuja causa para muitos brasileiros se envolverá nas dobras 
de um mistério, pesará todo o sempre, perante a história, sobre a 
memória de D. Pedro I". Até José Bonifácio de Andrada e Silva 
externou suspeitas: "A morte da Imperatriz me tem penalizado 
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assás. Pobre criatura! Se escapou ao veneno, sucumbiu aos 
desgostos. . . " 

Com 30 anos incompletos finara-se aquela que seria sempre 
a santa e mártir primeira Imperatriz do Brasil, e o pobre parteiro, 
até então honrado e de grande conceito, desapareceu da História, 
nas penumbras da difamação e da quase alienação. 

Que a terra lhe seja leye! 
Cândido Borges Monteiro, Visconde de Itaúna, cirurgião emé. 

rito, obstetra de pról, para regozijo geral da Nação, dezessete 
meses depois do matrimônio de D. Pedro I1 e Teresa Cristina, 
Bourbon de Nápoles, assistiu ao parto do primogênito do casal, 
repetido em 46, aos 29 de julho, com o nascimento de Isabel, ou 
mais precisamente Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela 
Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança. Idêntico privilégio terá 
com o nascimento de Leopoldina, em 47, e de outro, Pedro de 
Alcântara, em 9 de julho de 1848. A todos assistiu Itaúna. Os 
monarcas perderam seus dois varões. O primeiro, que parecia 
um robusto, loiro e sanguíneo menino, morreu de "febres" aos 
dois anos e meio de idade; o segundo, que seria herdeiro do 
nome, o terceiro Pedro do Brasil, não resistiu "as convulsões", 
desaparecendo na Fazenda Imperial de Santa Cruz. 

O Visconde de Itaúna foi um dos maiores de seu tempo, ci- 
rurgião e parteiro. Nas viagens que realizou a Europa ( a  primei- 
ra em 1866, acompanhando a princesa d. Leopoldina e o Duque 
de Saxe, a segunda, na mesma qualidade, em 1869, e, por fim, a 
terceira, em 1871, acompanhando D. Pedro 11) sempre aprofun- 
dou os seus conhecimentos médicos, visitando hospitais, serviços 
e convivendo com as maiores notabilidades médicas do tempo. 

Primeiro cirurgião do Hospital Militar, com as honras de 
Cirurgião-mor da Divisão, tornou-se autor da mais arriscada ope- 
ração da época, a ligadura da aorta abdominal, feita pela quarta 
vez no mundo, e primeira na América, com sobrevida de duas 
semanas. 

Antes de Itaúna, o grande cirurgião e anatomista inglês Astley 
Cooper realizou a ligadura da aorta abdominal, pela primeira vez 
em 1817; James, de Dublin, em 1829; Murray, na Cidade do Cabo, 
em 1834; e Itaúna, na residência do enfermo, Rua das Violas, em 
1842. Operava-se naquele tempo na própria casa ou sobre a mesa 
de jantar da residência do doente. Esta grande intervenção feita 
sob anestesia motivou comentários de toda a população da Corte. 

Teve oito auxiliares entre os quais Manuel Feliciano, o gran- 
de obstetra Luís da Cunha Feijó, pai, (Visconde de Santa Izabel) 
e o barão de Petrópolis (Manuel Valadáo Pimentel). Assistiram- 
na José Maurício (filho do padre Maurício), o Barão de São Félix, 
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outros médicos e numerosos estudantes. Ficou literalmente to- 
mada a sala do casarão da atual Rua Teófilo Otõni, antigo reduto 
dos fabricantes de violas, do Rio de Janeiro. Conseguiu o céle- 
bre doente sobreviver 12 dias. Morto, começaram os ataques a 
Itaúna, mas "este não esteve pela coisa e autopsiou quase que pu- 
blicamente o infeliz". Na resposta aos detratores, disse, entre 
outras coisas, "liguei a aorta e somente a aorta, não abri o peri- 
tõnio, não liguei a artéria com linha fraca, porque esta nz 00 ss 
tinha arrebentado". 

Itaúna, por ocasião de sua gestão na presidência da Provín- 
cia de São Paulo, juntamente com o médico dr. Lopes dos Anjos. 
prestou cuidados médicos ao famoso vate Castro Alves, no aciden- 
te que veio terminar com a amputação da perna, seis meses mais 
tarde no Rio de Janeiro, pelos drs. Mateus de Andrade e Andrade 
Pertence. 

Isabel, esposa do Conde d'Eu, príncipe Luís Felipe Maria 
Fernando Gastáo d'orleans ( 1842-1922 1, aguardou longos anos 
para que surgisse o herdeiro ansiosamente desejado. O Visconde 
de Taunay referiu que tudo se tentou para a resolução do que 
já se consideravz um caso de esterilidade sem remédios. O Barão 
do Rio Branco deixou anotado que era geral a crença na esterili- 
dade do Casal #Eu. Médicos do Paçc e mestres da Academia de 
Medicina em vão prescreviam mezinhas da época. Tentaram-se 
banhos de mar, de difícil aceitação naqueles dias. Aconselhou-se 
uma longa estadia em Caxambu e tudo parece que pouco tempo 
depois da cura hidroterápica sobreveio a esperada gestação. O 
primeiro parto teve um término desolador e imprevisto. Morreu 
o produto conceptual pouco antes do início ou durante o traba- 
lho de parto. A impossibilidade de expulsão fetal motivou z 
execução de uma craniotomia para esvaziamento do conteúdo 
craniano com o objetivo de abreviar o parto e permitir a passa- 
gem do polo cefálico. O ato Operatório deu motivo a uma polê- 
mica entre dois facultativos da Corte. O dr. Carolino Francisco 
de Lima Sa~itos, clínico no Rio de Janeiro, acusou o professor 
Luís da Cunha Feijó, pai, de haver realizado a intervenção sem 
indicação formal. A repercussão na sociedade de então foi muito 
significativa. O obstetra francès J G ~ O  Henrique Depaul, professor 
de clínica obstétrica da Faculdade de Medicina de Paris e presi- 
dente da Academia de Medicina de França era o parteiro da Prin- 
cesa Imperial Isabel, Condessa &Eu. Em 1875 vem ao Brasil es- 
pecialmente para assisti-la quando do nascimento do Príncipe do 
Grão-Pará e voltara para a terra Gaulesa, levando, além dos ho- 
norários elevadíssimos, mais 15 mil francos de consultas conce- 
didas em Petrópolis. Chegado a capital francesa, concedeu ao 
jornal Le Figuro uma infeliz entrevista, referindo-se ao Brasil em 
termos pouco corteses, senão injuriosos. Quando aqui retornou 



IIEVISTA DO INSTITCTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAVLO 28 
.~. - 

ao chamado de D. Isabel foi atacado por violentos artigos publi- 
cados nos "a pedidos" da imprensa carioca. A celewna levantada 
foi tal, relata Lycurgo de Castro Santos Filho, que em 1880, ne- 
cessitando novamente dos serviços de seu parteiro de confiança, 
a então Regente Isabel preferiu não chamá-lc e embarcar, ePd 
própria, para Paris, onde nasceu o terceiro filho. 

O primogênito D. Pedro, do casal d'Eu, nasceu em Petrópolis 
a 15 de outubro de 1875, aniversário do casamento de seus pais. 
Recebeu o título de príncipe do Grão-Pará por ser o 1P filho da 
herdeira do trono. Mesmo entre os familiares, se,-do nos conta 
Carlos Buarque, era apelidado de maneta. Andava em tratament~ 
"com choques elétricos no braço esquerdo, cujo defeito de nas. 
cença, uma semi-paralisia ou insensibilidade do antebraço e da 
mão" lembrava o caso de Guilherme 11, da Prússia. Talvez para- 
lisia de Erb, era "manso de gênio, o espírito brando, a bondade 
natural, mais de Bragança, enquanto D. Luís, voluntarioso, preco- 
ce, batendo o pé pequeno com uma insolência prometedora acusa- 
va a herança paterna, dos Príncipes soldados" (Câmara Cascudo). 

João Henrique Depaul, mestre francês de Obstetrícia em nossas 
plagas, recebeu o epíteto de "criador de casos". 

O dr. Luís da Cunha Feijó, Visconde de Santa Isabel com 
Grilndeza (1817-18811, mestre na medicina brasileira, marcou épo- 
ca como excepcional obstreta. Doutor em Medicina, pelo Rio, em 
1839, lente em 1840, foi diretor em 1872 bem como médico da Inl- 
perial Câmara. Com a Sereníssima Princesa Condessa d'Eu esteve 
na Europa em 1865, 70 e 78. Como vimos, graças à sua orientação, 
venceu a esterilidade da herdeira do trono já a prolongar-se por 
bastantes anos. 

Em 1851, da cátedra de Patologia Interna obteve transferên- 
cia para a Cadeira de Partos. Ponto alto da obstetrícia em seus 
dias deixou trabalhos na especialidade, marcos significativos no 
evolver de nossa medicina. Títulos como "Rutura do útero" (1848). 
"A propósito do aborto terapêutico" (18481, "Oclusão vaginal por 
septos membranosos" (1849) e "Função Placentar - Réplica ao 
àr. Saboia" (18601, etc., etc., batizam observações pioneiras conce- 
bidas dentro dos cânones científicos. 

O prof. Luís da Cunha Feijó Filho continuou (1843-1913) as 
glorias paternas com currículo exemplar e foi indiscutive!ments o 
inalor parteiro de seu tempo, formador de discípulos e de escols 
respeitada. 

Em 1866 marcou época sua tese para o grau de douioramrn- 
to em medicina na escola da Corte intitulada "da embriotomia e 
seu paralelo com a operação cesariana e sinfiotomia". Estudou o 
"Defloramento" (18781, e sua tese apresentada para o concurso 
cla cadeira de Partos em 1872 versou sobre "Paralisias puerpe 
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rais". Mateus Pertence referiu que ele nas aulas se exprimia com 
facilidade, desenvolvendo as preleções com lucidez e atraindo o 
interesse para a especialidade que dominava. O seu falar não era 
monótono, e por vezes "acalorava a afirmação e dava colorido a 
parte descritiva: em primeiro relance de olhos não se deve comu- 
nicar a impressão que reverbera de sua fisionomia; depois de 
ouvir-se-lhe a voz deve-se asseverar que agrada muito e no julga- 
mento é justo, mas argumenta por pouco tempo". 

Seu fulgor no Império só teve símile neste século com Fer- 
nando de Magalhães, na Guanabara, e o ínclito e exponencial Raul 
Carlos Briquet, nestas terras de Piratininga. 

Vicente Cândido Figueira de Saboia, Visconde de Saboia, di- 
retor em 1881, substituto de Santa Isabel, "apressa-se em enfren- 
tar o descalabro reinante, a Babe1 de Regulamentos, Avisos e Ins- 
truções, contendo disposições inconseqüentes. . . chocando-se, 
destruindo-se reciprocamente" (Olímpio de Azevedo, in "Memó- 
ria Histórica de 1883"). 

Vaticinando o acerto da escolha, publica a "Revista Ilustra- 
da" uns versos oportunos: 

Pertence o hospicio aos doidos, é verdade 
Mas breve há de dker-se: aqui foi Tróia! 
Pois já está nomeado o seu Saóóia 
Pr'a ser o diretor cEa Faculdade. 

Para tornar efetiva a realização de seus sonhos, promove Sa- 
boia alterações na reforma Leôncio de Carvalho e consegue, gra- 
ças à sua tenacidade, apoio e alta compreensão do Visconde de 
Ouro Preto, no Senado, do Conselheiro Leão Veloso, Ministro do 
Império, e sobretudo do Imperador D. Pedra 11, que muito o es- 
timava. 

A eficiência de Saboia leva ao fastígio a Faculdade. Remode- 
lacão completa no ensino, nos costumes e nas instalações, ficou 
como regime da disciplina e do trabalho, dias áureos da Escola de 
Medicinr.. Fernando de Magalhães enfatizou: "compare-se os 30 
anos 6.e 2obim com os 8 de Saboia e veja-se a diferença profunda 
de acao e de proveito entre estes dois administradores. sogro e . 
genro ". 

Mestre de Cirurgia, ortopedista, autor "d'A Vida Psychica do 
Homem" (Ensaio Filosófico sobre o Materialismo e o Espiritua- 
Ilsmo") deu dimensões ao ensino e a planta física que abrigou a 
eriermaria de mulheres. Talvez tenha, a lei áurea da assistència 
a parturiente, emanado de suas sábias ordenações. Deixou "um 
traço de luz nos anais patrícios", a assinalar o introduzir do apren- 
dizedo prático da arte esculapiza. 

Polivalente, humanista, seus conhecimentos abarcavam o sa- 
ber de seus dias. Deixou, na seara obstétrica, várias contribuições 
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marcantes de positivo significado: "Do Aborto, sob o ponto de 
vista obstétrico" 1865; "Da conduta do parteiro, nas apresenta- 
ções de espádua", 1866; "Traité théorique et pratique des accou- 
chements", Paris, 1873; e "Contribuição a Cirurgia e a Ginecolo- 
gia Contemporâneas", de 1897, também editado em Paris. 

A primeira reforma republicana, código de 1891, terá a égide 
de Benjamin Constant, que pouco sobreviveu a sua obra e logo 
extinguia-se o Ministério da Instrução. Mas, o condutor, também 
emérito da antiga disciplina de Partos, Érico Coelho, com sua 
monografia "Reforma da Faculdade de Medicina do Rio de Janei- 
ro", de 1890, contribui para os novos tempos de aprendizado r, 
ensino. 

Nesta rememoração de fatos, eventos, enunciaçáo de esforços 
de mestres e doutos obstretas é mister relevar que em 1833 o dou- 
tor pela Faculdade de Paris, dr. Francisco Júlio Xavier, explendeu 
na cátedra de nossa Imperial Academia. Deixou-nos um estudo 
minudente sobre "Criação de um Hospital de Maternidade" (1845). 
Em 1851 ascendeu ao cargo de lente catedrático de partos o mi- 
neiro Domingos Marinho de Azevedo Americano ( 1813-51 ) . Pouco 
permaneceu a testa da disciplina, pois veio a falecer no mesmo 
ano da investidura, prematuramente. De viagem a Europa resul- 
tou "Memória sobre o estado atual das instituições médicas na 
França, na Prússia e na Grã-Bretanha" (1844). 

Sucederam-no Luís da Cunha Feijó pai, até 1872, e nessa data 
Feijó Filho. Em 1883, criada a cadeira de Obstetrícia e Ginecolo- 
gia, assumia-a Érico Marinho da Gama Coelho, cuja tese inaugural 
é com certeza em 1870 o primeiro estudo em nosso meio relati- 
vo a "Diagnóstico diferencial dos tumores do seio". Com a data 
de 1883 publicou excelente trabalho para o tempo a respeito de 
mola hidatiforme, Será substituído pelo inolvidável Fernando de 
Magalhães, um dos mais altos expoentes da Obstetrícia no Brasil. 

O dr. João Henrique Teodoro Langgaard era parte integrante 
daquela plèiade formada por Ricardo Daunt, Alvares Machado, 
Cândido Gomide, Pereira Lima, Guilherme da Silva, Cunha Mota, 
Bertoldi, Emilio Ribas, Vieira Bueno e Tomás Alves. Engrandece- 
ram Campinas e o renome da Medicina. 

Falecido em 30 de outubro de 1883, com 70 anos de idade, nas- 
cera na Dinamarca, onde formou-se em Medicina. Em 1842 veio 
ao Brasil e estabeleceu-se em Ipanema, onde então prosperava a 
fábrica de ferro que fundara o alemão Varnhagen, pai do futuro 
Visconde de Porto Seguro. 

Com o apoio do médico do Paço, Dr. Cruz Jobim, professor 
e diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, fez brilhan- 
tes exames de suficiência para a habilitação legal em nossa terra. 
Foi mesmo o primeiro médico estrangeiro a receber a nota de 
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distinção em exames de tal natureza. De 1pa.nema foi a Sorocaba 
e finalmente para Campinas, onde se radicou definitivamente, per- 
manecendo até 1870, quando se transladou para a Corte. 

Por muito tempo na cidade de Carlos Gomes, disputaram a 
clínica três médicos estrangeiros: Dr. Langgaard, o italiano Ber- 
toldi e o irlandês Daunt. Todos deixaram exemplos de abnegação 
e devotamento no exercício de sua profissão. Era o Dr. Langgaard 
profundo conhecedor de terapêutica. Iniciou, continuada depois 
na Corte, grande atividade profissional que lhe deu justo renome. 
Foi muito afamado, inclusive pelo seu "Formulário", publicado 
em primeira edição no ano de 1867. Juntamente com o Formulário 
de Chernovitz, "era pelo sertão a dentro, mesmo nos mais afas- 
tados recantos, o grande recurso dos enfermos". 

Publicou também o Dicionário de Medicina Doméstica e Po- 
pular, obra em 3 volumes, em 1865, e "Suscintos conselhos as Jo- 
vens Mães para o tratamento racional de seus filhos", escrito pio- 
neiro para orientação das mães brasileiras. 

Em sua obra deixou patente conhecimentos profundos, para 
o tempo, de medicina, fisiologia, ciências naturais e botânica. 

Escreveu o Dr. Langgaard um Tratado de Obstetrícia e Atlas 
do Corpo Humano. Todos os seus livros foram editados pelos an- 
tigos livreiros Lammert e impressos na desaparecida tipografia 
Universal de Lammert & Cia. 

Ainda escreveu uma biografia do sábio da Lagoa Santa. em 
1983, sob o título "O naturalista Dr. Lund (Peter Wilhelm), sua 
vida e seus trabalhos". Exímio pianista, cultor das letras, admi- 
rava a pintura e a literatura. Publicou em 1863 "Maria ou a Bela 
Paulista", camédia, cuja parte em versos foi musicada por José 
Sant'Anna Gomes, irmão mais velho de Carlos Gomes, e levado a 
cena em Campinas. 

Foi exemplo marcante'do hurnanismo de sua época. Seus des- 
cendentes seguiram a mesma trajetória de cultura e inteligência. 

O jurisconsulto Rodrigo Otávio de Menezes Langgaard foi seu 
neto, e este, por sua vez, legou a nação o não menos brilhante Ro- 
driço Otávio Filho. Ambos mereceram o galardão de membro da 
Academia Brasileira de Letras. 

O Barão João Tiago Von Tschudi, diplomata e sábio suíço, mi- 
nistro da República Helvética no Brasil, de antiga e ilustre fami- 
lia de seu país, permaneceu, a partir de 1857, 2 anos na Américs 
do Sul, a percorrer o Brasil, os Estados do Prata, o Chile, a Bo- 
iivia e o Peru. 

Faleceu em 1887 deixando eminente reputação como uma das 
notáveis figuras dentre os cultores das ciências naturais do século 
XIX. Zoólogo, antropoiogista, era formado em ciências naturais 
pela Universidade de Neufchatel e em Medicina pela Faculdade 
Paris. 
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Percorreu também a Província de São Paulo, em andanças 
propiciadoras de informes preciosos para o conhecimento de ci- 
dades e vilas, de homens e fatos de então. 

Tschudi conheceu Theodoro João Henrique Langgaard no 
exercício da medicina em Campinas. Refere-o como "homem de 
grande preparo, conhecido nos meios brasileiros pela publicação 
de várias obras em português". Enaltece-o por ser "homem amá- 
vel e sempre pronto a atender o próximo, que tratava de seus 
clientes colonos com muito desvelo". Desejava "que o mundo 
científico ainda possa tirar proveito de sua permanência de mais 
de 20 anos no Brasil, pois, dotado de profundos conhezimentos 
das ciências naturais, coleciona e estuda vasto material, exercen- 
do assim sua dupla atividade, de médico e cientista". 

O Dr. Langgaard lhe mostrara um negro "atacado de uma 
estranha afecçáo, peculiar a raça". As "inchações" eram os que- 
lóides, formados ao redor das partes do corpo atingidas por feri- 
niento externo. Surpreendia-se ao constatar os lóbulos das ore- 
lhas de uma criança, perfurados para a colocaçáo de brincos, 
com "degenerações em excrescências alongadas". Nos negros da 
Guiné havia tais degenerescências nas faces, sempre por cima das 
tatuagens que ostentavam. O médico dinamarquês chamava de 
"mal da cicatriz" e somente o observara em homens negros e ja. 
mais em mulatos (SIC). 

Tschudi registra também no seu iivro "Viagem as Províncias 
do Rio de Janeiro e São Paulo" que "o doutor Langgaard extirpou 
uma destas formações que se desenvolvera na omoplata de uma 
escrava, e que tomara a forma achatada, devido a pressão da rou- 
pa. A peça foi enviada para o Museu Patológico de Viena". 

O dr. Theodoro Langgaard escreveu, e editou em 1862 na Pro- 
víncia de São Paulo, a l.= ediçáo de sua "Arte Obstétrica ou Tra- 
tado Completo dos Partos", já vinda a lume com nova edição em 
1873, cuidadosamente revista, melhorada e aumentada. 

Tinha por escopo "dar conselhos as pessoas no interior deste 
vasto Império, que pela força das circunstâncias tinham de tomar 
sobre si tão árdua quão penosa tarefa, sem ter o mínimo conheci- 
mento daquela grande obra que a natureza exerce na ocasião do 
parto e dos socorros que porventura terão de prestar aquelas mu- 
lheres infelizes que no meio de seus sofrimentos se acháo desam- 
paradas, sem ter ao pé de si alguém em que possáo confiar". 

Era na verdade livre de proselitismo, a levar a todos os rin- 
cões da Pátria não só conhecimentos gerais, mas normas escor- 
reitas de boa conduta e orientação. Estudava a Parte Anatõmica 
dos genitais da mulher, inclusa a bacia; a gravidez normal e pa- 
tológica; os partos anormais e os naturais; o aborto, o parto pre- 
maturo, a puérpera e o recém-nascido. nada deixando de abordar, 
secundinas, sedes viciosas da placenta, as operações obstétricas, 
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verdadeiro modelo e paradigma dos compêndios e tratados que 
começarão a aparecer na centúria nascente. A s  figuras explicati- 
vas e esboços são úteis e constituem fundamentos para a boa com- 
preensão de um texto bem atualizado para o tempo, inclusive para 
os esculápios em geral, que até ontem eram físicos e mezinheiros, 
mal iniciados numa botica incipiente. 

A obra de Langgaard, pioneira em nosso meio, é ainda inte- 
ressante nos dias de hoje e merece as indiscutíveis primazias nes- 
tes solos magnânimos e dadivosos dos Campos de São Paulo de 
Piratininga. 

Ao encerrar estas palavras de evocação e respeito citaremos 
Sílvio de Oliva Maia e Raul Carlos Briquet; Cesário Mota, Rodri- 
gues dos Santos e Bráulio Gomes; Maria Renotte e Genebra de 
Barros; Nicolau de Moraes Barros, Waldemar de Souza Rudge e 
Francisco Cermtti; Vieira Marcondes, José Ayres Netto, Artur e 
Eduardo Martins Passos; todos a honrar os chãos sagrados da Ma- 
ternidade de São Paulo, escola primaz da Arte de Partejar, nesta 
Terra Bandeirante. 



TONG KING SING 

José Almeida Prado de Castro 

Em 1758 era publicado em Lisboa o trabalho do Padre Manoel 
Ribeiro Rocha, advogado e bacharel formado pela Universidade 
de Coimbra, intitulado "O Ethiope Resgatado", que preconizava 
a emancipação gradual e progressiva da escravidão negra, basea- 
do inicialmente na suspensão do tráfico e na libertação do ventre 
escravo. A partir de 1850 cessa legalmente o tráfico transoceânico. 
Daí por diante, o movimento abolicionista se alastra no Brasil, ga- 
nhando corpo. 

A abolição total de chofre causaria um tremendo mal para a 
economia do Pais, lastreada no café que estava vinculada ao tra- 
balho servil. Para os fazendeiros de então seria um desastre, mes- 
mo que o governo imperial indenizasse o capital jnvestido nos es- 
cravos. O problema era relevante, pouca esperança havia, caso os 
negros fossem libertados de continuarem nas fazendas como traba- 
lhadores assalariados. Procurava-se uma saída para essa situação 
e a mais viável seria contratar braços alienígenas livres na Euro- 
pa. Houve algumas tentativas em pequena escala, oficiais e parti- 
culares, de colonização agrária com imigrantes alemães, suiços, 
italianos e portugueses. 

Por volta de 1883 achava-se em Paris o engenheiro brasileiro 
João Baptista de Castro, abolicionista e republicano. Faz amizade 
com um abastado negociante chinês Tong King Sing. Consegue 
interessá-lo de trazer "coolies" chineses para substituir os escra 
vos nas lavouras brasileiras. Em outubro desse mesmo ano, 
hospeda-se no Hotel dos Estrangeiros Tong King Sing, vestindo-se 
a moda chin, túnica de seda com botóezinhos, sapatos de sola de 
lã e um barrete preto com um tope vermelho: insígnia da classe 
letrada. Pendia-lhe as costas o rabichn de bom tamanho e tran- 
çado com arte. Seu secretário, que o acompanhava, era um negro 
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americano, Mr. Butley; vivia na China há muitos anos e falava 
diversos icliomas. Imaginem que rebuliço incrédulo despertaram 
na brejeira e maliciosa Rio de Janeiro essas duas figuras 
excêntricas. 

Tong King Sing falava fluentemente o inglês e no mesmo diz. 
de sua chegada foi recepcionado nos salões de Mme. Haritoff, nas 
Laranjeiras, onde expôs aos Barões do Café as condições de ali- 
ciamento dos "coolies". Ele era diretor da China Merchant 
Steam Navigation Company e seu secretário um dos maiores acio. 
nistas. Mantinha essa companhia 45 grandes paquetes em trá- 
fego entre os portos do Celeste Império e Liverpool. As negocia- 
ções prosseguiram por vários dias e a esse empreendimento iriam 
se associar brasileiros. Interessava-se também no comércio de 
algodão, fumo e borracha. Esteve em São Paulo e Campinas e 
visitou mais de uma fazenda na provincia do Rio de Jaileiro. O6 
entendimentos malograram porque os fazendeiros queriam con- 
tratos por três anos e ele se opunha a essa espécie de servidão 
temporária. O jornal A Prováncia ãe São Paulo, de 18 e 19 de 
outubro e 13 de novembro de 1883, informa o evento. 

Ao partir do Brasil, Tong King Song enviou a seguinte carta 
a João Baptista de Castro, lamentando o fracasso das negociações: 
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A sociedade a qual se refere Tong King Sing na sua carta é 
a Nacional de Agricultura, cujo primeiro presidente foi o Viscon- 
de de Ouro Preto e o vice-presidente João Baptista de Castro, 
introdutor das idéias cooperativistas no Brasil. 

Assim termina a visita desse amável chinês, induzido por um 
brasileiro a se interessar por um problema nacional, embora co- 
mercialmente. Se tudo tivesse dado certo os seus navios viriam 
carregados de colonos para a lavoura e levariam de volta produ- 
tos de consumo e quiçá o café por essa via teria penetrado na 
velha China 



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÁO PAULO 
(LEALDADE E CONSTÃNCIA) 

Claudio Moreira Bento (x )  

DEDICATÓRIA 

A memória dos heróis da Corporação que tombaram desde 
1831 na defesa da Pátria, da ordem, da lei e na defesa da Socieda- 
de, na luta contra o crime. 

A Policia Militar do Estado de Sáo Paulo completará, e m  15 
de dezembro de 1981, 150 anos de bons serviços a preservação da 
paz, da tranqüilidade e da segurança individual e patrimonial da 
grande Família Paulista. Suas origens remontam a criação, e m  
i5 de dezembro de 1831, d o  CORPO DE GUARDAS MUNICIPAIS 
(a  pé e a cavalo) quando o Conselho do Governo de São Paulo, 
dirigido pelo Presidente da Prouincia - Brigadeiro Raphael To- 
bias de Aguiar - decidiu organizar efetivamente aquele corpo, e m  
cumprimento a Lei de 10 de outubro e Decreto de 22 do mesmo 
mês, baixados pela Regência Trina, destinudo a MANTER A 
TRANQUILZDADE PÚBLICA E AUXILIAR A JUSTIÇA. Ao ser 
criado, o Corpo de Guardas Municipais herdava uma rica tradição 
de milicianos paulistas e equivalentes, acumulada e m  quase três 
séculos, no reconhecimento e expansão do território, na preserva- 
ção da Unidade, Integridade e Soberania d o  Brasil, no Nordeste, 
Oeste e Sul, e na conquista e preservação da própria Independên. 
cza do Brasil. O Corpo de Guardas Municipais teve por primeiro 
comandante o Alferes d o  Exército Imperial, José Gomes de Al- 
meida, comissionado n o  posto de capitão. Por transformuçóes. 
incorporações, fusões, euoluçóes e mudanças de denominações 
sucessivas, a partir de 1969 passou a denominar-se Policia Militar 

(x) Ten. Cel. Eng. QEMA - CLAUDIO MOREIRA BENTO (Membro da 
Comissão de História do Exército) (1911.73). Da Academia Militar aas 
Agulhas Negras 
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do Estado de São Paulo. De 1831 a 1969 esta Corporaçáo, con- 
forme registram seus invejáveis anais, impulsionada e fiel as tra- 
dições militares paulistas de seus antepassados, prestou relevan- 
tes serviços militares, nas lutas internas e externas que se fez 
representar ou participou, na preservação da Integridade, Sobe- 
rania e Unidade nacionais e na manutencão da Ordem e da Le:; 
e da tranqüilidade da Família Brasileira, além das fronteiras 
paulistas e brasileiras e na própria FEB, na Itália. Orgulhosos 
e embalados por estas gloriosas tradições de bem servir e defen- 
der a Família Brasileira, os policiais militares de São Paulo, espa- 
Zlzados por 571 municipios, com dignidade, abnegaçáo, competên- 
ma e elevado espírito público, apesar de as vezes incompreendi- 
dos, dedicam-se, sem desfalecimentos, a nobre tarefa de prover 
Segurança e Tra?tquilidade a Família Paulista, a qual orgulhosa- 
mente pertencem. 

O presente ensaio objetiva interpretar a contribuição desta 
h,istórica corporação paulista, cujo batismo de fogo teve lugar e m  
1842 no combate de Vereda Grande. ao comando de Duque de 
Cazias, atual Patrono do Exército Brasileiro, na época barão e 
realizando sua segunda obra pacificadora das quatro que o fize- 
ram reconhecido e consagrado por seu povo como - O Pacificador. 

SOB O ESTfMüLO DE U M A  GLORIOSA TRADIÇÁO 

Ao ser criado, e m  1831, o Corpo de Guardas Municipais da 
Província de São Paulo herdava as gloriosas tradições militares 
de milicianos e equivalentes paulistas, acumuladas e m  quase três 
séculos e m  que tomaram parte ativa nos seguintes eventos da His. 
ria Militar do Brasil: 
- Na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, ponao por 

terra os sonhos de Willegaignon de ali estabelecer a França Equi- 
nocial, ao participarem do ataque ao Forte Coligny, local da atual 
Escola Naval do Brasil. 
- Na obra ciclópica dos bandeirantes que, transpondo o 

meridiano das Tordesilhas, percorreram o Sul, o Centro-Oeste, o 
Sudeste e Norte e reconheceram e conquistaram as vastidões ter- 
ritoriais no Ocidente do referido meridiano. Conquista legítima 
reconhecida no Direito Internacional, pelo Tratado de -Madri de 
1750. 
- Na épica marcha de João Ramalho, de Natal a Salvador, 

ao comando de Raposo Tavares, através de território dominado 
pelo invasor holandês. 
- Na expediçáo partida do Rio de Janeiro que libertou An- 

gola do domínio holandês. 
- Na Guerra de 1763-77 no Rio Grande do Sul e no Mato 



44 REVISTA W INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAPICO DE S PAULO 
~p 

Grosso. No Sul, já desde 1722, através de contingentes sucessivos 
de miiicianos paulistas e da Legião de Voluntários Reais de São 
Paulo (1775-78). 

Todos desempenharam papel militar notável de 1722-1778, no 
reconhecimento, exploração, conquista, povoamento, defesa e de- 
finição do destino brasileiro do %o Grande do Sul, peias forças 
das armas. 

No Oeste, contribuindo para a ereçáo e defesa dos fortes N. S. 
do Iguatemi, de Coimbra e Príncipe da Beira, que tiveram papel 
decisivo para a definição do destino brasileiro do Mato Grosso, 
ao garantir a conquista dos bandeirant,es reconhecida pelo Tratado 
de Madri. 
- Na incorporação dos Sete Povos das Missões em 1801 no 

Rio Grande do Sul, onde, entre os 40 heróis que participaram da- 
quela luta, 14 pelo menos eram paulistas, como o sorocabano 
Gabriel Ribeiro, segundo em comando e, após, tenente de milícias, 
e o tenente das milícias paulistas Antônio de Lara, a frente de 12 
conterrâneos e o mais graduado daquela histórica empresa. 
- Na expedição enviada pelo Príncipe-Regente D. João que 

conquistou Caiena, na atual Guiana Francesa, em represália a 
Napoleão. 
- Como integrantes da Legiáo de São Paulo, formada por 

dois batalhões de Infantaria e dois de Cavalaria e duas compa- 
nhias de Artilharia, que lutou e guarneceu o Rio Grande de 1811 a 
1824, cobrindo-se de glórias no Exército Observador e após Paci- 
ficador da Banda Oriental, nas guerras contra Artigas de 1816 a 
1820, na incorporação da Província Cisplatina e na guerra de In- 
dependência do Brasil naquela Província. Legia na qual iniciou 
sua fulgurante carreira militar, em 1824, em Salto-Uruguai, como 
voluntário de sua Cavalaria o mais tarde intrépido, legendário e 
líder de combate sem igual na guerra do Paraguai - O Mare- 
chal Manoel Luiz Osório, Marquês do Herval, atual Patrono da 
Cavalaria. 

Foram as milícias paulistas que forneceram o primeiro his- 
toriador militar, da primeira luta externa do Brasil-nação, na 
condição de Reino Unido - O Ten.-Cel. de Infantaria da Legiáo 
de São Paulo, Diogo Arouche de Moraes Lara, autor da Memória 
sobre a Campanha de 1816. 

Este bravo escritor soldado tombou morto a frente de seu 
Regimento de Cavalaria Guarani, sob seu comando, no Povo de 
Sáo Nicolau, em luta com artiguenos que o haviam invadido 
em 1820. .I. , ! '*S.?, 

Diogo era filho do Tenente-General José Arouche de Toledo 
Rondon, que fez brilhante carreira nas milícias paulistas e foi um 
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dos fundadores e primeiro diretor da Escola de Direito do Largo 
do São Francisco, local por ele escolhido, tudo em 1827. 
- Integrando o Corpo Leais Paulistanos, composto de 1000 

paulistas, que seguiu para o Rio de Janeiro em janeiro de 1822, 
a disposição do Príncipe Regente D. Pedro. Corpo que iria ter 
papel decisivo na conquista da Independência proclamada em 7 
de Setembro de 1822, as margens do Rio Ipiranga, em São Paulo 
e, na sua consolidação, particularmente na Bahia. 
- Integrando o 3." Regimento de Cavalaria Ligeira de São 

Paulo, que participou com destaque da Guerra Cisplatina 1825-28 
e que na Batalha de Passo do Rosário ou Ituzaingó se cobriu de 
glórias, integrando, ao lado do atual Regimento Osório do Rio 
Grande do Sul (2." RCG), a ala esquerda da 1 ." Divisão de Infan- 
taria do General Crisóstomo Calado. Esta unidade, com a In- 
dependência, havia herdado, por transformação, as tradições da 
Cavalaria da Legião de São Paulo na defesa da Integridade e da 
Soberania do Brasil, no Sul, de 1775-1824. A Cavalaria da Legião 
de São Paulo, por transformações sucessivas, é o 5." Regimento 
de Cavalaria, sediado em Quaraí, no Rio Grande do Sul. Unidade 
que possui gloriosa tradiçáio de nela ter ingressado no Exército, 
em 1824, como voluntário da Cavalaria da Legião de São Paulo, 
o Marechal Osório - Patrono da Cavalaria do Exército. 

FIDELIDADE A UMA TRADIÇÃO 

Criado o Corpo de Guardas Municipais em 15 de dezembro 
cie 1831, somente em 5 de julho de 1832 foi concluída a organiza- 
ção de sua Cavalaria, representada hoje pelo Regimento de Cava- 
laria 9 de Julho. Foi seu primeiro comandante o capitão de Milí- 
cias Pedro Alves Siqueira. 

O núcleo inicial do Corpo de Guardas Municipais foi de 130 
homens. Seu uniforme foi regulado por Decreto da Resêneia 
Trina de 29 de dezembro de 1931. 

Durante os 138 anos do Corpo de Guardas Municipais, até 
sua transformação em Policia Militar do Estado de São Paulo, 
esta corporação foi fiel as tradições de seus maiores e construi11 
uma sólida tradição na defesa da Integridade, Soberania e Unidade 
Nacional. Quer atuando em São Paulo, quer no Brasil e mesmo 
no exterior, em ações de guerra 

Nos anos de 1839-41 alguns de seus membros integraram a 
Divisão Paulista da Serra que atuou em 1839 contra os farroupi- 
lhas, em Santa Catarina, ao comando do brigadeiro Francisco 
Xavier da Cunha e, em 1840, no norte do Rio Grande do Sul, 
ao comando do marechal Pedro Labatut. 

Seu batismo de fogo teve lugar na Revolução de 1842, em 
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São Paulo, no combate de Venda Grande, ao comando do então 
Barão de Caxias. 

Fiel a defesa da ordem, da lei e dos poderes constituídos, teve 
de lutar contra seu organizador - o brigadeiro Tobias de Aguiar. 

Após a luta, Tobias de Aguiar foi forçado a deixar São Paulo 
e dirigir-se para Vacaria, no Rio Grande do Sul, para juntar-se 
?.os farroupilhas. 

Criador de cavalos, para lá levou suas manadas. Estas, em 
contato com cavalos do Rio Grande do Sul, de outra raça, deram 
origem a uma cruza de pelagem diferente, que desde então passou 
a denominar-se Tobiano, derivada do nome Tobias. 

Durante a Guerra do Paraguai (1865-701, a Corpora~ão lutou 
no Sul e no Oeste. No Oeste, alguns de seus membros integraram 
a coluna encarregada de invadir o Paraguai, episódio conhecido 
mundialmente por Retirada de Laguna, graças ao livro publicado 
por um dos seus integrantes - o Visconde de Taunay - pai de 
Afonso de Taunay, o consagrado historiador das Bandeiras e da 
cidade de São Paulo. 

Contingentes da corporação, embarcados na Divisão Naval ao 
comando do Almirante Barroso, participaram da vitoriosa Batalha 
Naval de Riachuelo. 

Entre muitos bravos da corporação naquela guerra, registre- 
se o então alferes Francisco Alves do Nascimento Pinto, mais 
tarde general honorário do Exército, em reconhecimento a SUE, 
destacada atuação naquela luta externa. 
- Durante a Revolta da Esquadra e Revoluçáo Federalista 

de 93, a corporação cumpriu destacado papel na defesa da lei, da 
ordem e dos poderes constituídos. Seja na defesa do porto de 
Santos, seja na luta no Paraná, onde atuou como 2a. Brigada ao 
comando do coronel João Teixeira da Silva Braga, integrando a 
la. Divisão do Corpo de Exército, ao comando do general Ewer- 
ton Quadros, em operações contra o caudilho Gumercindo Saraiva. 

-Durante a Guerra dos Canudos, no sertão baiano, a corpo- 
lação tomou parte da última expedição, ao comando do General 
Arthur Oscar Andrade Guimarães. Representou-a o seu 1.0 Ba- 
talhão de Infantaria, ao comando cio valente e enérgico major 
José Pedro de Oliveira. 

Como lembrança desta particjpaçâo o Batalhão Tobias de  
Aguiar até hoje conserva a bandeira da Unidad.e usada naquela 
luta. 
- Em 1904, o 1." Batalhão de Infantaria atuou no Rio de Ja- 

neiro, ao comando do tenente-coronel Pedro Arbues R. Xavier, 
para reprimir os amotinados da Revolta do Quebra Lampião. 

- Na Revolução de 1922 contingentes da corporação se fize- 
ram presentes na fronteira de Mato Grosso, ao comando do ma- 
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jor Januário Rocco. Integraram tropa ao comando do general 
Tertuliano Potiguara, encarregado d.a defesa daquela fronteira, 
contra revolucionários provenientes de Mato Grosso. 
- Na Revoluçáo de São Paulo de 1824, a corporação foi qua- 

se toda controlada em sua fase inicial pelo revolucionário Major 
Miguel Costa. A cidade de São Paulo chegou a ser dominada pelo 
mesmo. O comandante da corporacão foi preso, nesta ocasi4o. 

No meio desta confusão foi nomeaao para comandar o que 
restava da corporação a figura providencial do coronel Pedro 
Dias de Campos. Este, por sua atuação como guerreiro adminis- 
trador e outras grandes iniciativas, tornou-se um dos maiores vul- 
tos da História da Polícia Militar de São Paulo, que viveu com ele 
seus maiores e gloriosos momentos de 1924 a 1930. 

Nesta fase, a corporação, através de seus 1.O e 2.O Batalhões, 
se fez presente na perseguição a Coluna Prestes. O 1: Batalhão, 
a.o comando do coronel Joviano Brandão, atuou no Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, até 4 de agosto de 
1925. O 2: Batalhão, ao comando do tenente-coronel Afro Mar- 
condes de Rezende, atuou no Paraná, incorporado a tropas do 
Exército e participou com destaque nos combates SERRA DO ME- 
DEIROS, ROCINHA, ADELAIDE e CATANDWAS, nos quais tom- 
baram mortos muitos de seus bravos. 
- Nas campanhas no Norte e em Goiiís - 1926, tendo como 

objetivo a perseguição da Coluna Prestes, os 3." e 5: Batalhões, 
respectivamente, ao comando do tenente coronel Arthur Godoy e 
coronel Arthur da Graça Martins, operaram no interior cearense 
e baiano, por cerca de sete meses. Ali pereceram muitos de seus 
bravos, como o tenente-coronel Arthur de Godoy, capitão Joaquim 
Pires de Souza e tenentes José Ferreira da Silva e Pedro Fernandes 
Lopes 

Em 21 de julho de 1926. sob o comando do bravo coror.el 
Pedro Dias de Campos, comandante da corporação, partiu de São 
Paulo, com destino a Vianópolis, em Goiás, uma expedição de 
2.400 homens da então Força Pública de São Paulo. 

Compunha-se a expedição de Infantaria, Cavalaria, Aviação e 
Sanadorer . 

Posteriormente, o PC da força deslocou-se, em 14 de agosto, 
para a cidade de Formosa. A expedição organizou então uma 
longa linha de espera e vigilância da Coluna Prestes, balizada pelas 
localidades de SÁO DOMINGOS, POSSE, ARRAIAS, CONCEIÇÃO, 
NATIVIPADE e PALMA. Entrou em contato, em 6 de setembro, 
em ARRAIAS, com os revolucionários. Durante o mês de setem- 
bro vários contatos e choques foram mantidos com os revolucio- 
nários. Estes, em conseqüência, marcham para internar-se no 
Mato Grosso pela Serra do Cafezai. 

Em perseguição a Coluna Prestes, em Mato Grosso, um ba- 
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talhão foi enviado para Campo Grande e dois outros para Três 
Lagoas. 

Em 24 de outubro de 1926, finda a campanha de Goiás, o 
comandante da corporação, coronel Pedro Dias de Campos, re- 
tornou a Sáo Paulo, desfrutando merecida fama e conceito militar. 

Pedro Dias de Campos é filho de Araçoiaba da Serra. Na 
revolução de São Paulo de 24, nomeado comandante da corpora- 
ção em seu momento mais crítico, conseguiu impor, aos revolii- 
cionários que dominavam a paulicéia, a sua vontade e a conse- 
qüente retirada. Em 28 de julho de 1924 conquistou os quartéis 
em poder dos revolucionários. Conseguiu soerguer a então For- 
ça híblica e fazê-la presente por todos os rincóes do Brasil em 
perseguição a Coluna Prestes. 

Sob seu comando, a Polícia Militar de São Paulo conheceu 
período de grande progresso e crescimento. Herdando-a dividida 
por uma revolução, organizou-a, equipou-a e a instruiu em moldes 
dos mais modernos na Europa, com apoio em experiências auri- 
das como observador militar na Europa e concurso de Missão Mi- 
litar Francesa. Introduziu a esgrima, estudou o escotismo e o 
implantou no Brasil. É obra sua a C m  Azul, modelar organiza. 
ção de Assistência Social da PMSP. Sob seu comando foi dina- 
mizada e prestigiada a Esquadrilha de Aviação que prestou va- 
liosos serviços nas revoluções de 24, 26 e 30. 

Sob seu comando, a Esquadrilha contribuiu para o pioneiris- 
mo da Aviação. Foi um de seus membros o tenente João Negráo, 
que pilotou o hidroavião JAHO em seu épico feito. 

O Jahú em 28 de abril de 1927 alçou vôo da Itália para sua 
vitoriosa travessia do Atlântico. Feito que culminou com sua ame- 
rissagem na Represa de Santo Amaro, na paulicéia, em 1.- de 
agosto. Antes, a corporação já havia fornecido, em 1 . O  de novem. 
brc de 1925, o primeiro paraquedista brasileiro - o então tenente 
Antônio Pereira Lira, escalado para saltar no Campo de Marte, 
em festividade beneficente, destinada a angariar fundos para a 
construção do Hospital Cruz Azul. Para substituir a paraquedis- 
ta francesa Janette Caillé, que adoeceu a última hora e para não 
devolver-se a entrada de 5 mil réis cobrada pelo espetáculo - o 
coronel Pedro Dias de Campos escalou um "voluntário", para res- 
guardar o nome da corporação. E a escolha recaiu no tenente 
Lira, que tinha visto um paraquedas somente na véspera. E 
este bravo cumpriu bem a missáo, sem incidentes. 

O coronel Pedro era poliglota, editor de jornais e revistas e 
produziu alentada obra histórica. Foi o comandante-historiador. 
Reconhecido como tal, foi membro dos institutos histórico e geo- 
gráfico ou equivalentes de Sáo Paulo, Minas Gerais, Rio Grande dc 
Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
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Piaui e Amazonas. Produziu muitos trabalhos de História Mili- 
tar, entre os quais registre-se: O Espírito Militar Paulista, A Revo- 
lução de 1924 em São Paulo, Os Quartéis da cidade de São Paulo. 
A gente Sorocabana na Revolução de 1842, Uma Carta de Osório 
e a História da Força Pública de São Paulo, todos publicados na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, confor- 
me se concluiu da leitura do índice da mesma. Sua presença na 
Casa da História de São Paulo foi marcante como historiador mi- 
litar, sem rival, na época em que ali prestou o concurso de sua 
inteligência. 

Na Revoluçáo de 30 a corporaçáo atuou com destaque, subor 
dinada à 2a. Região Militar. Atuou em diversas frentes, parti- 
cularmente na frente de Itararé. Ali, destacou-se nos combates 
de SENGES e MORUNGAVA. No último morreu em combate o 
tenente Francisco Martins. No litoral, no setor de Iguape, morreu 
lutando bravamente o tenente-coronel Pedro Arbues Rodrigues 
Xavier, após haver respondido com estas palavras a ordem de 
rendição: "Um velha soldado clu Força Pública morre mas não 
se entrega". Foi fiel à sua verdade e legou um exemplo de grande 
amor a sua corporaçáo e de fidelidade a missão recebida. 

Na Revolução de 32 a corporação tomou parte ativa no mo- 
vimento ao lado de tropas do Exército e batalhões civis. Suas 
unidades atuaram com valor e bravura no Vale do Paraiba, Cam- 
pinas, Itararé, Ribeirão Preto, Santos, Bauru, Serra do Cubatão. 
Logo no inicio do movimento passou pela dor de perder, num 
acidente com um morteiro, o seu comandante - o coronel Júlio 
Marcondes Salgado, promovido post-mortem no mesmo dia ao 
posto de General da Força Pública de São Paulo. 

Na Revolução de 64 a corporaçáo, fiel as suas tradições de 
bem servir São Paulo e ao Rrasil, cerrou fileiras em torno áas 
forças que a promoveram. De lá para c& tem prestado valioso 
concurso na conquista dos objetivos da Revolução de 64, inicia- 
da na cidade de São Paulo com a Marcha com Deus pela Liber- 
dade, de iniciativa da mulher paulista. 

Na onda terrorista que tentou parar a cidade de Siío Paulo. 
a. Polícia Militar de São Paulo contribuiu decisivamente par& 
erradicar esta agressão solerte à vida e ao patrimÔnio da Família 
Paiilista. Nesta luta traiçoeira, muitos de seus integrantes tom- 
baram no cumprimento do dever, em defesa da Democracia, con- 
tra o comunismo. 

Exemplo de sacrifício entre muitos nesta fase foi o do heróico 
capitão PM Alberto Mendes Junior, assassinado por terroristas.. 
a coronhadas, na véspera do Dia das Mães, em 1970, nas matas 
do Vale do Ribeira, após salvar doze companheiros que puderam 
comemorar o seu Dia das Máes e contribuir, com o sacrifício da 
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própria vida, para erradicar o terrorismo rural que lá tentava 
estabelecer suas bases. 

BRASA0 DE ARMAS DA PMESP 

Todas as tradiçóes e glórias da Polícia Militar de São Paulo 
estão sintetizadas no seu Brasão de Armas, aprovado em decreto 
do Governador de São Paulo, de 17 de dezembro de 1958, segundo 
concepção do então 1.O Te. Olavo Soares. 

A s  tradições herdadas pela corporação são representadas pelo 
bandeirante Jorge Velho e por um miliciano paulista. O leão em- 
punhando um sabre simboliza majestade, autoridade, vigilância, 
bravura e justiça. O carvalho sobre o qual repousa o escudo, 
simboliza força, nobreza, longevidade e moral forte. As 16 estre- 
las bordando o escudo representam as campanhas internas e ex- 
ternas em que a corporação participou. O escudete central traz 
as cores da bandeira de São Paulo. Todo o conjunto se apoia 
na divisa -Lealdade e constância característica dos serviços pres- 
tados pela corporação a São Paulo e ao Brasil em quase século e 
meio, desde o seu primeiro efetivo em 1831 até o atual de cerca 
de 54.000 homens, responsáveis pela manutenção da Ordem e da 
Segurança Pública da Grande Família Paulista. 

Fieis e inspirados pelas tradições herdadas por seus maiores 
e pelas que a Polícia Militar construiu em quase século e meio de 
existência, seus atuais integrantes dedicam-se hoje a tarefa de de- 
fender a Família Paulista contra os efeitos do crime. 

ATUALIDADE 

Por toda a participação histórica da corporação, fora de São 
Paulo, por imperativo de necessidades decorrentes de defesa da 
Pátria, da ordem, da lei e dos poderes constituídos e preservaçãc 
da paz e da tranqüilidade da Família Brasileira, os paulistas pa- 
garam pesado ônus com estas frequentes ausências. 

Ao cumprir a atual Polícia Militar aquelas missões. São 
Paulo era privado ou limitado no uso de seu principal instrumento 
para combater ou prevenir o crime. Deste modo, a paz, a tran- 
qüilidade e a segurança individual e patrimonial dos paulistas não 
mereceram, naqueles períodos adversos, a atenção merecida. 

Como decorrência do Desenvolvimento Nacional, as Forças 
Armadas desenvolveram suas capacidades para cumprirem sua 
destinação constitucional: a defesa da Pátria, a garantia dos po- 
deres constituídos, da lei e da ordem. 

A Polícia Militar de São Paulo passou a exercer sua destinação 
constitucional - Manutenção da Ordem e da Segurança Pública 
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no Estado de São Paulo e força auxiliar reserva do Exército, ao 
lado do qual acumulou uma invejável e bela tradição de lutas e 
serviços prestados a Nação, em nossas lutas internas e externas, 
e teve seu batismo de fogo, ao comando do mais tarde DuqJe de 
Caxias e atual Patrono do Exército. 
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AURELIANO LEITE 

Oracáo proferida pelo Eng. Mário Savelli 
na sessão em memória do ilustre Presi. 
dente do IHG, a 8-1-77. 

Este é, por certo, o instante mais amargo que já enfrentei 
cesta tribuna que tanto frequento: o de fazer o elogio evocatúrio 
de Aureliano Leite - aquele que dedicou ùitegralmente a esta 
Casa muitos anos de uma longa vida, mas, acima de longa, retilí- 
tiea e vertical. 

De Aureliano Leite, como de toda figura magna, pode-se 
falar exaustivamente sobre múltiplos aspectos. Em todos asse 
nielhou-se aos grandes espíritos que, como modelos de valor hu- 
mano, surgem distantes no tempo e deixam indelével marca de 
sua passagem. Nas lides políticas e sociais sua presença influiu 
nos destinos da Pátria. Do ponto de vista cívico-cultural pertence 
ao elenco dos exemplos maiores. E por esse prisma que prefiro 
considerá-lo, penetrando em particulares biográficos que envol- 
vem sua época e modo de ação. Escoiherei - premido pelas li- 
~nitaçóes do tempo - poucos fatos reveladores, sobretudo, de sua 
estatura moral. Encontramos em cada momento decisivo da 
existência de Aureliano absoluta constância na forma de ser - 
diria uma equação pessoal sempre idêntica, definindo trajetória 
luminosa e sem desvios. 

Evoquemo-lo na meninice, nos últimos lustros do passado 
século, em sua S. Francisco de Paula de Ouro Fino - burgo de 
vida frugal implantado na montanhosa região desvendada, no 
surgir da segunda centúria, pelo Capitão Diogo Gonçalves Laços. 

Pertenceu a família numerosa para a qual o trabalho era si- 
multaneamente necessidade material e dignificação do viver. O 
pai tabelião e a mãe mestre-escola. Ele paulista, de Guaratingue- 
tá; ela mineira, de Pouso Alegre, sobrinha de Bárbara Eliodora. 
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No quintal do casarão modesto, plantados pelo pequeno Aurelia- 
no, junto a "um velho sabugueiro", "dois cinamomos" para, se. 
gundo a tradição, livrarem dos raios, frequentes nas chuvas de 
janeiro e fevereiro. Como todo temperamento audaz, o menino 
era supersticioso. No lar cristão o sentimento patriótico e o res- 
peito ao sagrado direito de divergir eram expressos pelo retrato 
da família de Floriano Peixoto, que, como preito da senhora da 
casa, ornava a sala de jantar, ao passo que, na estante, a coleção 
do "Álbum Imperial" evid.enciava a afeição do chefe da família 
pelo velho Imperador banido. Tinham, porém, os dois respon- 
sáveis por aquele ambiente honesto "horror à política" como for- 
ma de participação comunitária - temor não seguido pelos fi- 
lhos, alguns arrastados pelo caudal do destino a ásperos embates 
partid~irios. 

Uma infância alegre, entre simples e afável, habituada 2! 
ordem patriarcal da antiga sociedade mineira. Na comuna de 
tranqüila economia agropastoril, um jornal impresso com apuro 
gramatical; alguns bailes bem comportados, e, até mesmo, o culti- 
vo da arte dramática, por grupos amadores, nos quais Aureliano, 
muito jovem, chegou "a representar em dramalhóes com sucesso". 
Deslumbrava-o o presépio, rico de monjolos e azenhas, do inaca. 
bado templo de S. Francisco de Paula - uma "imagem tão fei8. 
que assustava as crianças" nas ladainhas. A paróquia até o tér- 
mino do século XIX pertenceu a Diocese de S. Paulo - tardio e 
expressivo vestígio da influência bandeirante. A presença itálica 
refulgia a 20 de setembro - rememoradora da continuação do 
reino peninsular - quando brasileiros e imigrantes irmanavam- 
se nos festejos. Numa dessas comemoraçóes, o jovem Aureliano 
pronunciou o seu primeiro discurso, "tirado em parte de artigo 
do Almanaque do Amparo". Surgia o orador que nunca mais 
se ausentou da tribuna cívica. magisterial, literária ou parlamentar. 

Mas, do ambiente sereno, em 1902, seria arrancado o jovem 
de porte atlético, rumando para S.  Paulo, hóspede de parentes 
doutos e fidalgos - Sílvio e Prisciliana de Almeida. Era o con- 
tato com a capital que ingressava na era tecnológica estadeadc. 
pelo emprego da eletricidade, e, a seguir, pelo automóvel, que o 
tempo, multiplicando, transmudou no tormento dos urbanistas. A 
Capital, com 240.000 habitantes, decuplicara a população da épocz 
da fundação do Curso Jurídico, mas perdurava a tradição acadê- 
mica, dando aos integrantes dos corpos docente e discente das 
Arcadas prestígio social e político. Aureliano viera para cursar 
as aulas da gloriosa escola e conquistar o diploma de bacharel 
em Leis - profissão tradicional em sua família. Seu tetravô, u 
português Dr. José da Silveira e Souza, formado em Coimbra, 
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importara para S. João De1 Rei a primeira grande imagem de 
Santo Ivo vinda para o Brasil. 

Na cidade grande a busca afanosa de meios para custeio dos 
estudos. Um primeiro emprego no Ginásio Nogueira da Gama, 
de Jacareí, como preceptor de disciplina de irrequietos alunos, 
como Waldemar Ferreira, Assis Cintra, Antônio de Almeida Prado, 
Cantídio de Moura Campos, Henrique Baima, Armando de Arru- 
da Pereira e outros que ascenderiam a altos postos. Dez meses 
apenas durou a estada. em Jacareí. Depois, com o apoio generoso 
dos irmáos João, Licurgo e Luís, que anteviam a carreira brilhante 
do moço espadaúdo, a matricula em S. Paulo, para concluir Os 
preparatórios, no Ciências e Letras. Ali perpetra o segundo dis- 
curso, em sessão literária na qual falaram os acadêmicos de Di- 
reito Antônio Covello e Francisco Campos - o futuro doutrinador 
do Estado Novo. Dificuldades supervenientes, inclusive a morte 
do irmão Luís, por trauma moral de origem política, tornaram 
ainda mais difícil a situação do estudante pobre da velha Facul- 
dade de Leis. Vivendo com idealismo romântico de jovem o co- 
tidiano acadêmico de seu tempo, não podia furtar-se ao envolvi- 
mento de idéias socialistas através da leitura de escritos de Dos- 
toievsky e Gorki ou de algumas gotas da perigosa infusão de 
Karl Marx. Chegou a participar de reunióes operárias e até de 
distúrbios de rua animadores de greves. No íntimo, um apaixo- 
nado inamovível pelos princípios liberais franceses. 

Desprovido de mesada, deveria afastar-se, porém, das estúr- 
dias acadêmicas e procurar ingresso na vida prática. A primeira 
oportunidade se apresenta numa defesa perante o Júri em Gua- 
ranésia. Noite de insônia decorando eloqüente intróito "de apo 
logia ao tribunal popular e de adiantamento da ciência criminal 
iluminada pelos preceitos novos dos juristas italianos", que pro- 
nunciou com a ênfase própria da idade. Depois, no exame da 
causa, algum titubeio, mas, apesar de tudo, o réu foi absolvido. 
Trazendo na bagagem esse primeiro triunfo, procurou Sílvio de 
Almeida, proprietário do colégio que tinha o seu nome, solicitando 
uma colocaçáo. Retorna a ser vigilante, mas leciona nas primei- 
ras séries. Em breve é encarregado da disciplina da escola e 
consegue, com o porte avantajado, impô-la. Na escola - sediada 
no prédio da residência atual do poeta Pedro de Oliveira Ribeiro 
Neto, na Al. Ribeiro da Silva - tem oportunidade de presenciar, 
em outubro de 1909, as reunióes preparatórias da fundação dz 
Academia Paulista de Letras. O contato com escritores desper- 
ta-lhe a vocação literária, e alguns jornais do interior de São 
Paulo e de Minas publicam seus trabalhos. Quartanista d.e Di- 
reito, é promovido a Vice-Diretor do Colégio Sílvio de Almeida. 
Pode, de certa forma, regressar a vida acadêmica e participa da 
Bspera campanha Hermes-Ruy. Malograda a indicação de David 
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Campista a Chefe da Nação, sugerida por Afonso Pena, surge a 
candidatura do Marechal Hermes da Fonseca. A situação paulis- 
ta que asfixiava o ambiente acadêmico, como um só homem, in- 
surgiwse contra o chamado "militarismo". Chegara a hora da 
abertura de uma brecha na predominância perrepista na Facul. 
dade. Inspira o movimento o Deputado Pedro de Toledo. O gru- 
po oposicionista funda um jornal - "O 22 de Maio" - os artigos 
de Aureliano, colaborador assíduo, são transcritos até pelo "O 
País", de Quintino Bocaiuva. Representando o comitê acadêmico, 
a próprias expensas, vai em junho de 1909, ao Rio, conferenciar 
com Pinheiro Machado, que por mais seis anos, até a dramática 
morte, de sua cadeira no Senado, dominaria a politica brasileira. 
Forma-se, chefiado por Pedro de Toledo, Rodolfo de Miranda e 
Manuel Vilaboim, o Partido Conservador, cuja ala jovem Aurelia- 
no lidera. Passada a refrega política, com a vitória do Marechal. 
cm dezembro de 1910, presta os exames finais e recebe o diploma 
de bacharel e o convite para a 1." Delegacia Auxiliar da Polícia, 
que não assumiu. Sofre o primeiro desencanto político, com O 
fim tragicômico do Partido Conservador, pelo adesismo ao PRP. 
Revelando certo desalento profissional - comum no início ds 
carreira - passa as atividades comerciais, como sócio da próspera. 
Casa Oscar Rudge, na qual permanece 10 anos, esquecido da advo- 
cacia e da politica. Viaja a Europa em 1923, e, em Hamburgo, 
levado por Alfredo Weisflog, vai espiar um encontro de políticos 
nacional-socialistas. Numa mesa recoberta de coparróes d.e cer- 
veja, vê Adolfo Hitler, cujo semblante (que alguns, em certa 
época, acharam parecido com o dele) confessa nunca mais ter 
esquecido. 

Chega-se a revolução de 24, e, temendo que a ordem consti- 
tuida fosse sufocada por um grupo de militares desconhecidos, 
ouve o chamado cívico e coloca-se ao lado do Governo constituído, 
enquanto o sereno Carlos de Campos resistiu nos Campos Elí- 
sios e na Polícia Central. Desaponta-o a retirada para Guaiaúna 
e recolhe-se ao lar, onde é convocado para reunião das clas. 
ses conservadoras na casa de José Carlos de Macedo Soa- 
res. O Gen. Isidoro Dias Lopes, nesse encontro, decide con- 
fiar a cidade a responsabilidade do Prefeito Firrr.iano Pinto, que 
a divide em circunscrições entregues a Guardas Municipais, ca- 
bendo uma das mais importantes - Vila Mariana - a Aurelianc 
Era o retorno inesperado as lides políticas sob o fogo da art( 
Iharia legalista. Terminada a refrega, por incompreensáo e pre- 
potência, é levaao à prisão. Surgem aí as crônicas escritas para 
o "Diário Popular" que a convite de Monteiro Lobato - já fruin 
do as glorias de "Urupês" - constituiriam s3Jcesso de livraria: 
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"Dias de Pavor". Firmava-se o escritor, e extinguia-se o comer- 
ciante. Encerradas as contas da firma, reabre o escritório de 
tidvocacia e aceita convite para mais assídua colaboração no 
"Diário Popular" e na recém-fundada "Folha da Manhã". Surge 
"Por Águas e Terras", reminiscência de viagem, acrescida de três 
contos literários. Monteiro Lobato, classifica.ndo o estilo dos 
contos como "um pouco enxuto demais", define Aureliano "ar. 
tista do conto como poucos". A política reconvoca-o e, tempera- 
mento combativo e independente, encontra seu lugar de luta na 
oposição - no Partido Democrático, fundado a 24 de fevereiro de 
1926, em reunião presidida por um jovem de 84 anos - Antônio 
Prado. 

Presidente do Diretório do PD de Vila Mariana, encontrou 
tempo para elaborar os livros "Brio de Caboclo", menção hon- 
rosa da Academia Brasileira de Letras, "Terra de Cacique" - 
romance de sátira a política, e "Retratos a Pena" ( Ia  e 2" séries) 
O ano de lançamento da 2" série (1929) coincide com o faleci- 
mento da esposa adorada, e prossegue a faina nobre e generosa 
sozinho, numa viuvez sem consolo que durou o muito que lhe 
restava de existência. 

Chegamos aos pródromos do movimento de 30. Nele engaja- 
se com discurso veemente de ataque frontal ao Presidente da Re- 
pública em congresso no Palacete Teçaindaba. Preconiza adesão 
da sua grei aos princípios da Aliança Liberal. 

Integra a comissão do PD que formula o convite - uma qua- 
se intimação - a Getúlio Vargas, candidato a Presidência, para. 
viagem apoteótica a S. Paulo. Em breve penitenciar-se-ia da ini- 
ciativa. As eleiçóes de 1930, por alegados vícios formais. leva- 
riam "o Partido Democrático aos braços da Revoluçáo". 

Convalescente de grave enfermidade, recebe de seu dedicado 
médico - Menotti Sainati - a notícia da eclosáo do movimento 
revolucionário. Descurando da saúde, tenta rumar para Minas 
Gerais, com destino a Guaxupé, mas a caminho é detido e recam- 
biado para S. Paulo, onde, após três dias de liberdade, é preso i 
encaminhado a Casa de Detenção. 

O triunfo da Revolução encontrou-o encarcerado. Posto em 
liberdade, participa, na residència de José Carlos de Macedo Soa- 
res, da reunião em que foi constituído o célebre Secretariado dos 
"quarenta dias". É convidado para a 3.= Delegacia Auxiliar que 
acumulava a função de Diretoria do Trânsito, recebendo missões 
exigentes de muito tato, inclusive a frenética recepção a Getúlio 
Vargas que, como triunfador, a 29 de outubro, desembarcava na 
estação da E. F. Sorocabana. 

Em pouco tempo, desiludido, afasta-se do cargo e integra-se 
na conspiração contra um Governo que frustrara esperanças de 
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muitos. O fracasso da Abrilada, glosado com tanta superioridade, 
por Júlio de Mesquita Filho, leva-o em 1931 mais uma vez à pri- 
são. Publica "Memórias de um Revolucionário", zurzindo o pro- 
ceder dos invasores de S. Paulo. 

Conduzido ao Diretório do Partido Democrático. trabalha na 
articulação de Frente Única. 

Os preparativos do Movimento Constitucionalista marcham as 
escâncaras. Aos civis aliam-se chefes militares: Isidoro, Klinger, 
Euclides de Figueiredo e o desditoso Marcondes Salgado. Firma- 
se compromisso com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Para 
fixar o momento da eclosáo da revolta, como representante do 
Partido Democrático, na companhia de Abelardo Vergueiro César, 
voa para terras gaúchas e por pouco não mergulha na lagoa Itape- 
va. Regressa decepcionado com o pouco conseguido ante a inde- 
fjniçáo de Flores da Cunha e Assis Brasil. S. Paulo decide defla- 
grar a luta armada, precedida pelos acontecimentos de 22 e 23 de 
maio, que custariam o holocausto de quatro jovens imortalizados 
na sigla MMDC, sugerida por Aureliano Leite. Eclode, as 23 ho- 
ras de 9 de julho, o Movimento. 

O que foi o exemplo de infatigabilidade e coragem de Aure 
liano no decorrer da batalha pela Lei pode ser avaliado na leitura 
de 108 das 511 páginas de suas memórias - "Páginas de uma 
longa vida" - ou de "Martírio e Glória de S. Paulo". Depois o 
exílio, as agruras da saudade, somente atenuadas pela fidalguia 
portuguesa, e a mágoa de não poder assistir os momentos derra- 
deiros da veneranda e adorada progenitora. 

Retorna, por fim, à Pátria a tempo de comparecer a posse 
da Armando de Salles Oliveira. Redige o manifesto de encerra- 
mento das atividades do Partido Democrático para incorporar-se 
no Partido Constitucionalista. Armando de Salles Oliveira indica 
seu nome para integrar a chapa constitucionalista a Câmara Fe- 
deral e convida-o a ir a Minas Gerais pleitear a reabertura da bis- 
secular Questão de Limites entre os dois Estados, fechada pelo 
laudo Villeroy. Eleito deputado, ocupará em breve a tribuna para 
rebater torpes insinuações atinentes ao difícil encargo de dirimir 
o litígio, levado afinal a bom termo - embora, ingratamente, de 
forma deliberada, se omitisse sempre o seu nome. 

Homem de estudo, abriu caminho para o prestígio parlamen- 
tar versando dois temas candentemente polêmicos: a denomina- 
ção Língua Brasileira e a Reforma Ortográfica. Combateu a pri- 
meira e apoiou a segunda. A matéria controversa submeteu-o a 
críticas veementes da imprensa jacobina. Mas, seus pontos de 
vista, após árdua luta, prevaleceram. A destacada atuação no 
âmbito da cultura faria o Min. Gustavo Capanema convidá-lo 
para, num cdrso de estudo das grandes vidas brasileiras, focali- 



58 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICC E GEOGRÁFICO DE 5 PAULO 

zar a figura douta e original de Couto de Magalhães. A conferêc- 
cia foi enfeixada em livro. 

Desambicioso de posições políticas, concentrou-se na ativida- 
de parlamentar, renunciando a qualquer cargo partidário, e pondo 
mesmo, em certa oportunidade, a disposição da grei a cadeira 
que, com altos méritos. ocupava na Câmara Federal em constante 
e destemida oposição ao Governo. Com o entusiasmo, a lealda- 
de e a coragem que sempre marcaram seus atos, apóia a candida- 
tura de Armando de Salles Oliveira a Presidência da República. 
Luta, impávida e incansavelmente, na tribuna parlamentar, no 
rãdio e na imprensa. Mas, o processo político, inquinado por 
incompreensóes e hipocrisias, avança celeremente para o Estado 
Novo, e, na manhã de 10 de novembro de 1937, dissolvido o Coli- 
gresso, 8 deputados sáo presos, e, entre eles, Aureliano. 

Desiludido, pensa afastar-se da política. Começa capítulo novo 
de existência sempre ativa e exemplar. Em S. Paulo, deposto o 
décimo Interventor. Cardoso de Mel10 Netto, sofre ameaças repe- 
tidas de violências policiais, mas, ainda assim, encontra vagares 
para, em 1938, editar a obra "Episódios do Exílio". No mesmo 
ano apresenta outro livro - "Amador Bueno, o Aclamado" - 
que lhe abre as portas do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 

A 11 de maio de 1938, após o insucesso do ataque integralista 
ao Palácio Guanabara, o lar de Aureliano - democrata obstinado 
- em sua ausência, é brutalmente varejado pela Polícia. Para 
evitar perseguição a parentes, apresenta-se destemidamente ao 
Secretário de Segurança - Coronel Dulcídio Cardoso, que, autori- 
dade esclarecida, se compromete a não mais o importunar. Ape- 
sar dessa promessa, como decorrência de manifestação antidita- 
torial na Faculdade de Direito, a 23 de maio de 1939, Aureliano 
amarga, injustamente, duas semanas de reclusão, da qual não in- 
formaram o motivo. Em vésperas do 9 de julho, apenas por cau- 
tela policial, é preso a domicílio. Aproveita o tempo de isolamento 
para dar remate a reformulaçáo da "Pequena História da Casa 
Verde" - trabalho pioneiro no campo da crônica setorial 
paulistana. 

A 25 de janeiro de 1940 ocorreu o Centenário de Nascimento 
do Cons. Antonio Prado e organizaram-se, por iniciativa de Fran- 
cisco Morato, comemorações. Cavilosamente, por escusas razões 
políticas, certos promotores co preito foram acusados de inten- 
tarem transmudar a Comissáo Executiva em nova "MMDC". Tão 
logo terminaram as solenidades, em março, no domingo de Pás- 
coa, a residência de Aureliano é invadida e varejada por meia 
dúzia de policiais ignorantes. Na manhã seguinte, num comboio 
tétrico, é enviada para o Rio de Janeiro uma leva de prisioneiros 
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acusados, de forma disparatada, do preparo de um levante em 
conluio com integralistas e comunistas. Entre eles - é evidente 
- encontrava-se Aureliano. 

Fatos supervenientes. com os quais nada tinha a ver a maio- 
ria dos presos, complicaram a situação, e o Exército entregou-os 
a Polícia Militar. Laborioso e imperturbável, Aureliano aproveita 
o tempo para concluir duas memórias destinadas ao "Congresso 
do Mundo Português". Libertados numerosos dos indiciados, 
doze permaneceram, entre eles Aureliano. Afinal o Tribufial de 
Segurança Nacional, reduziu a seis os detidos, e ainda, entre eles 
Aureliano - o único que compareceu pessoalmente ao julgamento, 
sentando-se altivamente no banco dos réus, sendo, por fim, absol- 
vido. Lenitivo para a angústia das constantes ameaças, a assídua 
freqüência a chácara d.a Cantareira, e, no ambiente bucólico, es- 
creve a parte maior de "S. Francisco de Paula de Ouro Fino nas 
Minas Gerais" e de "O Cabo maior dos Paulistas na Guerra dos 
Emboabas". A atividade intelectual intensificada conduzi-lo-ia, 
em 1944, a Academia Paulista de Letras, na cadeira n. 8, que tem 
como patrono Bárbara Eliodora e que vagara com o falecimento 
de Presciliana Duarte de Almeida, sua prima-irmã. É saudado em 
sessão soleníssima de posse no Teatro Municipal por orador no- 
tável: José Soares de Melo. 

Continua, porém, inflexível e coerente, a resistência ao Estado 
Novo. Em 1943 a última prisão - e foram tantas que ele mesmo 
diz: "nem somei afinal o total das minhas prisões". A perma- 
cente verdade é que sua coragem e seu apego aos princípios de- 
mocráticos - dignificadores do convívio humano - faziam as 
forças da opressão dele verem a sombra justiceira. 

Um paradoxo ético os nossos pracinhas lutarem na península 
itálica pela democracia e aqui permanecer o governo discrizioná- 
rio. Precipitam-se os acontecimentos: acena-se com o nome de 
Eduardo Gomes para a sucessão de Vargas, a visita do chanceler 
Stetinius sugere a ordem democrática. José Américo dá explosiva 
entrevista ao "Correio da Manhã". O Governo é obrigado a ceder 
terreno a liberdade de expressão. A 29 de outubro de 1945 Getúlio 
Vargas é deposto. 

Na nova conjuntura política, a Aureliano cabe organizar o 
diretório da "UDN", em Vila Mariana - reduto onde exercia r.ar- 
cante influência desde a revolução de 24. Eleito representante de 
S. Paulo a Assembléia Nacional Constitujnte, assume o cargo a 
1 de fevereiro de 1946. 

Nos trabalhos de elaboração da Carta Magna, debate, em diá- 
logos densos, temas capitais para o nosso desenvolvimento: o 
analfabetismo, a gratuidade do ensino, a manutenção do Tribunal 
do Júri e o problema irnigratório. 
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A 18 de setembro de 1946 é firmada a Nova Constituição - 
entre os signatários Aureliano Leite - e separam-se os dois órgão!. 
legislativos. 

Na Câmara dos Deputados a primeira indicação enviada a 
Mesa, entre 9 assinaturas, inseriu a de Aureliano. Preconizava es. 
trita economia do Legislativo ante o deficit orçamentário previsto. 
fator de infiação que já angustiava nossa gente. Coisa de romar, 
ticos, naturalmente não atendida! Integra, com a laboriosidade 
de sempre, a Comissão de Educação e Cultura e luta pel- a mora- 
lizaçáo dos veículos culturais - cinema, teatro, rádio e livro. 
Apresenta e vê aprovado projeto de transladação para Petrópolis 
das cinzas da Princesa Isabel e do augusto Esposo. Sempre atento 
a pureza do vernáculo - medularmente acadêmico -por ela, incan- 
sável, lutou, de forma especial no atinent,e ao Convênio firmado 
na Conferência Interacadêmica de Lisboa - motivo de acirrada 
luta parlamentar. Invariavelmente empenhado em assuntos cultu- 
rais, em parecer yitorioso fulmina a proposição do Gen. Liherato 
Bittencourt de alteração da letra do Hino Nacional. A atuação 
destacada no debate de matéria de natureza cultural no Palácio 
Tiradentes, prestigia-no perante as ~ntidades guanabarinas que 
solicitam repetidamente sua presença na tribuna. O Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro confia-lhe o tema "Visconde de S. 
Leopoido", no centenário da morte do notável santista, e o Liceu 
Literarário Português a homenagem a Princesa Isabel. No Centro 
Mineiro rememora o centenário de Afonso Pena (1942). Na Câ- 
mara relembra: Vital Brasil, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
Santos Dumont, Bárbara Eliodora e Pires do Rio. 

Adversário leal e justo, com sincero júbilo, aceitou a incum- 
bência de redigir os votos de boas-vindas a Washington Luís quan- 
do do regresso do longo exílio que engrandeceu a, já imensa, figura 
moral do exPresidente. Repetiria a atitude superior ao associar- 
se a preito prestado a Artur Bernardes, redimido de sua intransi- 
gência política pela defesa corajosa de nossos recursos minerais 
e da Hiléia Amazônica. Sereno ao enfrentar os esgares demagó- 
gicos, bateu-se por solução equânime na polêmica lei do inquili- 
nato. Como bom democrata, foi adversário decidido do comu- 
nismo, nunca se deixou envolver, porém, por primário macartismo 
caboclo. Atento sempre aos problemas do saber, após lembrar 
para o prêmio Nobel o nome de César Lates, propõe que homena- 
geando a Universidade de S. Paulo - "alma-mater" do então jovem 
físico - fosse concedida vultosa importância para a melhora dos 
laboratórios da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. 
Há 28 anos, antecipando-se ao surto desenvolvimentista, subscre- 



REVISTA DO WSTíTUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. P A U L O  61 

veu proposta, encabeçada por Cirilo Jr., apresentada a Mesa da 
Câmara, de criação de um Conselho Nacional de Pesquisas. A 
consideração altíssima que, apesar da política tê-lo afastado de 
sua banca profissional, manteve entre os colegas é evidenciada 
pelo fato da Seção de S. Paulo da Ordem dos Advogados tê-lo 
nomeado para substituir Haroldo Valadáo, elevado a Procurador 
da República, como representante junto ao Conselho Federal da 
Ordem, que, prestigiando-o, convidou-o a proferir a oração co- 
memorativa do centenário de Rodrigues Alves. 

Foi lúcido propugnador do desenvolvimento - e comprova-o 
em paginas escorreitas de seu livro de memórias dedicadas ao 
trabalho pioneiro e proficiente de Janari Nunes no Território do 
Amapá, visitado por uma Comissão parlamentar por ele integrada. 

Apesar da sobrecarga parlamentar, comparticipa com brilho 
do IV Congresso de História Nacional, do Rio de Janeiro, apre- 
sentando o trabalho "Influência de uma família paulista do século 
XVI nos destinos do Brasil" (Família Bueno - originária do se- 
vilhano Bortolomeu Bueno), aprovado, através de magnífico pa- 
recer de Alberto Iria, dos Museus Coloniais de Lisboa. Na Câmara 
empenhou-se vivamente pela fixaçáo, em definitivo, do dia 22 de 
abril como data do descobrimento do Brasil. Inflexível contes- 
tador das renitentes proposições parlamentaristas, estribou-se 
sempre nesta assertiva: "o que faz boas ou más nossas institui- 
ções não é a forma de Governo, e sim os homens. . . " Sem bla- 
zonar-se de municipalista, apresentou e viu aprovado propositura 
determinando que as Caixas Econômicas Federais e os Institutos 
de Previdência aplicassem obrigatoriamente 50% dos fundos dis- 
poníveis em benefício dos próprios municípios onde sediadas. No 
permanente labor de aperfeiçoamento democrático, sugeriu a Má- 
rio Brant a apresentação de uma emenda a Constituição estabele- 
cendo o critério de maioria absoluta na eleição do Presidente e de 
Vice-presidente da República. 

Nacionalista no bom sentido - isto é, não chauvinista - em- 
penhou-se com calor e sapiência no debate suscitado por Aldo 
Sampaio e José Leonil sobre a exportação da areia monazítica - 
exame que conduziu, afinal, a acertada solução do estancamento 
da evasão do minério atômico. A 30 de janeiro de 1951, na vés- 
pera da posse de Getúlio Vargas eleito Presidente da República, 
deixa a Câmara Federal e, após quatro semanas de repouso em 
Araxá, retorna a S. Paulo para, medularmente homem de estudo, 
servir a cultura brasileira. Preferia afastar-se integralmente da 
política mas, por insistência do Prof. Almeida Jr. - Presidente da 
UDN - aceita a Presidência do Conselho Consultivo Regional do 
Partido. Em 1954 é reconvocado para a Câmara Federal, para 
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substituir durante 120 dias Ernesto Pereira Lopes, licenciado. Tem 
a oportunidade de, em sessiio tempestuosa, participante como 
sempre, apresentar o pedido de designação de uma comissão para 
comparecer ao sepultamento do Major Rubens Vaz, vítima do ne- 
fando crime da Rua Toneleros. Não aceita a indicação para in- 
tegrar novamente a chapa de candidato a Câmara Federal, apesar 
do apelo insistente do íntegro Almeida Jr. Considerava cumprida 
n sua missão parlamentar - e o fizera com muitos méritos. 

Retorna aos seus lavores intelectuais, sobretudo de historia- 
dor; pois, na verdade, não era, como Thiers, simultaneamente um 
amante em igual apaixonado da Política e da História, e confes- 
sou-o em suas memórias ao afirmar: "nunca fui homem que me 
soldasse, ferreamente, a política". Na verdade, o seu mundo era 
o império de Clio. Atento a vocação, participa, em Santos. com 
realce, das comemoraçóes do centenário de Benedito Calixto. 
Recebe o título de sócio correspondente do Instituto de Coimbra 
e do Instituto Histórico do Uruguai. Profere magistral discurso 
na Academia Paulista de Letras de recepção de José Pedro Leite 
Cordeiro, seu antecessor na Presidência deste Instituto, que, pro- 
ficientemente, ocupou durante catorze anos. Nas festividades do 
(V Centenário de S .  Paulo participa de todas as manifestaç6es e 
lança um grande marco cultural: a edição monumental de "Sub- 
sídios para a História da Civilização Paulista". que ele niesmo 
define como: " .  . . o melhor testemunho do afeto que dedico a 
S. Paulo - terra de meu Pai, de minha Mulher e dos meus des- 
cendentes, onde desejo morrer e descansar". O Magnífico Reitor 
da Universidade de S .  Paulo, Prof. Ernesto Leme, nosso atual e 
preclaro Presidente, designa-o para a comissão diretora do I1 
Colóquio Internacional de Estudos Luso-Brasileiros. Ainda na 
mesma ocasião festiva, integrou a Consultoria Técnica de Exposi- 
ção da História de S. Paulo. Convidado a proferir o discurso de 
saudação no banquete de despedida de Alfredo Lencastre da 
Veiga, delegado de Portugal as comemoraçóes, teceu, de forma 
polida, curtos comentários a algumas omissões na Exposição His- 
tórica de S. Paulo, que, mal intepretados por Jaime Cortesão. tem- 
peramento árdego, ensejaram vistosa polêmica. Mas, em oração 
que proferiu na Câmara Municipal agradecendo o titulo de "Cida- 
dão Benemérito de S. Paulo", o impetuoso historiador lusitano 
reconheceu algumas das omissões - sobretudo a de Amador Bue- 
no, o Aclamado - o que fez Aureliano, longânime, esquecer s 
questão suscitada. Pouco depois ele recebia, também, o título 
de "Cidadão Paulistano". 

Desvinculado da política, que ele mesmo definiu como ''o 
monstro que tira tudo da gente e quase só nos dá aborrecimentos", 
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intentou retornar a sua advocacia, mas modesto, como sempre, 
sentiu-se pequeno ante o incremento que o antigo escritório toma- 
ra conduzido pelo notável causídico que é o seu filho Fernando. 
Aposentou-se, assim, em 1966, entregando-se de todo a atividades 
intelectuais e as administrativas de nosso Instituto. Nesta entidade 
deu relevo extraordinário as comemoraçóes do bicentenário de 
José Bonifácio, da oficialização do "Dia de Anchieta", do cente- 
nário de Washington Luís, do qv.arto centenário da morte de Nó- 
brega, e do Sesquicentenário ria Independência, fazendo editar 
magníficas poliantéias, com a colaboração que, habilmente, obteve 
da Municipalidade paulistana. 

Proferiu conferências memoráveis no centenário de Eduardo 
Prado e Júlio Mesquita - esta em Campinas. É eleito Membro 
correspondente da Academia Mineira de Letras e Instituto Histó- 
rico e Geográfico de Minas Gerais. Integra o Conselho de Hon- 
rarias e Méritos do Estado. Preside o Conselho de Defesa do Pa- 
trimânio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado. 
Em missões de cultura realizou, já próximo dos oitenta anos, 
viagens estafantes, por serem brevíssimas, a Portugal, representan- 
do, com Tito Lívio Ferreira, o Instituto Histórico e Geográfico 
de S. Paulo no "Congresso das Comunidades Portuguesas", e a 
Londres. Sua última viagem ao exterior realiwu-a em outubro 
de 1966, para participar do IV Congresso Internacional de Histó- 
ria da América, em Buenos Aires. Tive - w m  Edgard Falcão 
e Alvaro Amara1 - o prazer de acompanhá-lo nessa excursão e 
ainda vejo-o fazendo com imponência, no resplendente Salão NO- 
bre da Municipalidade portenha, a entrega da medalha Imperatriz 
Leopoldina a altas personalidades do certame. Seu último grande 
trabalho escrito é a "História da Câmara Municipal Paulistana,". 
em colaboração, inicialmente, com Marcos Mélega e, pelo faleci- 
mento deste, com João de Scantimburgo. Aguardamos com ansie- 
dade essa edição póstuma. 

Aí estão, Senhores e Senhoras, em curto e pobre delineamento, 
alguns aspectos da nobilíssima vida do Confrade que a Parca de 
Negro há pouco mais de um mês nos furtou. O nosso julgamento 
de sua atuação como Presidente deste Instituto demo-lo, insofis- 
mável, nas repetidas reconduções ao cargo. As atas, os relatórios 
e as publicaçóes (em especial poliantéias) de sua longa e profícua 
gestão constituem opulento acervo instruidor de capítulo zenital 
de uma biografia de expoente. Mineiro de nascimento, dedicou-se 
apaixonadamente a terra paulista, ministrando civismo, revolvendo 
documentos e rememorando fatos, e vivendo História nos comí- 
cios, na cátedra e na tribuna parlamentar. Urdindo revoluçóes, 
estudando nas bibliotecas, pesquisando nos arquivos, brilhando 
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nos salóes, ensinando nos institutos científicos ou nos cenáculos 
!iterários, em toda a parte - entre amigos cordiais, no exílio 
amargo ou nas prisões de sua terra - sempre aninhou no peito 
:argo o amor a S. Paulo como forma pessoal de, acendradamente, 
m a r  e sobretudo servir o Brasil. E, hoje, pela nossa palavra, 
tudo rememorando, apontamo-lo como exemplo, que agradecemos 
com veneração imorredoura. 

Aureliano Leite - Guia e Mestre - estará sempre presente 
quando forem evocadas glórias e tradições da Pátria! 

AURELIANO LEITE 

Homenagem de Haroldo Valladáo. 
no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro em 21-X-1977 

O doutor Aureliano Leite nasceu a 20 de novembro de 1886, 
da tradicional família dos Vilhenas ívd. Alfredo Valladáo, Cam- 
panha da Princesa, v. 11, Rio, 1940) por parte de mãe, mineira, 
em Ouro Fino, cidade desse cultural e patriótico Sul das Minas 
Gerais - da Campanha da Princesa e de Alfredo Valladcio - beqo 
natal que Aureliano Leite imortalizou no trabalho São Francisco 
de Paula de Ouro Fim. Nas Minas Gerais, São Paulo, 1940 e 1941, 
Faleceu em São Paulo a 4 de dezembro de 1976 com noventa 
2110s. já na casa dos noventa e um. Era nosso sócio correspon- 
dente há vinte e cinco anos, desde 29 de setembro de 1942. 

Mineiro jus solis e jus san.guinis tornou-se, na juventude, pau- 
lista jus domicilii, e o foi autêntico, até morrer. 

Em São Paulo forma-se em humanidades, bacharela-se em 
direito pela tradicional Faculdade do Largo de São Francisco, e 
ali vive cerca de oitenta anos notável, intensa e admirável vida 
pública, profissional e cultural, no distrito de Vila Mariana, na 
capital e no Estado e, afinal, para o Pais. 

Realmente um mineiro-paulista e grande brasileiro. 
Segundo declarou ele próprio: "Aí advogou, fez jornalismo, 

literatura, história e política". 
Como advogado integrou-se em nossas duas clássicas organi- 

sações: pertenceu ao Instituto dos Advogados de São Paulo e à 
Ordem dos Advogados do Brasil, representando a Seção de São 
Paulo no respectivo Conselho Federal, onde fomos colegas e puõs 
conhecê-lo de perto, e. desde logo, apreciar a sua extasi3nt.s 
personalidaae. 

Na política atuou dos idos de vinte aos de cinqüenta, na le- 
galidade e na revolução. 
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Assim, membro dos Partidos Democrático, Constitucionalista, 
L?DN, e,  por São Paulo, deputado federal, 1934 a 1937, constituinte 
e novamente deputado, 1945 a 1951, retomando à Câmara e m  1954. 
Ali debateu, entre outros temas, com grande proficiência, a ques- 
tão Ortográfica e a da Língua brasileira, a dos Limites entre Minas 
e São Paulo, 1935, e discutiu o projeto de  lei da nacionalidade, 
GC 1949. 

E,  fora da lei, cronista e partícipe das Revoluções de  São 
Paulo, de 1924 e d e  1932, e brasileira, de 1930, deixou-nos impor- 
tantes trabalhos: Dias de Pavor, 1924, Memórias de um revolucio- 
nário, 1930, Martirio e Glória de Sáo Paulo, Revoluçáo Constitu- 
Monalista, 1932, Episódios do Exílio, 1938, Bibliografia da Revolu- 
cão Constitucionalista, 1962, Campinas que eu vi na Revoluçáo de 
1932, 1963.. . Pòde escrever com ênfase "Revoluçêo de 1930 e 
1932. Participou de ambas como um dos lideres civis, merecendc 
prisões e exílio. Chegou a ser levado ao Tribunal de  Segurança, 
durante o Estado Novo, onde foi julgado e absolvido". 

Jornalista, colaborou incesszntemente nos principais periódi- 
cos de São Paulo e do Rio, e e m  revistas, poliantéias, anuários, 
boletins, e m  todas as vias de  comunicação intelectual. A litera- 
tura o atrai, inicialmente c o m  livros de  contos e romance, Por 
úgz~as e terras, 1925, Brio de Caboclo, 1926, Terra de Cacique. 1926. 

Mas concentra-se, afinal e decisivamente, na área da história, 
e da biografia especialmente paulistana. Vejam-se suas obras 
sobre grandes brasileiros e paulistas. Retratos a pena, 1929 e 1930. 
c o m  admirável estudo sobre o insigne professor e magistrado 
Pedro Lessa; O Brigadeiro Couto de Magalhães - Sentido nacio- 
nalista de sua obra, Rio, 1936; Amador Bueno - O Aclamado - 
romance histórico, 1938; Pequena história da Casa-Verde, 1939 2 

1940; Prudente de Morais, discurso n o  IHGB, SP, 1942; O Cabo- 
Mor dos Paulistas na Guerra com os Emboabas, 1942; Os Cabrais 
eram Agigantados ( In  "Memórias e Comunicações do Congresso 
do Mundo Português", 1942); Paulo de Morais Barros, discurso 
em Piracicaba, 1942; Galeria dos velhos diretores da Faculdade 
de Direito de Sáo Paulo, 1943; Martinico Prado - A sua vida e 
obra, 1944; O Capitáo-General Antônio de Albuquerque C. de Car- 
valho, 1945; Influência de uma  familia paulista do século XVI nos 
destinos do Brasil; A vida heróica de Bárbara Heliodora, 1964; 
Iíida e obra do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, 1965; História 
da civilizaçáo paulista, 1944. 

Afinal, de maneira tão emotiva e brilhante, a sua própria biu- 
grafia, e m  Pciginas de uma Longa Vida, 1962. Bem modesto, pois 
permaneceria pois mais quinze anos na mesma escala de fulgor. 
Presidente por longo tempo do Instituto Histórico e Geográfico de 



66 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRáETCO DE S. PAULO 

São Paulo, pertenceu a outros Institutos, dos Estados, e de outras 
entidades dedicadas a história, tomou parte em muitos congres- 
sos históricos nacionais e estrangeiros, vários por ele criados e 
jmpulsionados. 

Ufanava-se de suas três conotaçóes históricas nacionais, como 
se viu no livro A História de São Paulo.. . obra enriquecida de 
uma Relação bibliográfica desde 1502 a 1943, a qual escreveu Aure- 
liano Leite, Membro do Instituto Histórico Brasileiro, do Institu- 
to Histórico de São Paulo e Instituto Histórico de Minas Gerais. 
Deixou no prelo a grandiosa obra, com João de Scatimburgo, so- 
bre a Municipalidade de São Paulo, 1061 páginas escritas.. . 

Destaquem-se das homenagens a ele tributadas, quando do 
falecimento, a do Senado Federal, em extraordinário e emotivo 
discurso de Otto Cirilo Lemann. 9 de março 1977, com diversos 
apoios de eminentes colegas. 

Escrevia sobre nossas coisas com amor, entusiasmo, paixáo 
mesmo, e arrebatava, e ficava em nossas mentes e coraçóes. 

Um dos maiores da nossa cultura histórica, dignificou esta 
Casa. Curvemo-nos, reverentes, em tributo a sua gloriosa 
memória. 



A MENSAGEM DE JOLIO FRANK 

Fernando Whitaker da Cunha 

Os comentários sobre a Burschenschaft, publicados por oca- 
sião do sesquicentenário de fundação dos cursos jurídicos, pro- 
vam, indubitavelmente, que ela não prdeu  a sedução, como idéia- 
força. O túmulo de Julio Frank (1809-1841), velado por quatro 
mochos, na tradicional Faculdade de Direito de São Paulo, conti- 
nuará representando um enigma, mormente aos não-iniciados, na 
gloriosa "Sociedade Estudantil", que, como a Tungendbund, que 
teve Blucher, como Grão Mestre, se originou da agitação naciona- 
lista, que absorveu as universidades alemãs, durante as guerras 
napoleônicas, objetivando a expulsão dos exércitos franceses de 
ocupação, e se robusteceu com a luta pela unificação da Alemanha, 
o que motivou o assassínio, em Manheim, de Augusto-Frederico- 
Fernando Kotzebue (1761-1819), controvertido escritor e diploma- 
ta, pelo ardoroso patriota Karl Ludwig Sand (1795-1820), estu- 
dante de Teologia, em Tubingue e Erlangen (filho de um magistra- 
do prussiano), discípulo e amgo do líder universitário Karl Follen. 
e que foi escolhido, por sorteio, para sua terrível missão, sendo 
identificado, por alguns, como Júlio Frank, nome que teria ado 
tado ao fugir, para o Brasil, protegido pela associação secreta, a 
que pertencia, e sob o qual teria sido amparado pelo Brigadeiro 
Tobias, que o teria levado, ainda, a lecionar História Universal, 
no Curso Anexo da Faculdade de Direito de São Paulo, devendo-se 
notar que o compêndio escrito abriu ao professor, que se inspi- 
rara na obra de Poelitz, segundo Vampré, as portas do venerando 
Instituto Histórico e Geogrtifico Brasileiro. Sucedeu-o na cadeira 
magisterial o futuro Conselheiro Ribas. 

Ainda não se estudou, devidamente, a influência da seita dos 
Iluminados, fundada em 1776, por Adam Weishaupt, Professor de 
Direito Canônico, em Ingolstadt, sobre as sociedades estudantis, a 
que vimos nos referindo. Os Iluminados almejavam levar os ho- 
mens a se auxiliarem mutuamente, sem distinção de religião, mas 
o governo bávaro dispersou-os. em 1784, pelo aspecto político, que 
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tomou a sua doutrina, incendiando os espíritos. "Dissolveram-se 
os Iluminados. Uns ingressaram nas lojas maçonicas; outros: 
mais fortes no seu orgulho, retiraram-se definitivamente da luta". 
expõe Adelino de Figueiredo Lima (Os Templários, pág. 273). 

Complexos foram os motivos que levaram a eliminação de 
Kotzebue, tão polêmicos quanto a proteiforme personalidade do 
autor de Berlim a Paris em 2804. 

Nascido em Weimar, o novelesco dramaturgo era um homem 
característico do prodigioso e paradoxal século XVIII, que nos 
deu, entre outros, Voltaire, Rousseau e Montesquieu, mas, tam. 
bém, o Conde de Saint Germain, José Bálsamo e Casanova. A 
sua reputação intelectual inipressionou Catarina 11, que o convo- 
cou e o designou para Governador da Estônia, sendo oportuno 
lembrar que os alemães, desde Pedro O Grande, até 1917, goza- 
ram de grande prestígio, na Rússia, a ponto de um general ter 
pedido ao Czar que o queria recompensar: "Senhor, faça-me 
alemão". 

Em Reval, Kotzebue mescla suas atividades oficiais com o tra- 
balho literário, nascendo, nessa capital, seu filho Otto, que se des- 
tacaria na marinha russa, e fez várias importantes descobertas, 
uma das quais leva seu nome. 

Por motivos de saúde, Kotzebue regressa a Weimar de onde 
retorna a Rússia, fixando-se, depois, na Austria, como Diretor do 
Teatro da Corte, de onde, novamente, se dirige a Rússia, sendo, 
então, enviado preso para a Sibéria, pelo Czar Paulo I, contra o 
qual escrevera agressivo panfleto. O filho de Catarina era um 
eslav6fil0, tendo lutado, vigorosamente, contra o estrangeirismo e 
a descaracterização cultural, mas, homem impulsivo, assim como 
libertou Kosciusko, indultou Kotzebue, que foi nomeado diretor 
de teatro alemão de São Petersburgo. O soberano foi cruelmente 
assassinado, morrendo como Rasputin, uma vez que, em virtude 
ae sua espantosa resistência física, tiveram que lhe seccionar as 
veias. Kotzebue, muito provavelmente, fez parte da conspiração. 
estimulada pela elite dirigente, a que pertencia, ligada, evidente- 
mente, a outros governos. Voltando a Alemanha, Kotzebue, por 
vaidade e por inveja, hostilizou Goethe ("o homem livre sobre a 
terra livre", cantou ele), Schiller e Schlegel, injustamente, pelo 
merecid-o prestígio que gozavam, indispondo-se com os numerosos 
amigos e admiradores desses notáveis criadores de emoção, não 
compreendendo que sua literatura superficial, mundana e, até 
certo ponto, monótona, estava superada, completamente, pela nova 
corrente literária, a qual pertenciam as mencionadas grandes vozes. 
Teve que se afastar, por isso, e viajou pela França e Itália, vindo 
a redigir, em Berlim, um jornal anti-francês. 

Cônsul russo, em Konigsberg, Kotzebue assistiu, no ocaso de 
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Napoleão, importantes acontecimentos políticos. Como afirma um 
de seus biógrafos, Ramón Garcia Adamuz, em excelente análise, 
"las universidades eran un hevidero de mienbros de1 Burschen- 
schaft, que tendian hacia un movimiento genuinamente alemán" 
Seu lema era "União e Liberdade". 

O sísmico ambiente estudantil possibilitava o aparecimento 
de chamejantes publicações, clamando pela unidade alemã ("não 
tenho mais que uma pátria, Alemanha", bradava-se), e pela repú- 
blica, que seria proclamada nos campos de batalha de Leipzig, on- 
de os franceses haviam sofrido comprometedora derrota. Kotze- 
bue torna a Alemanha, encarregado de transmitir ao Czar Alexan- 
dre, que convidara Von Stein a ir a Vilna, informações preciosas 
sobre sua nação. Era visto, por esse motivo, como agente de 
interesses estrangeiros, adversário perigoso das idéias liberais e 
instrumento da Santa Aliança. A revista Nemesis, adotando o 
nome da deusa da vingança, divulgou in fo rm~ão  secreta do es. 
critor ao governo russo, atacando e ironizando a revolução ger 
mânica, da qual era considerado, como se percebe, um dos prin- 
cipais inimigos. Daí a deliberação de matá-lo, providencialmente. 
Após apunhalá-lo, Sand tentou suicidar-se. Preso, tendo sido en. 
contrada, em seu bolso, uma proclamaçáo que terminava com as 
palavras "Abaixo o despotismo", foi executado um ano depois (tal- 
vez por pressão externa), sem trair seus ideais, nem delatar seus 
companheiros da Tungendbund. Em sua última carta dizia: "Mor- 
rer pela liberdade não é morrer". O seu processo emocionou um 
povo heróico, que o considerava inspirado por nobres motivos. 
Multidões procuraram relíquias no lugar onde foi decapitado, er- 
guendo-o aos altares cívicos. A execução, para despistar o público 
e os correligionários da Bucha, que poderiam comprometer o ato, 
marcada para as 9 horas, foi realizada às 6, com extrema simplici- 
dade, presentes, apenas, funcionários e algumas testemunhas 
ocasionais. Sustenta Figueiredo Lima (ob. cit. pág. 198), que, 
por receio do tumulto, foi ela efetuada na véspera. Gustavo Bar- 
roso defende a tese de que foi ela uma simulação, dando-se fuga 
ao herói nacional que embarcou, em um navio, para o Brasil. Essa 
versão, todavia, não é embasada em provas seguras e é pouco pro- 
vável que Júlio Frank, sabendo-se perseguido pelos serviços secre- 
tos de vários países, agisse com tão pouca discrição, em sua vida 
pública, lecionando e participando da coletividade que o recebera, 
mas é inquestionável que estava ligado aos movimentos estudantis 
de sua pátria, sendo, possivelmente, um criminoso político de me- 
nor importância. Detido, ao chegar ao Rio, por ter viajado clandes- 
tinamente, foi para Sorocaba, onde trabalhou no comércio e como 
mestre-escola, indo, afinal, para São Paulo, burgo de estudantes, 
em que teve como alunos e amigos, entre outros, Pimenta Bueno, 
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Paulino de Souza e Ribas. Legou aos discípulos uma palavra de 
esperança, fortalecendo-lhe o sentimento jurídico, o mais impor- 
tante dos que fundamentam a ordem social. 

Faleceu aos 32 anos e por ser protestante não puderam enter- 
rá-lo em cemitérios, razão pela qual acolheu-o em seu âmago a 
Faculdade que tanto amou, guardiá fiel de suas veneráveis cinzas. 
Em nosso tempo de estudante, corria o boato de que seu corpo, 
para fugir a profanações. fora oculto, certa vez, sob um sombrio 
cbelisco, no Piques. 

A Burschenschaft paulista recebeu o espírito liberal de seu 
fundador, intérprete de uma filosofia política e social de largas 
coordenadas, que estimulou a fraternidade entre acadêmicos, a 
fiaelidade a mensagem da velha Escola, por toda a vida, através 
da associação de ex-alunos e a obtenção das posições de mando. 
Existiram, como se sabe, importantes ramificações suas, i ~ z i  Facul- 
dade de Medicina e na Escola Politécnica de São Paulo. O seu 
ritual esotérico despertava maior responsabilidade em seus filia- 
dos, que eram escolhidos, principalmente, pelos dotes intelectuais 
e morais. A inconfidência era uma grave infração, fazendo com 
que o retrato do irmão rebelde fosse colocado de frente para a 
parede, escrevendo-se nele a palavra "infame". São depoimentos 
de antigos adeptos (Cândido Motta Filho entre eles). 

A Burschenschaft tem exercido relevante papel na vida polí- 
tica brasileira, tendo lutado pela Abolição e pela República. Este- 
ve presente na saga constitucionalista de 1932, opõs-se ao Estado 
Novo e atuou, mesmo, em épocas posteriores, tendo contado, 
em seus quadros, marcantes figuras de nossa história e de nossa 
inteligência, e assim como a Academia Pernambucana de Letras 
foi instituída por Carneiro Vilela, o fundador da Tungendbund 
nordestina, como relata Odilon Nestor, profundamente influen- 
ciada pela entidade irmã paulista, é perfeitamente possivel que 
essa última se tenha feito presente na fundação do provecto Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, inaugurado, em 1896, 
num dos salões da Faculdade de Direito (tem ele uma peculiari- 
dade: seus fundadores eram republicanos históricos), e mesmo na 
ilustre Academia Paulista de Letras, que data de 1909, entidades 
de que nos honramos de pertencer. 

Não cremos tenha desaparecido a Burschenschaft (contou-nos 
o insigne Professor Ernesto Leme, uma das glórias da cátedra 
universitária paulista, que dignificou, sobremaneira, as Arcadas, 
que, em 1965, perguntando a um estudante, na Alemanha, se lá ela 
ainda existia, mostrou-lhe ele um sinal iniciático), apesar de um% 
compreensível desaceleração de suas atividades, porque o seu evsn- 
gelho evolutivo representa inalienáveis conquistas do espírito, no 
caminho da liberdade. 
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DERRADEIRA CARTA DE K. L. SAND A MOCIDADE ALEMÃ: 

"AMIGOS, NA0 LAMENTEIS A MINHA MORTE. Agradecei 
antes a tirania que me condena porque, sem o querer, decreta a 
sua própria ruína. 

Lembrai-vos do conceito de Platáo: - Enquanto nos durar 
o corpo e tivermos a alma enlodada no vício e na corrupção, nunca 
alcançaremos a Verdade, que é o fim de todos os nossos desejos. 

Há os que morrem para a glória como há os que vivem para 
a desonra. Uns e outros ficarão na memória dos povos, enchendo 
as páginas da História. 

Dos primeiros se dirá que foram ingênuos, mas que tinham 
a alma boa; dos últimos, que foram espertos e souberam cultivar 
o ódio. 

Morrer pela Liberdade não é morrer! 
Lego-vos o meu coração para que o guardeis no relicário sa- 

grado da nossa Ordem, a sombra das faias milenares dessa impe 
nstrável Thuringia onde outrora se reuniam os Cavaleiros Teutóes 
e hoje se adestram os exércitos libertadores da "Burschenschaft". 

Senti-10-eis palpitar, temo e ardente, pela redenção da Prússis, 
pela libertação dos oprimidos, pela vitória dos nossos sublimes 
ideais. 

Não desespereis, nem vos deixeis vencer pelo desânimo. E se 
no fragor das batalhas vos sentirdes a beira da derrota, convocai 
os mortos que eles vos ajudarão a vencer. Eu estarei entre eles". 



O JORNAL E OS JORNALISTAS 
NAS LUTAS DA INDEPENDENCIA 

Silveira Peixoto 

Bem verdade, o prjmeiro jornal brasileiro aconteceu na Ingla- 
terra - e foi o "Correio Braziliense" (ou "Armazém Literário"). 
Lançou-o, em Londres, naquele junho de 1808, Hipólito José da 
Costa Pereira Furtado de Mendonça, que desse modo se fez o fun- 
dador de nossa imprensa. 

Saiu o "Braziliense" regularmente, todos os meses, durante 
13 anos, até dezembro de 1822. Primeiro periódico brasileiro, foi 
também o primeiro em língua portuguesa que pôde circular inde- 
pendentemente de censura. 

Quanto ao jornal em si, cabe não esquecer que, na época, o 
noticiário era muito restrito, mesmc dadas as dificuldades nas 
comunicaçóes. Não obstante, Hipólito soube fazer um bom in- 
formativo - tanto quanto possível naqueles tempos. 

Combatendo erros, aplaudindo iniciativas de melhoramentos, 
desde o inicio lutou por um Brasil melhor. Queria "reformas 
úteis que se façam a bem do povo, melhorando a forma de governo 
no Brasil". 

Reivindicava os direitos do homem - aí bem compreendidas 
"as faculdades de obrar, pensar e falar, sem temor dos que go- 
vernam". Era monarquista, aos moldes britânicos, também adep- 
to da união de Brasil e Portugal. 

Todavia, iniciada a luta entre as Cortes de Lisboa e a Regên- 
cia no Rio, logo resolutamente se colocou ao nosso lado. Denun- 
ciou que o que pretendiam aquelas "não é uniáo, mas sujeição" 
- e acentuou que "nenhum brasiliense a isso se acomodaria". 

No decreto das Cortes chamanao D. Pedro a Lisboa - anteviu 
a separação: "Uma provocação mais e os brasilienses darão seu 
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ultimo passo para a Independência". Assinalou que o "Fico" 
valeu pela desmoralização das Cortes. 

Foi o primeiro a bater-se pelo estabelecimento de uma cor- 
rente imigratória destinada a substituir o braço escravo pelo bra- 
ço livre. Desaconselhava, no entanto, a alforria total e súbita por- 
que "seria perniciosa". 

Depois de proclamada a Independência. ainda insistiu: "Os 
brasileiros devem escolher entre estas duas alternativas: ou nunca 
hão de ser um povo livre, ou hão de resolver-se a não ter consigo 
a escravatura". 

Com notícias de junho, anunciou para logo a Independência. 
No número de dezembro de 1822, u último do "Correio Brazilien- 
se", pôde Hipólito sublinhar que os prognósticos estavam 
cumpridos. 

Também, no entanto, preveniu quanto a revide de Lisboa, di- 
zendo da necessidade de uma força naval - para não ver-se o 
Brasil "sujeito a serem suas costas varridas por duas fragatas 
velhas de Portugal". 

Com esse número de dezembro de 1822, o "Braziliense" cessou 
publicaçáo. Estava proclamada a Independência, havia aqui rela- 
tiva liberdade de imprensa, Hipólito deu por finda sua missão. 

Mesmo residindo a maior parte de sua vida no estrangeiro. 
nunca se apartou ele do Brasil. Nasceu em 1774, no 13 de agosto. 
na Colônia do Sacramento. Feitos os preparatórios no Rio de 
Janeiro, seguiu para Coimbra e ali se bacharelou em leis e filosofia. 

Recém-formado, no ano de 1798 seguiu para os Estados Uni- 
dos, em missáo do governo de Portugal. Entrou para uma loja 
maçônica em Filadélfia. Algum tempo mais, por isso mesmo, lá 
se foi amargar nos c8rceres da Inquisição, em Lisboa. 

Não o abandonaram aí e noutros passos vida em fora, os 
apoios da Maçonaria. Em Londres, com a proteção do Duque de 
Sussex (Augustes Frederick), viveu de aulas e traduções, depois 
se fez jornalista. 

Morreu pobre, aos 49 anos, no 11 de setembro de 1823, num 
subúrbio da Capital britânica, Kesington. Nem chegou a receber 
n notícia de que Pedro I havia cumprido a promessa de nomeá.10 
CõnsulGeral em Londres. 

Também não pôde realizar os sonhos de "viver e passar O 
resto de meus dias no Brasil", pois já lhe bastavam os muitos 
"anos de extermínio em terras estranhas". 
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Ainda nos passos do "Correio Braziliense", voltando um pou- 
co no tempo, encontramos a notícia do estabelecimento da Impres- 
são Régia no Rio de Janeiro: "Saiba o mundo e a posteridade 
que, no ano de 1808 da era cristã, mandou o governo português, 
no Brasil, buscar a Inglaterra uma Impressão". . . "Tarde, des- 
graçadamente tarde: mas, enfim, aparecem tipos no Brasil". 

Verdade mesmo é que esse material gráfico não fora adquiri- 
do para a Impressão, no Rio. Comprara-o e não tivera tempo de 
montá-lo em Lisboa a Secretaria de Negócios de Estrangeiros e 
da Guerra. Nas precipitações da fuga, com as tropas napoleóni- 
cas as portas de Lisboa, tiveram a lembrança de trazê-lo. 

Não há dúvida de que já se encontrava aqui. O decreto de 
13 de maio de 1808, que instituiu a Impressão Régia, foi claro: 
"Tendo constado que os prelos que se acham nesta Capital eram 
os destinados para a Secretaria de Estado dos Negócios EsLi'an. 
geiros e da Guerra". . . 

* 
Se antes houve alguma impressora nestes Brasis? Assinala- 

se a tentativa de um obscuro negociante em Recife. Montou oii- 
cina rudimentar e pôs-se a imprimir letras de câmbio e orações. 

Foi nos começos de 1700. Era ele tão obscuro que até seu 
nome se perdeu. Talvez nem nos restaria memória da oficina 
humilde, não fosse uma carta régia de 8 de junho de 1706, man- 
dando "sequestrar as letras impressas e notificar os donos e os 
oficiais da tipografia que não imprimissem". . . 

Quarenta anos passados, em 1746. ocorreu outra tentativa - -  
esta no Rio de Janeiro e de um antigo impressor em Lisboa, Antô- 
nio Isidoro da Fonseca. Nem de longe pretendia imprimir livros 
ou periódicos, porque deveras uma temeridade. . . 

Tencionava Isidoro tão-somente explorar a oficina pequeni- 
na. .  . Depressa veio a ordem régia mandando sequestrar as le- 
tras e remetê-las para o Reino. Nos termos dessa ordem, não era 
conveniente aqui se imprimissem "papéis, no tempo presente". 

* 
Entrou a Impressão Régia em funcionamento no dia mesmo 

de sua criação, 13 de maio de 1808. Imprimiu a "Relação dos des- 
pachos" "no faustíssimo dia dos anos" do Príncipe Regente. 

Logo mais, para administrá-la, foi a 24 de junho de 1808 de- 
signada uma Junta (José Bernardes de Castro, Mariano da Fon- 
seca e Silva Lisboa). Além da gerência, competia-lhe "examinar 
os papéis e livros que se mandassem publicar e fiscalizar que 
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nada se imprimisse contra a religião, o governo e os bons 
costumes". 

Dando-nos a tipografia, o governo também nos impunha a 
censura prévia. Nada aqui era encaminhado a impressão sem o 
consentimento dos censores. 

Com a Revolução Pernambucana de 1817, tivemos um dos 
primeiros clamores pela liberdade de imprensa. Depois, em 1821, 
por decreto de 2 de março, achou o governo de sustar a censura 
quanto aos manuscritos, mas cuidou de fazê-la incidir sobre as 
provas tipográficas. 

Não obstante, nos meados de fevereiro, entre as Bases da 
Constituição, tinham as Cortes de Lisboa proclamado: "A livre 
comunicação do pensamento é um dos mais preciosos direitos do 
homem". 

Juradas essas Bases no Rio (por força do pronunciamento de 
5 de junho de 1821). Dom Pedro resolveu adiantar-se. Não esperou 
lei regulamentadora - e expediu o aviso de 28 de agosto: "To- 
mando S .  A .  Real em consideração quanto é injusto que. d.epois 
do que se acha regulado pelas Cortes Gerais Extraordinárias da 
Nação Portuguesa sobre a liberdade de imprensa, encontrem os 
autores ou editores inesperados estorvos a publicação dos escri- 
tos que pretendem imprimir: E o mesmo Senhor servido mandar 
que não se embarace por pretexto algum a impressão". . . 

Era a abolição da censura prévia em nosso País -- naqueles 
idos. . . 

* 
Entre junho de 1821 e dezembro de 1822, surgiram no Rio 

umas duas dezenas de periódicos. Muitos nem são de classific~r-se 
assim - porque foram avulsos, folhetos, opúsculos. 

Houve, é certo, o "Despertador Brasiliecse", do desembarga- 
dor Francisco de França Miranda, do qual saiu apenas um numero, 
em dezembro de 1821 - e teve influência no "Fico". 

Dom Pedro hesitava em resistir aos decretos de Lisboa - 
incluindo o que o mandava recolher-se a Metrópole. Apostrofou 
o "Despertador" de "ilegal, injuriosa e impolítica" a atitude das 
Cortes. 

Foi além e concitou os brasileiros a rebeldia - para conser- 
var aqui o Príncipe: "Eis o momento em que deveis decidir-vos. 
Lançai mão dele: se o perderdes não podereis jamais reavê-lo, 
senão com muito custo, ou talvez com efusáo de muito sangue". 
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No 1: de junho de 1821, surgia aqui o "Diário do Rio de. Ja- 
neiro", editado pelo português Zeferino Vito de Meireles. Foi o 
primeiro informativo que tivemos - publicando notícias, estam- 
pando de graça pequenos anúncios. 

Chegou a ter popularidade. Fez-se deliberadamente omisso 
em política - e inclusive nem noticiou a proclamação da Inde- 
pendência. Limitou-se a inserir editais referentes ao acontecinien- 
to, na edição de 24 de setembro. 

Primeiro periódico que lutou pelos interesses brasileiros - 
foi o "Diário Constitucional", que wrneçou a circular na Bahia, 
a 4 de agosto de 1821. 

Fundou-o Francisco José Corte-Real (sucessivamente Corte 
Kacional e Corte Imperial), com o concurso de Eusébio Vanério 
e José Avelino Barbosa. Depois, teve a capitaneá-lo Francisco Go- 
mes Brandáo e Francisco Gê Acaiaba de M o n t e m .  

Arremeteu, de imediato, contra a "Idade @Ouro do Brasil" 
(que muitos chamavam de "Idade de Ferro") e o "Semanário 
Cívico" (apelidado de "Cínico"), ambos dos portugueses. 

Encarniçou-se a luta em torno de eleições do governo local. 
Insistiam os portugueses pela confirmação da Junta Provisional 
com a supremacia deles. Batia-se o órgão nativista por uma 
Junta inteiramente nova, toda de brasileiros. 

Ganhamos as eleições - e nisso influiu o "Diário Corititu- 
cional". As violências que se sucederam, no entanto. foram ta- 
manhas que, em dezembro de 1821, teve de suspender publicoçácj. 
Voltou a circular, em maio de 1822, como "O Constitucional", 
porque deixava de ser diário. 

Crônicas da época referem que, além da "Idade &Ourom e 
do "Semanário Cívico", foram contra ele açulados outros periódi- 
cos lançados especialmente para isso. Resistiram, entretanto, os 
redatores de "O Constitucional". 

Passaram a maiores violências. assaltaram "muitas vezes as 
casas dos redatores". Continuaram eles e um dia, "comandando 
um troço de militares, o tenente-coronel Almeida Serráo, vulgo 
"o Ruivo", invadiu a tipografia". 

Era "O Constitucional" o único periódico que se atrevia a 
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lançar em rosto aqueles tiranos sua arbitrariedade, sua injustiça, 
sua barbaridade". 

* 
O Pará teve seu primeiro periódico em "O Paraense" - fun- 

dado por Felipe Alberto Patroni Martins Maciel Parente, a 1." de 
abril de 1822. "Sua linguagem aterrou os dorninadores da Pro- 
víncia'' - e logo trataram estes de fazê-lo emudecer. 

Conseguiram tirar-lhe grande parte dos tipos - um sócio da 
tipografia reclamando sua parte no capital e recebendo-a em tipos. 
Numa oficina desfalcada, contando com um professor primário 
como companheiro (Antônio Dias Ferreira Portugal) - prosse- 
guiu Patroni. 

Arranjaram meios de prendê-lo e embarcá-lo para Lisboa. Mas 
Patroni conseguira transferir o periódico ao Cônego João Batista 
Gonçalves Campos - e este assestou baterias contra a Uniáo Ui- 
tramarina, outrossim contra o governador das Armas, brigadeiro 
José Maria de Moura.. . 

Uma noite sofreu o Cônego forte surra. Tratou-se e voltou a 
escrever. Foi preso, a seguir impronunciado. Persistiu e bateu 
às portas da Justiça, com libelo contra o governador das Armas. 

Foi preso outra vez - e outra vez tiveram de soltá-lo. Preci- 
sou, no entanto, resguardar-se. Antes de retirar-se para o interior, 
passou "O Paraense" ao Cônego Silvestre Antônio Pereira dos San- 
tos, em cujas mãos o periódico encerrou publicação. 

* 
Há que não esquecer a "Malagueta", de Luís Augusto Mas7 

(português, ex-seminarista em Coimbra, ex-capitão de artilharia). 
Seu primeiro número saiu a 15 de dezembro de 1821, conseguiu 
popularidade desde o começo. 

Nas palavras de Carlos Rizzini, tivemos em May "o mais des- 
tro e pertinaz polemista da Independência". Com as qualidades e 
os defeitos do jornalismo da época, fez de ''Malapueta" uma trin- 
cheira da liberdade. 

Depois da Independência, baixou as competições políticas e 
perdeu conceito. Resistiu. no entanto, até março-abril de 1832 - 
May acabando velho, pobre e mutilado, que o mutilaram nos es- 
pancamentos que sofreu. 

* 
O "Correio do Rio de Janeiro", de João Soares Lisboa, come- 

çou a 10 de abril de 1822. Portugués, era Soares Lisboa demo- 
crata ferrenho e desabusado. Aqui tendo chegado muito moço, 
aderiu a causa da Independência. 
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Reconhecem-lhe a primazia da idéia de convocação de uma 
Assembléia Constituinte. Lançou-a em abril de 1822: "A noesa 
liberdade está em perigo, nosso risco é iminente, o remédio devo 
ser pronto e legal". 

Vencida a batalha da Constituinte, naqueles idos de 1822, con- 
vocada a Assembléia a 3 de junho, rejubilou-se Soares Lisboa e 
falou de igual para igual com o Príncipe: "Uma Assembléia Cons- 
tituinte, em que se acha representada a soberania da Nação, é 
superior a vós, e no momento da sua instalação vós deixais de 
ser Príncipe de fato, conservando só vossa dignidade de direito". 

Saudou-o depois da Proclamação, a 21 de setembro, Dom 
Pedro já no Rio: "Está inteiramente rasgado o véu do mistério! 
Assim o pedia a honra de todos os portugueses do Brasil, a sua 
liberdade, a sua futura grandeza, a glória do seu primeiro cida- 
dão, de seu primeiro imperador, do primeiro dos Príncipes, do 
imortal Pedro !" 

Foi dos melhores jornalistas do tempo - não obstante os que 
o qualificaram de bronco e ignorante Não cursou estudos supe- 
riores; mas, nas próprias palavras do velho tarimbeiro, "quantos 
estúpidos foram a Coimbra e voltaram da mesma forma, senão 
piores?" 

Também aconteceu naqueles tempos, fundado por Manuel 
Ferreira de Araújo Guimarães - "O Espelho", de larga aceitaçáo 
na Corte e nas Províncias. 

Não possuía o brilho do "Revérbio Constitucional Fluminen- 
se" e seguia sem pestanejar as orientaçóes do governo. Reprodu- 
zia artigos e noticias das gazetas portuguesas, baianas e pernam- 
bucanas e do "Correio Braziliense" e excertos das sessões das 
Cortes. 

E excelente repositório dos sucessos da Independência, sem 
embargo de nada divulgar por si. Do episódio do "Fico", por 
exemplo, só publicou o expediente oficial. O mesmo fez em rela- 
ção ao Conselho de Procuradores e a Constituinte. 

Não se deduza, porém, que foi uma folha amável e bem edu- 
cada, como pessoalmente era Ferreira de Araujo, homem dado ao 
magistério e às letras, antigo editor do "Patriota" e redator da 
"Gazeta do Rio de Janeiro". Abusando-lhe da dedicação, a gente 
do governo embuçava-se vez por outra, nas colunas do periódico 
e chuçava a oposição. Mesmo Pedro I gostava desses exercícios 
e seus artipus se denunciavam pela destampada virulência. 
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* 
Nas lutas da Independência, teve papel destacado o "Revér- 

bero Constitucional Fluminense", panfleto essencialmente políti- 
co, era "escrito por dois brasileiros amigos da Nação e da Pátria" 
- Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa, os 
irmãos "Diderot" e "Kant" das Lojas Maçônicas. 

Durou 13 meses. de 11 de setembro de 1821 a 8 de outubro 
cie 1822. Foi verdadeiramente o porta-voz das correntes demo- 
cráticas das Lojas Maçônicas, de suas páginas (páginas e não ro- 
lunas porque a estas não tinha) irrompendo, contundentes, as 
idéias de nossa emancipação política. 

Publicava extratos de jornais de Londres, Paris e Lisboa. 
Transcrevia, frequentemente, o "Correio Braziliense". Divulgava 
resumos de trabalhos e despachos da Corte. Seu forte, porém, 
foram os artigos pela Independência. 

Não deu notícia nenhuma do "Fico" - falha comum no jor- 
nalismo da época. Mas já havia estimulado o príncipe a protelar 
a execução do decreto para sua retirada - e exaltou vibrante- 
mente a decisão. 

Logo mais, a 30 de abril de 1822, conclamava D. Pedro: "Prín- 
cipe! Rasguemos o véu dos mistérios; rompa-se a nuvem que en- 
cobre o sol; forme-se o livro que nos deve reger, e, sobre as Bases 
já por nós juradas, em grande pompa seja conduzido e depositado 
sobre as aras do Deus dos nossos pais. Aí, diante do Altissimo, 
que há de ouvir e punir, se fores traidor, jura defendê-la e guar- 
dá-la, a custa do teu próprio sangue". "Oh, dia de glória! Prín- 
cipe, só assim baquearão de uma vez os cem dragões que rugem 
e procuram devorar-nos. Não desprezes a glória de ser o funda- 
dor de um novo Império". 

Produziu esse artigo um enorme entusiasmo - Ledo e Januá- 
rio vitoriados nas ruas do Rio de Janeiro. 

* 
Tivemos, no 7 de setembro, a Independência - o Príncipe 

erguendo-se a Imperador, aqui no Ipiranga, a tarde feita um escar- 
ceu de luzes e cores. 

Sem dúvida, foi também fruto da pregação daqueles jorna- 
listas intimoratos, da imprensa que se deu toda ?I causa de nossa 
emancipação - cooperando, decisiva, a Maqonaria, que a sus- 
tentou. 

Essa emancipação, cumpre não esquecer, também queria e 
quer dizer liberdade em toda a inteireza. 

É a liberdade que, por nossas tradições e nossas vocações, 
todos queremos. É para que o Brasil possa realizar-se à plenitu- 
de, em seus altíssimos destinos de homens livres. 



O BARÁO DE ATALIBA NOGUEIRA 

Geraldo Sesso Junior 

O Barão de Ataliba Nogueira está vinculado a expansão das 
realizações ferroviárias no Império; ao desenvolvimento da cultu- 
ra do café ao lado da açucareira. no então chamado Oeste paulis- 
ta; a organizaçáo do comércio exterior do café; aos primórdios da 
indústria de máquinas agrícolas; ao início da carreira triunfal do 
grande Carlos Gomes, assim como às homenagens póstumas ao 
Maestro, em sua terra natal; ao adiantamento cultural, artístico 
e arquitetônico de sua cidade natal. 

O Barão de Ataliba Nogueira nasceu em Campinas, Província 
de São Paulc, em 1834, quando ainda era a Vila de São Carlos. 
Seus pais, José Teixeira Nogueira de Camargo e D. Ana Eufrosina 
de Almeida. Recebeu no batismo o nome de João, quando dese- 
java seu pai que fosse Ataliba, recusado pelo pároco, porque não 
correspondia a nenhum santo do calendário. Formou-se pela 
Academia de Direito de São Paulo, em 1858. No ano seguinte le. 
vou a Campinas alguns colegas e conseguiu do pai de Carlos 
Gomes que o jovem músico e seu irmão Santana Gomes fossem 
para a Capital com os acadêmicos. Nessa oportunidade, hospe. 
dado numa república de estudantes, Carlos Gomes compôs o 
Hino Acadêmzco, até hoje vibrante nas Arcadas e que o presidente 
Ernesto Leme desejou para hino oficial da Universidade de São 
Paulo. 

Refere o nosso ilustre confrade, historiador Celso Maria de 
Mello Pupo, que o dr. João de Ataliba Nogueira foi vereador em 
Campinas, adiantado fazendeiro, chefe do partido Liberal na Pro- 
víncia e também vice-presidente da Província de São Paulo. "De 
grande prestígio, ocupou altos cargos na vida social e econômica 
do município." Casou com D. Luisa Xavier de Andrade, filh? de 
Camilo Bueno da Silveira e D. Luísa Ursulina Barbosa de Azdra- 
de. Sua descedência é enorme, sendo seu neto o nosso caro amigo 
e brilhante confrade professor José Carlos de Ataliba Nogueira. 
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Na noite de 30 de março de 1872, como era seu hábito, o dr. 
João de Ataliba Nogueira e vários companheiros e amigos esta- 
vam em casa do coronel José Guedes de Souza, mais tarde Barão 
de Pirapitingui, a Rua Caracol, número onze, hoje Rua Benjamin 
Constant, esquina da praça Bento Quirino. Foi então que surgiu 
a idéia de se construir uma linha férrea de Campinas a antiga 
vila de São José do Mogi-Mirim, elevada a cidade em 3 de abril 
de 1849. Dista de Campinas cerca de 76 quilômetros. A 1" de 
julho daquele mesmo ano (18721, já nascia a Companhia Mogiana 
de Estrada de Ferro e Navegação. 

Foi solenemente inaugurada três anos depois, com a honrosa 
presença do Imperador D. Pedro I1 e Imperatriz Dona Teresa 
Cristina (27 de agosto de 1875). Suas majestades viajaram de 
trem todo o percurso. Da mesma forma, anos depois, suas ma- 
jestades imperiais inauguraram o ramal de Poços de Caldas. 

Em 1877 o dr. João de Ataliba Nogueira aceitou a presidência 
da Comissão pró-constmçáo da catedral, monumento que era 
preciso levar por diante e cujos alicerces foram audaciosamente 
abertos no longínquo 1807. 

Não cessaram aí as suas atividades. Foi fundador, diretor e 
presidente de várias e importantes empresas locais; dentre elas 
cumpre não esquecer o Banco da Lavoura e a Companhia Mac- 
Hardy. 

Durante a guerra do Paraguai, foi notável a sua atuação na 
Sociedade Patriótica dos Voluntários da Pátria. 

muidou e foi presidente do Clube da Lavoura, destinado a 
defesa do café no Havre, porto principal da mbiácea na Europa. 
Fez elegerem presidente Felix Faure, ali domiciliado. Dois anos 
depois, Faure foi eleito presidente da República Francesa. 

Ocupou a presidência da Mogiana por 18 anos, a princípio 
como vice-presidente em exercicio e, nos restantes 12 anos, já 
eleito presidente. Era a Mogiana a "menina de seus olhos". 

Durante os longos anos em que exerceu a presidência, foram 
construídas 70 estações e 1.071 quilômetros de estradas de ferro, 
superando em muito a sua coetânea Companhia Paulista de Es- 
tradas de Ferro, inaugurada 3 anos antes. A Mogiana havia adqui- 
rido também a Empresa do Rio Pardo. São dados retirados do 
Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro (10-janeiro-1896) e do 
Almamcco 1901, 8 O  ano de publicaçao, editado em língua italiana 
pelo jornal La Tribuna Italiam, de São Paulo, dezembro de 1900, 
página 131. 

Certa ocasião a Mogiana recebeu da Paulista a proposta da 
fusão de ambas, mas o seu presidente orientou a assembléia dos 
acionistas para a resposta de que a Mogiana não aceitava a fusão 
e pretendia, sim, a encampaçáo da Paulista. 



82 REVISTA DO INSTITCTC HIST6RICO E GEOGRbFICO DE S. PAULO 

Seria injusto não mencionar os nomes dos companheiros do 
dr. João de Ataliba Nogueira, que tanto trabalharam em prol da 
grandeza da Mogiana: Conde de Parnaíba, Barão de Jaguara, Ba- 
rão de Ibitinga, dr. Jorge Tibiriçá. Custódio Manoel Alves, dr. 
Carlos Norberto de Souza Aranha, coronel Zeferino da Costa Gui- 
marães e Bento Quirino dos Santos. Deixou o dr. João de Ataliba 
Nogueira a direção da Mogiana em 1896. 

Um dos fatos menos conhecidos da presidência do Barão de 
Ataliba na Companhia Mogiana foi o seu projeto de levar a estra- 
da de ferro a São Sebastião, passando por perto de Mogi das Cru- 
zes. Houve quem dissesse que a empresa seria então mogiana pela 
segunda vez. . . 

Ainda no Império conseguiu vencer o cúmulo de entraves co- 
locados ao projeto pela São Paulo Railway, que não admitia con- 
corrente ao acesso ao mar. O presidente da Mogiana, por seu pres- 
iígio junto ao governo imperial, que possibilitou o exame ponde- 
rado da atitude patriótica e do benefício econômico que adviria 
ao Brasil, obteve a concessão do privilégio. O regosijo foi geral e 
não só dos fazendeiros de café. Certa do êxito do projeto, a Mo- 
giana já se adiantara e muito além do plano, adquirindo vasto ter- 
reno em Santos, revelando a futura instalação eli do pátio de ma- 
nobras. Infelizmente, ganharam os adversários, depois de pro. 
clamada a República. 

Em 1883, o dr. João de Ataliba Nogueira, pelos relevantes 
serviços que vinha prestando a Pátria, foi nomeado por carta 
imperial de 30 de junho vice-presidente da Província de São Paulo, 
sendo exonerado a 14 de julho de 1887. 

Neste mesmo ano galardoou-o o governo imperial com as in- 
sígnias de Comendador da Imperial Ordem da Rosa. No ano 
seguinte (18881, por decreto de 20 de junho, recebeu o título 
monárquico de Barão de Ataliba Nogueira. 

Algo de muito triste ocorreu na nossa cidade natal em 1889. 
Começou tudo quando o médico dr. Eduardo Guimarães denun- 
ciou as autoridades sanitárias de Campinas um caso de febre 
amarela, por ele verificado numa casa da antiga Rua do Bom 
Jesus (atual Campos Sales). Dia 23 de fevereiro. A notícia pro- 
vocou o maior alvoroço. A medida em que novas vítimas iam 
nparecendo, o povo começava a abandonar Campinas, o que mais 
~umentava a tristeza e desolação. Segundo o nosso ilustre con- 
frade Lycurgo de Castro Santos Filho. dos 23 médicos existentes, 
só permaneceram três. Várias fazendas começaram a abrigar os 
refugiados e, dentre estas, devemos salientar a do Barão de Ata- 
liba Nogueira, que acolheu dezenas de famílias. A sua secular 
fazenda de Santa úrsula, conhecida então como Fazenda do Ja- 
guari, distante de Campinas 35 quilômetros. Durante o tempo 
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em qur a febre amarela grassou, o Barão de Ataliba Nogueira 
transferiu para a sua fazenda a chefia do tráfego e outras seções 
da cúpula da Companhia Mogiana, CI que evitou o colapso dos 
serviços da estrada. E para as famílias do pessoal das oficinas 
tez construir em Anhumas numerosas casas. 

Nesse mesmo ano, a 15 de junho de 1889, o Barão é nomea- 
do, mais uma vez, vice-presidente da Província de Sác Paulo, sen- 
do surpreendido pela queda da monarquia, em 15 de novembro. 

A nenhum dos grandes empreendimentos, que tanto beneficia- 
ram Campinas, como a nenhuma associação da cidade, esteve 
alheio o meu patrono, no largo período da sua vida de trabalho 
e dedicação ao bem públio5. 

Quando, no começo do século. intelectuais da wiade funda- 
ram o notabilíssimo Centro de Ciências, Letras e Artes, foi ele um 
dos mais ardorosos propugnadores da sociedade. 

Por essa época principiou também o movimento para a cria- 
ção do bispado de Campinas. A frente da Comissão de notáveis 
que organizaram a propaganda de tão elevado desígnio, logo vito- 
rioso, o Barão de Ataliba Nogueira figurou ao lado de monsenhor 
Francisco de Campos Barreto. Estavam certos os campineiros 
- como de fato ocorreu - que o primeiro bispo seria o nosso 
conterrâneo, o Santo, ilustre e caridoso Dom João Batista Correia 
Néri, fundador dos bispados do Espírito Santo e de Pouso Ale- 
gre, em Minas Gerais. D. Néri fora condiscípulo de outros precla- 
ros filhos de Campinas, alunos do Colégio Culto à Ciência. entre 
os quais o primogênito do Barão, João de Ataliba Nogueira Júnior. 

A proclamação da República abalou o ânimo do prestigioso 
chefe monarquista do 7" distrito. Embora reeleito na assembléia 
de 18 de dezembro de 1892 para a presidência da Companhia Mo- 
giana, convocou o vice-presidente Carlcs Norberto de Souza Aranha 
e entrou em licença. Logo após a revolta da Armada, em 1893. 
embarcou para a Europa com os filhos, exceto o mais velho, Joã<. 
de Ataliba Nogueira Junior, pai do nosso confrade professor Ata. 
liba Nogueira, que ficou na gerência da fazenda do Jaguari e na 
de outros negócios. 

Foi prolongada a estada na Europa. Três anos, fixando resi- 
dência em Paris. 

Copiemos da biografia do Barão de Ataliba, publicada no 
Album Imperial, o testemunho ocular do grande orador republi- 
cano Cesar Bierrenbach a respeito da estada da família Ataliba 
Nogueira em Paris, naquela época: 

"Retirando-se voluntariamente para o Velho Mundo, apenas 
findou a revolta naval, foi render lá na Europa a sua homenagem 
de fidelidade a causa vencida, a cujos destinos entretanto harmo. 
nizara a sua existência. 
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"Convivemos então nesse viver de egresso voluntário, em 
que seu lar se abria festivo para acolher os quarenta e dois con- 
terrâneos que estudavam ou passeavam pela metrópole do mundc 
latino. E era de ver como ali, numa espécie de Consulado Gerai 
da cidade livre de Campinas, por unânime aclamação dos presen- 
tes, em Paris, ao lado da inexcedivel bondade cativadora de Mme. 
Piza, a digna esposa dum ministro brasileiro a distinguir sobrema- 
neira os patricios deste feliz recanto do Brasil, fulgia também a 
expansão da generosidade da Exma. Baronesa de Ataliba Noguei- 
ra, por sua vez disputando para sua causa a simpatia dos campi- 
neiros - privilegiados em atenções.. . Dir-se-ia que o mais gen- 
til dos embates do 7" distrito se elevara do gracioso dos nossos 
campanários para a fidalga Babilônia latina, e que duas eminen- 
1;es patrícias gentis, com cativante sedução, conquistavam o reco- 
nhecimento dos conterrâneos: a consorte do antigo deputado re- 
publicano por Campinas, dr. Gabriel Piza, tornado representante 
do Brasil ante a França e a senhora do chefe monarquista da re- 
gião da propaganda,, guardando altiva a sua fé, num exílio passa- 
geiro e voluntário. 

"Quantos então frequentavámos ambos esses salões, o da Le- 
gação Brasileira e o do Consulado Campinense, sabemos guardar 
a mais grata memória dessas duas expressões distintas: a do Brasil 
antigo e a do hodierno Brasil, num concurso brilhante de gentileza 
e fidalgas distinções. 

''13 que, em todos os seus cometimentos, a família é o nobre 
propulsor moral que se manifesta a estimular a personalidade 
simpática do Barão de Ataliba." 

A t é  aqui Cesar Bierrenbach. Vamos afora recordar outro 
fato do tempo em que residiu na França. 

No inverno, sempre rigoroso, ia com a família para a Cõte 
d'Azur gozar o clima ameno da cidade de Nice. 

Aliás, era o recanto europeu procurado pelas famílias tanto 
francesas quanto de outras procedências do norte. A estação dc 
inverno nas praias do Mediterrâneo, sobretudo em Nice, constituía 
acontecimento social notável, fixado até na iiteratura. Cabeças 
coroadas também para lá se dirigiam. Multiplicavam-se os fes- 
tejos. Dentre estes o mais saliente, sem dúvida, era o carnaval de 
Nice e, no carnaval, o concurso de carros enfeitados com flores. 
Flores ainda no inverno, espetáculo encantador, 

Pois duas Ataibas Nogueira, filhas mais moças do casal (mais 
tarde Maria Luíza de Arruda Botelho e drsula Ataliba Moraes). 
concorreram ao prêmio, riquíssimo estandarte de seda, dois me- 
tros por 60 de largura, com dizeres bordados a ouro, oferecido 
pela municipalidade de Nice. No seu lindo carro foram as ven- 
cedoras do Grand-Prix. Em memorável festividade receberam o 
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troféu das mãos da rainha Vitória, da Inglaterra, que também go- 
sava o clima ameno de Nice, naquela estação. 

Com os seus, regressou a Campinas em 1896, reassumiu a pre- 
sidência da Mogiana e aguardou o término do seu mandato, não 
consentindo mais em sua reeleição. Entre as manifestações en- 
tão recebidas sobressaiu a inauguração do seu retrato a óleo, 
pendente da parede do salão nobre da Companhia e a sesséo 
solene em sua honra. 

Nesse mesmo ano morreu em Belém do Pará o seu dileto ami- 
go e nosso grande conterrãneo Carlos Gomes. Organizou-se ime- 
diatamente a comissão para as honras fúnebres ao genial compo- 
sitor brasileiro. Unanimemente escolhido presidente, coube a 
secretaria a Cesar Bierrenbach. Os ilustres campineiros que com- 
puseram a comissão ssaíram-se galhardamente das dificuldades in- 
compreensivelmente surgidas e conseguiram fazer erigir em local 
histórico da urbe o majestoso monumento que lá está, acolhedor 
dos despojos mortais do notável filho de Campinas, em 29 de 
junho de 1904, e inaugurado sm 2 de julho de 1905. 

A grande estátua de bronze foi obra do emérito escultor me. 
xicano, naturalizado brasileiro, Rodolfo Bernardelli. Para a inau- 
guração do monumento o Barão de Ataliba convidou o genial pa- 
tricio Santos Dumont, que veio de Paris especialmente para o ato, 
emprestando-lhe, assim, maior relevo. 

No palacete do presidente da comissão realizou-se grande 
banquete, sentando-se de um e do outro lado do anfitrião Santos 
Dumont e Coelho Neto. 

Este seu imponente palacete, como denominavam a resiùên- 
cia na cidade do casal Ataliba Nogueira, era assim na época uma 
espécie de casa de cultura campineira. Não a única, pois com ou- 
tras partilhava do encontro de intelectuais, escritores, poetas e 
artistas. Ali se revelou em público, aos oito anos de idade, a gran- 
de pianista Guiomar Novaes, que sempre o recorda, mostrando 
modesto broche de ouro com pequeno brilhante, que lhe presen- 
teou a baronesa de Ataliba Nogueira, e que ela traz até hoje sem- 
pre ao peito, dizendo ser o seu porte bonheur. 

Distante apenas uma quadra da hoje majestosa catedral, fica- 
va na Rua da Matriz Nova esquina da Rua Bom Jesus, hoje Regen- 
te Feijó esquina da Campos Salles, ou melhor, esquina da praça 
Guilherme de Almeida, fronteira ao Palácio da Justiça. 

Com pequena alteração, é o mesmo solar do fidalgo, hoje 
convertido em Hotel Vitória. A maior parte rio ano, entretanto, 
os seus proprietários persavam na fazenda do Jaguari, a que já 
aiudimos. Vangloriava-se o Barão de ser antes de tudo lavrado- 
daquela grande porção da terra campineira, a margem de seis cai- 
lometros do rio Jaguari. 
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Era o seu rio, dizia, pois além da força motora, da água para 
irrigação, da beleza panorâmica, lhe dava abundância de doura- 
dos, piracanjubas, piaparas e outros grandes peixes. Havia dois 
pesqueiros, sempre cevados, o primeiro deles a um quilômetro 
da casa da fazenda; outro a seis quilômetros, cercado por mata 
espessa. A fazenda produzia café cie primeira ordem, o ouro 
verde, e tudo mais necessário a alimentação da família e das 
quarenta familias de empregados e colonos, italianos na maioria. 

O curioso e verdadeiramente singular era a existência de lon- 
ga linha de bondes da sede da fazenda a estação da Mogiana. Na 
Província, depois Estado de São Paulo, não se conhecia outro 
gênero de transporte tão original, dentro e fora da propriedade 
agrícola. Havia um desvio da tulha e terrenos de café para o 
'Lransporte das sacas do fruto já beneficiado, levado dali para a 
via férrea com destino a Santos . 

Assim, não existiam para isto troles e carroças que a miúde 
âtolavam na estrada, mas apenas a linha de bondes. Era até pito- 
resca a condução sobre os trilhos em bitola de sessenta centíme- 
tros, quer no bonde de passageiros, quer no bonde de carga. 

Há várias fotografias de visit,antes ilustres conduzidos no bon- 
dinho de tração animal. Uma delas mostra Rui Barbosa e dona 
Maria Augusta sentados num dos dois únicos bancos. Outra, o 
Conselheiro pegando as rédeas do animal, como "cocheiro hono- 
rário". Aliás, Rui Barbosa esteve por várias vezes na fazenda do 
Jaguari em complemento de suas vilegiaturas na fazenda do Rio 
das Pedras, esta última de propriedade dos seus primos Albino 
José e Luís Albino Barbosa de Oliveira, casados, respectivamente, 
com Luíza e Camila, filhas dos barões de Ataliba. "Que tempora- 
das agradáveis! " 

No tempo da monarquia, dentre os visitantes ilustres, men- 
cionamos apenas a Princesa Isabel 3 o Conde D'Eu. Este, por 
duas vezes, a última no ano da proclamação da República. Se- 
,-do os jornais da época, o príncipe conserte, por incumbênci?. 
do Imperador, foi a Campinas visitar os hospitais dos atacados 
de febre amarela e dirigiu-se, em seguida, ao Jaguari, a fim de 
zgradecer ao Barão o acolhimento dado a numerosas famílias na 
sua fazenda, principalmente os chefes do tráfego e empregados 
da Companhia Mogiana. 

Foram célebres as tertúiias literárias na fazenda do Jaguari, 
principalmente a mais atraente delas, a disputa entre o padre Se- 
na Freitas, notável orador português, ao tempo radicado entre 
nós, e o famoso romancista Júlio Ribeiro. Versou sobre a mora- 
lidaae na arte, objetivando diretamente o romance "A Carne", 
que Sena Freitas disse que deveria denominar-se "A Carniça". 
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Poderia mencionar muitos outros dados biográficos registra- 
dos nos jornais de Campinas e São Paulo e, também, no Jornal do 
Comércio do Rio de Janeiro, de 10-1-1896. 

Ainda colheria outros dados e informes nas obras dos pro- 
fessores Almeida Nogueira e Spencer Vampré, de Martim Fran- 
cisco 111, Benedito Otávio, Henrique de Barcellos, Leopoldo Ama- 
ral, Theodoro de Souza Campos Filho e Celso Maria de hlello 
pupo. 

Não consegui localizar o arquivo do meu patrono, se é qus 
ainda existe. Tenho notícia, entretanto, de que se correspondia 
com os seus colegas: Lafayette Rodrigues Pereira e filha, a escri- 
tora Albertina Berta; Visconde de Ouro Preto, Barão Homem de 
Mello, Gaspar da Silveira Martins e Couto de Magalhães. 

Não é de hoje que admiro o grande campineiro. Pena é que 
não tenha sabido exaltar, neste trabalho, como devia, a sua per- 
sonalidade marcante, quando é certo que o seu nome me impres- 
sionou desde o dia 7 de outubro de 1921, ao assistir a passagem 
do seu enterro, saído da Rua Barão de Jaguara até a caLedral da 
nossa terra. Contava eu onze anos de idade. Rii envolvido por 
aquela multidão que o acompanhava, compungida. 

Sei hoje que a terra campineira abrigou naquele dia o cadá- 
ver dr um de seus grandes filhos. 



NO CENTENARIO DE ALTINO ARANTES 

Mario Pires 

Alto, sereno e majestoso como uma palmeira, 
" .  . .um só traço direito a fender o alto espaço.. . ", 

como versejou Amadeu Amaral, em "A Palmeira e o Raio", assim 
era a figura de Altino Arantes. 

Traje impecável, chapéu gelot, passos cadenciados, com a in- 
defectivel bengala de cabo de madrepérola, assim era visto pelas 
mas do centro, da sua Paulicéia querida. 

O eminente paulista de Batatais, como se sabe, teve várias 
vocações, a maior delas, entranhadamente, a Política. 

"Sendo da política um 'profissional' na mais alta acepçáo do 
termo, viveu os seus próprios discursos. . . ''. disse Antônio Gontijo 
de Carvalho. 

Com apenas dezenove anos de idade, bacharelou-se em direito 
e aos trinta era eleito deputado federal, iniciando-se brilhantemen- 
te na política, até eleger-se Presidente do Estado, cumprindo in- 
tegralmente os quatro anos de mandato, de 1916 a 1920. 

Fez, como não podia deixar de ser, a Revolução Constitucio. 
nalista de 32, tendo sido deportado para Portugal, onde ficou por 
quase um ano. Anistiado, voltou. para eleger-se deputado consti- 
tuinte em 1946. Sua última investida na politica foi em 1951, 
quando se candidatou a Vice-presidente na chapa encabeçada pelo 
mineiro Cristiano Machado. 

Altino Arantes foi elegante em todos os seus momentos. 
Na politica, apesar do apoio de seus correligionários para 

concorrer a Presidência da República, após ter cumprido seu 
mandato como Presidente do Estado, desistiu de se candidatar 
ao cargo máximo, num gesto de desprendimento. 

Quando deputado por São Paulo, no início de brilhante car- 
reira politica, distinguiu-se por seus discursos e projetos. Em seu 
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monumental livro "Passos do Meu Caminho", podemos ler me- 
mórias desse tempo, quando fala enternecido de seu companhei- 
ro de bancada, o paulista Arnolfo Azevedo: 

"Atendo com prazer ao honroso apelo que me dirigiu o Pro- 
fessor Aroldo de Azevedo e venho consignar nestas linhas tão 
singelas quanto sinceras o meu testemunho pessoal, verídico e 
insuspeito, sobre a atuação cívica do preclaro paulista Arnolfo 
Azevedo, no longo período que juntos vivemos, da história politica 
de São Paulo e do Brasil. 

Não é a vaidade que me leva a evocar este episódio inaugural 
da minha vida pública; mas é. sim. o desejo de, ao escrever esta 
página de saudosa homenagem, salientar a bondade de coração, 
a largueza de espírito e a retidão de caráter com que Arnolfo 
Azevedo costumava tratar os seus colegas, encorajar-lhes e pres- 
tigiar-Lhes as iniciativas. Data exatamente desses fatos a amizade 
que nos ligou e que nunca esmoreceu ou claudicou." 

O mundo das belas letras poderia ter se enriquecido se 
saudoso paulista por elas tivesse perlongado, pois, levado pelo 
excessivo recato, deixou de publicar muitos dos primorosos tra- 
balhos saídos de sua privilegiada pena. 

Ficou apenas em dois livros: "Disse", coletânea de orações, 
eàitado em 1923, por insistência do senador César Lacerda Ver. 
gueiro, e o monumental "Passos do Meu Caminho", em 1958, 
desta vez solicitado insistentemente pelo editor José Olímpio. 

A terceira obra, de suma importância e interesse para a his. 
tóría política do Brasil, o "Diário" de todo o seu mandato como 
Presidente do Estado, ficou inédito e naturalmente não sairá a 
lume em nossa geração. 

Literariamente, Altino Arantes foi um purista, de estilo escor- 
reito e elegante, mercê de sua profunda cultura e das leituras 
bebidas nos melhores autores de nosse língua e da francesa, entre 
os quais preferia Chateaubriand. 

Falando de seu caráter, disse Gontijo de Carvalho, seu pre 
faciador: 

"Na obra de Altino Arantes o !eitor não descobrirá ti-aços 
de mordacidade. Sendo um bom, nunca embebeu a pena no fel. 
Nunca procurou denegrir a reputação de quem quer que seja, pois 
desconhecia o ódio." 

Atitude natural num homem de profunda formação h~manis- 
tica, iniciada no lar paterno, continuada no curso de humanidades 
cio Colégio São Luiz, de Itu - por onde passaram geraçíies de 
brasileiros ilustres - e aperfeiçoada através do conhecimento da 
obra dos grandes pensadores e escrit,ores, notadamente gauleses. 

Foi, tamb6m, um liberal em tudo. inclusive na religião, pois, 
apesar de católico fervoroso, jamais foi um intolerante. 
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Seu "Passos do Meu Caminho", em que, em mais de seis- 
centas páginas, enfeixa discursos, conferências e artigos, "é a 
demonstração viva do quanto Altino Arantes tinha o culto do idio- 
ma português", continua Gontijo de Carvalho. 

A linguagem é clara, colorida, sem rebuscamentos ou vocá- 
hulos raros, enfatuados, e nem por isso deixa de ser impecável e 
erudita. 

Linguagem e estilo que são o retrato fiel de sua persoaalidade 
e de seu caráter: correto e elegante. 

O coração enorme de bondade e o sentimento profundo e 
nobre da admiração e da gratidão, ensejam-lhe produzir comove- 
dora conferência na Casa de Portugal, em 1938, em que relembra, 
com emoção e saudade, os dias de exílio passados na terra dos 
ancestrais. 

Estamos a ver a enorme platéia atenta, em respeitoso silêncio, 
no decorrer da palestra e a ovação final que naturalmente reboou 
pelo enorme salão, ao término da conferência. 

E muitos olhos umidecidos - por certo, também, do próprio 
conferencista - sentindo nas palavras candentes do conspícuo 
paulista, o aguilhão da saudade e o orgulho da terra distante: 

"Relembrar Portugal, falar de Portugal, numa Casa que é de 
Portugal - inicia Altino Arantes - reviver no seu coração e na 
minha saudade os meses suaves e tranqüilos que passei com a 
esposa e filhos queridos nessa terra encantadora e hospitaleira - 
meses cuja conta eu não perdi, somente porque sobre eles pairava 
o espectro sinistro e obsidente do exílio, é, com certeza, um grande 
prazer e uma grande honra para mim." 

Há páginas literárias, verdadeiras joias, antológicas. Antoló- 
gicas, todas elas, são as páginas de Altino Arantes. Portanto, é 
mister dos mais agradáveis relê-las. É o que faremos, natural- 
mente com a simpatia dos ilustres ouvintes. 

Na conferência evocativa de Portugal, Altino Arantes é exímio 
na descrição da paisagem, dos costumes e da riqueza cultural da 
terra de seus pais. 

Reproduzamos uma das descrições e só um ligeiro trecho, 
pois a conferência na Casa de Portugal alongou-se por muitas 
laudas. 

Ao recordar, por exemplo, a doutoral e romântica Coimbra, 
o ilustre conferencista se exalta em sua profunda admiração: 

"Porta do Céu.. . E sugestivamente, como por encanto, numa 
dobra da estrada, aparece Coimbra - irradiante no esplendor de 
seus brasões e de suas letras. 

Erguida entre a serra 5 o mar, a sombra murrnurosa de oli- 
vedos e de choupais, sob o olhar insone da torre universitária, 
cujo mostrador lhe marca as horas de estudo e de devaneio, de 
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trabalho e de repouso - ela é, em verdade, a mais encantadora e 
a mais ilustre das cidades portuguesas. 

A Poesia mora ali, bem perto, no Penedo da Saudade; e a 
História, um pouco mais além, no Penedo da Meditação. 

Mas, [A noite, quando o luar abre a corola enorme 
E tudo em torno dorme], 

boas amigas inseparáveis, elas se encontram sob o Arco de 
Almedina; e juntas, de mãos entrelaçadas, lá se vão passear pelas 
velhas ruas e pelas avenidas novas, cantando, em duo harmonioso, 
a serenata :nagnífica das odes heróicas e das elegias plangentes. 

E Coimbra canta, Coimbra ensina.. . Canta nas suas lendas 
e nas suas fontes de amor, na guitarra dos seus estudantes: nos 
fados de suas lavadeiras e de suas tricanas. 

Mas também ensina.. . ensina nas suas tradições, nos seus 
monumentos, nas suas cátedras - que sumidades do magistério 
universal já iluminaram. Lições vivas, latejantes de arte c de 
beleza, aprendem-se na severidade românica da Sé Velha e na 
rnagnificência de sua Porta Especiosa. Na Igreja de Santa Cruz; 
no seu Portal da Majestade; nos túmulos de D. Afonso Henriques 
- fundador do Reino - e de seu filho D. Sancho I - cujas figu- 
ras jacentes são obras primas do Renascimento; no cadeira1 do 
coro - todo floreado de ornatos e de arabescos; e, sobretudo, 
nesse admirável, impressionante 'claustro do eilêncio', no qual 
Marcos Pires insculpiu as mais delicadas e expressivas criações 
do seu escopro inspirado e meticuloso. . ." 

E Altino Arantes relembra as famosas "capas pretas" dos 
estudantes de Coimbra, hoje, infelizmente, desaparecidas e traga- 
das pelo materialismo: 

"Os estudantes são os reis de Coimbra. Reis que paradoxal- 
mente habitam e governam 'repúblicas' turbulentas; que, a mú-1- 
gua de coroa, andam de cabeça descoberta; que, ao invés de viste. 
sas fardas barradas de fitóes e consteladas de comendas, enver- 
gam comprido redingote preto, quase talar, semelhante a batina 
de clérigos; e que, a guisa de manto real, prendem as espáduas 
essas tradicionais capas, surradas e indefectíveis, que - de dia. 
como asas negras de corvos, de noite como membranas flácidas 

'. re. de morcegos - revoam, irriquietas e ruidosas, por todos o, 
cantos da cidade, imprimindo-lhes um movimento, uma vivacidade 
e uma alegria em todo originais." 

Este relicário de descrições expressas no mais puro e f u l w  
i-ante vernáculo e estilo, por nosso ilustre Patrono, suscita-nos 
velhas e saudosas recordações. 

Éramos infante, nos anos vinte, e residíamos na casa pater- 
na, na Rua General Osório, do folclórico bairro de Santa Ifigênia, 
magistralmente cantado, nos seus bares alemães, pelo estro de 
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Guilherme de Almeida, quando nos deparamos, vez primeira, com 
as famosas "capas pretas" dos acadêmicos de Coirnbra. 

Palmilhando as sossegadas ruas do bairro, dedilhando choro- 
sas guitarras e fazendo delirar as moçoilas, com o seu canto feito 
de lamentos, a sua imensa simpatia e os arroubos da mocidade, 
os estudantes coimbrãos deixaram, em nossa lembrança, uma eter- 
na impressão. 

A mesma impressão que, como vimos, tanto sensibilizou nos- 
so homenageado ! 

Altino Arantes, burilador do vernáculo, escritor erudito e 
agradável, foi, igualmente, orador cuidadoso do bem e correto 
falar. 

E, embora não fosse um Ibraim Nobre, arrebatado e arre- 
batador, consagrou-se, também, como orador; suas falas eram 
brandas e suaves como seu próprio modo de ser, sua personali- 
dade, enfim. 

Quem nos confiou esta observação - porque, infelizmente, 
não tivemos a ventura de ouvir o estadista - foi nosso ínclito 
confrade da Academia Campinense de Letras, o deputado consti- 
tuinte, o sacerdote várias vezes encarcerado pelo Estado Novo. 
Esse confrade, esse deputado, esse venerável sacerdote, é Monse- 
nhor Luis Fernandes de Abreu, que, por certo, muitos dos pre- 
sentes devem conhecer. 

Mas, apesar de não ter sido orador flamejante, o Presidente 
paulista sabia prender a atenção dos ouvintes. 

Hernâni Donato. conhecido escritor e acadêmico, numa de 
suas obras, ao tratar de discursos e oradores, dizia: 

"A oratória é de verdade uma arte. Proporciona prazer igual 
a melhor das músicas, a mais atraente das telas, as páginas mais 
convincentes, prende o interesse e imobiliza o passante como a 
mais perturbadora das estátuas. Um bom discurso. pronunciado 
por quem entenda de como pronunciar os bons discursos, mexe 
inclusive com os sistemas respiratório e cardíaco dos ouvintes. 
Orfeu só usou da lira porque não era bom orador. Ao contrário, 
por serem bons oradores, por utilizarem com destreza de santos 
os recursos da voz e dos gestos, dos soluços e dos olhos lumino- 
sos, é que São Francisco e Santo Antônio tiveram sucesso ao 
obter os prodígios que deles se referem em relação ao lobo, ao 
burro, aos peixes, e aos duros homens do seu tempo - ou seja, 
o auditório mais difícil. 

E o que é um bom orador? Não é preciso definir um bom 
orador. Sabe-se logo o que vale o homem que assoma a tribuna". 

Com relação a Altino Arantes. como não ficar o auditório 
preso e fascinado ao deparar aquela figura altaneira, elegante e 
simpática? 
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E como não ouvir atentamente e embevecido o orador primc- 
ioso, no que tem de mais atraente: o florilégio das palavras? 

E como não se prender e se enlevar, se o orador, o nosso Alti- 
no Arantes, jamais foi um iconoclasta e, sim, parabolicamente fa- 
lando, um brilhante e insistente cultor de imagens as meis 
expressivas? 

Senhoras e senhores: o intelectual - poeta ou prosador - 
ficaria aqui, horas e horas, falando sobre o saudoso Presidente. 
Não precisamos, porém, nos alongar - e nem podemos e nem 
devemos - pois todos os ilustres ouvintes conhecem melhor do 
que nós o homem e a obra. 

Imensamente honrado em poder fies falar sobre o ilustre 
paulista, neste cenáculo, nesta catedral de sapiências, nas come- 
morações do centenário de Altino Arantes, nosso patrono na enti- 
dade, saudando sua ilustre descendência, seja-nos permitido 
evoccl~ Francisco Otaviano, naqueles versos por demais conheci- 
dos, que não caberiam em nosso homenageado: 

"Quem passou pela vida em branca nuvem, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Foi espectro de homem, náo foi homem, 
Só passou pela vida, não viveu." 

Porque, as mesmas palavras por ele dirigidas em memória 
do ilustre Arnolfo Azevedo cabem-lhe com inteira justiça: 

" . . . a  bondade de coração, a largueza de espírtito e a retidão 
de caráter". 

Porque, da memória de Altino Arantes, poderíamos dizer, 
como Horácio, ao exaltar sua obra poética: 

"Aere perennius", isto é, "mais durável que o bronze." 



A CASA DE SÃO PAULO EM PIRATININGA 

Moacyr de Faria Jordão 

Os primeiros Jesuítas do Brasil nunca se consideraram os 
fundadores de São Paulo, como é atestado por toda a documen- 
tação publicada pelo eminente e saudoso Dr. Serafim Leite S. I., 
a começar pelas "Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil", como 
segue: do Irmão José de Anchieta aos Padres e Irmãos de Cohnbra, 
a 15 de agosto de 1554 - "Estamos como les he scripto en esta 
Aldea de Piratininga donde tenemos una grande escuela de 
nifios.. . "; do mesmo Irmão José de Anchieta ao Padre Inácio 
de Loyola, Roma - ". . . pareceu melhor no Senhor, mudarmo- 
nos para esta povoação de Índios, que se chama Piratininga." 
Nessa mesma carta há a nota 30 de Serafim Leite, que diz: "alu- 
sáo a Vila de Piratininga, fufldada por Martim Afonso de Sousa 
em 1532". No fecho está escrito - "Piratininga, Casa de São 
Paulo, 1554". Ainda outra do Irmão José de Anchieta ao mesmo 
Psdre Inácio de Loyola - "Estamos en esta nueva poblacion de 
cathecúminos liamada Piratininga" e no fecho - "Deste lugar de 
Piratininga y Casa de S. Pablo de1 mes de Agosto 1554". Outra 
carta do Irmão José de Anchieta aos Irmáos Enfermos de Coim- 
bra - São Vicente, 20 de março de 1555 - "Até agora sempre 
tenho estado em Piratininga, que he a primeira Aldea de Indios, 
que está dez legoas do mar,. . . " - " . . . ir daqui a Piratininga mui 
depressa, que he caminho mui aspero, e segundo creio o pior 
que ha no mundo de atoladeiros, subidas e monte. . . " - "Neste 
tempo que estive em Piratininga, que foi mais de hum ano. . . "; 
ainda do Irmão José de Anchieta ao Padre Inácio de Loyola - 
São Vicente, fim de março de 1555 - "Continuamos alguns Irmãos 
nesta nossa Piratininga (que principia a ser povo de Deus) onde 
o Senhor se digna colher algum fruto entre espinhos e cardos. . ." 
Na mesma carta, diz Anchieta: "Já tinha escrito isto, quando 
recebemos carta dos que est5.o em Piratininga,. . .", e no fecho 
- "No ano de 1554 e de 1555, psrte em Piratininga, parte na vila 
de S .  Vicente. " Na carta do Padre Manuel da Nóbrega ao Pa- 
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dre Wguel de Torres, de São Vicente. em maio de 1556, há uma 
nota de Serafim Leite alusiva a Povoação de Piratininga, onde 
esteve Nóbrega pessoalmente a 29 de agosto de 1553; do Padre 
Luís da Grá ao Padre Inácio de Loyola, de Piratininga, em 8 de 
junho de 1556 - . . . "  y mudó 10s nifios pera esta Casa de Pira- 
tininga.. . " - No fecho está escrito - "De Piratininga, desta Ca- 
pitania de San Vicente, a 8 de Junio de 1556"; na trimestral de 
maio-agosto de 1556 do Irmão José de Anchieta, ele termina com 
a expressão "Piratininga e Casa de S. Paulo da Companhia de 
Jesus". A chapa é sempre a mesma, assim vemos na carta de 
Anchieta ao Provincial de Portugal, cujo fecho repete "Em Pira- 
tininga e Casa de S. Paulo da Companhia de Jesus em fim de 
Dezembro de 1556". Na carta do Padre Luis da Grã ao Padre 
Inácio de Loyola, de 7 de abril de 1557, diz esse missivista no pará- 
grafo 2 que "E1 Padre Nóbrega quando de aqui se fué dexó esta 
Aldea en que está esta Casa de Piratiningua (sic)". Finalmente, 
Anchieta, em carta aos Irmãos de Portugal, datada de abril de 
1557, escreve no fecho - "Em Piratininga e Casa de S. Paulo da 
Companhia de Jesus em fim de Abril de 1557". 

Há mais cartas e outras citações referentes a Piratininga nos 
I1 e I11 volumes das "Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil", 
porém a sua repetição torna-se cansativa e monótona, por isso 
vamos transcrever as palavras do Dr. Serafim Leite S. I . ,  do livro 
de sua autoria "Breve Itinerário para Uma Biografia do P. Ma- 
nuel da Nóbrega", a nós gentil e honrosamente ofertado, como se 
vê na fotocópia anexa. 

Na página 102, referindo-se a Nóbrega, escreveu - "E assim. 
a 25 de Janeiro de 1554, fundou, na Aldeia de Piratininga, a Casa 
de São Paulo. . . "; na página 105 - "Narrando a fundação da 
Casa de São Paulo, na Aldeia de Piratininga, a dez léguas por as- 
pérrimo caminho.. . "; na página 106 - ".  . . e deu o nome de São 
Paulo a esta nossa Casa de Piratininga que ele pessoalmente fun- 
dava e inaugurava." Na página 108 ". . . é da Aldeia de Pirati- 
ninga e do Colégio por ele fundado, que procede, sem solução de 
continuidade, a Cidade de São Paulo." 

Convém notar, entretanto, que foram os integrantes da Câma- 
ra de Piratininga, em 12 de agosto de 1560, os primeiros a deno- 
minar São Paulo com o nome do Apóstolo, nos termos de posse 
da sesmaria de Geraibatiba, no Campo de Piratininga, como se 
vê no volume I11 das "Cartas dos Primeiros Jesuítas do Brasil", 
pág. 270. ". . . haos dose dias do mês d'Aguosto do dyto ano, no 
campo e termo da Vila de Sam Paulo de Pyratyny. . . " 

Nesse mesmo volume das "Cartas", encontra-se, a pág. 341, 
a petiçáo da Câmara de São Paulo de Piratininga a D. Catarina 
Rainha de Portugal - "Senhora - 1 .  Sabendo nós, os da Câmara 
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e mays moradores desta vyla de Sam Paulo de Pyratinynga, Ca- 
pytanya de sam Vicente,. . . " 

CONCLUSAO 

De onde se conclui, sem sombra de dúvida, que foram os ca- 
maristas de Piratininga os responsáveis pela denominação de São 
Paulo, nada tendo os primeiros Jesuítas do Brasil com essa desig. 
nação e jamais mesmo se consideraram esses religiosos os fun. 
dadores de São Paulo, como o próprio historiador da Companhia 
de Jesus no Brasil também reconheceu. 

Ofertório do Dr. Serafim Leite S. I . ,  do livro de sua autoria "Breve 
Itinerário para Uma Biografia do P. Manuel da Nóbrega". 



A PRIMITIVA CAPELA DO AMPARO 

Geraldo Dutra de Moraes 

Documentos fidedignos dos arquivos eclesiásticos asseguram 
que a edificação da Capela de N. Sra do Amparo teve início após 
a outorga da provisão de 16 de julho de 1824, conferida em bene- 
fício dos moradores do distrito de Camanducaia,* pelo Vigário 
Capitular Dr. Manuel Gonçalves de Andrade, futuro bispo de S. 
Paulo, então sede vacante, por falecimento do titular, Dom Mateus 
de Abreu Pereira. Condicionava o provimento da Diocese, deve- 
ria a ermida situar-se necessariamente "em lugar decente, alto, 
livre de umidade, circundado de casas", local adrede assinalado 
pelo Vigário Colado da Vila de Bragança. 3 

Decorriam tais advertências do Cabido paiilistano, a interdi- 
ção havida, dois anos antes, de uma certa capela existente a mar- 
gem esquerda do Camanducaia, construída em 1818, por iniciativa 
de Frei Francisco Filmeira. 4 considerada imuróuria e anacrônica - A A 

para a celebração dos ofícios religiosos. Dizia o interdito curial 
que a primitiva ermida fora erigida sem o indispensável bene2lá- 
cito do Bispado, condição agravada pela precariedade da constru- 
ção. Expunha-se a inundações sucessivas causadas pelo transbor- 
damento do rio, apresentando, por isso, "séria ameaça de desmo- 
ranamento, de cujas conseqüências poderiam acarretar desastres 
imprevisiveis e danos irreparáveis". Acentuava o termo de im- 
pugnaçáo, encontrar-se "a humi1cie capela em deplorável ruína e 
estado de penúria extrema". Aconselhava-se, como medida de 

1 Arquivo da Cúria de S. Paulo. Códice 16, fls. 123; pesquisa do Dr. 
Bernardino Jose de Campos, in aAlmanaque de Campuias~, ed. 1871. 

2 Códice BPosse dos Bispos Diocesanoss e "Decisões do Cabido em 
Mesa Capjtularr, in ACMSP. 

3 Livro de aProvis6es, portarias e registros)? verificação procedida pelo 
Padre coadjutor José Jacinto Pereira, então no exercício da vigairaria de 
Bragança. 

4 Geraldo Dutra de Moraes - <As origens de Amparos, in <~O Comér- 
cio)), n. 5.819, ed. 19-51974. 
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segurança, sua demolição imediata, embora houvesse "notória 
manifestação de protesto, motivada pela insensatez e teimosia 
inexplicáveis" dos devotos que a construíram. 

Com efeito, era paupérrima a efêmera ermida de N. Sra do 
hmparo. Semelhante a muitas outras, albentes e anônimas, que 
pontilhavam o áspero caminho em demanda a Ouro Fino e Pouso 
Alegre. Construíram-na, através de esforço comum, no mesmo 
local onde o piedoso missionário Frei Francisco Filgueira teria 
celebrado a primeira missa campal, em 8 de setembro de 1818, 
data comemorativa a Natividade de Nossa Senhora. Constituía-se 
de pequeno cômodo e um puxado, a guisa de sacristia, paredes de 
pau-a-pique, cobertura de sapé, piso de chão batido, tendo um 
rústico altar para acolher-se a imagem da padroeira, trazida do 
Vila Rica. Não possuía o mínimo necessário para as funções litlír- 
gicas. Faltava-lhe tudo: "ornamentos, alfaias, paramentos con, 
dignos das 4 cores, inclusive pedra d'ara3'.5 Mísera choupana, 
concluía o relatório do austero visitador. 

Inconformados com a interdição havida e a decorrente demo- 
lição da capela, resolveram os habitantes do incipiente povoado 
construir outro templo, sob a invocação da milagrosa Senhora do 
Amparo, no plateau da colina adjacente, coberto de árvores fron- 
dosas (atual Praça Barão do Rio Branca), "em terreno de 50 bra- 
ças de testada", doação generosa dos sesmeiros Manuel de Miran- 
da Antunes e João Bueno da Cunha. Excelente projeto, talvez de- 
masiado ambicioso, foi elaborado pelo mestre de risco José Maciel, 
confiando-se a edificação ao pedreiro bragantino Manuel Antônio 
Pereira, empreiteiro da obra." 

Constam dos itens contratuais, seria a construção "em taipa 
apiloada, alicerce de pedra e argamassa, paredes rebocadas, telha- 
do de duas águas, frontispício aprimorado e pintura com três 
demáos de tabatinga". As especificaqjes que acompanham a plan- 
ta, referem-se à ereção da capela-mor, ladeada, nos fundos, por 
dois pequenos cômodos, destinados ao funcionamento da sacristia 
e do batistério. O risco consignava, também, a construção de uma 
sineira independente, afastada no flanco direito do corpo da igre- 
ja, solução temporária indicada pela inexistência da torre conven- 
cional, que deveria situar-seno remate do frontão. Previa-se, ain- 
da, a edificaçáo de modesta Casa Paroquial, localizada por detrás 
da sineira. 

Ocorre lembrar que o admirável projeto do mestre José Ma- 
ciel foi simplificado, em suas linhas gerais, por motivos econôrni- 
cos. Consideraram-no inexequivel. Faltavam recursos necessários 

5 In <Copiador de Visitas Pastoraisi (Relatórios de Visitas) 
6 In ~Edital e Termo de Contratou, in Cart. Bragança, 1824. 
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a execução da obra, nas proporções planejadas. E os moradores 
do "Bairro do Camanducaia", modestos agricultores e comercian- 
tes, sentiam-se incapacitados a assumir compromisso considerável, 
acima de suas reduzidas possibilidades financeiras. 7 

Em março de 1825, as obras da capela-mor, sacristia e sineira 
externa estavam praticamente concluídas, restando a edificação do 
corpo da igreja, corredores laterais e fachada. 8 Encarregou-se da 
capelánia Padre Elias Rodrigues Moreira, (que sucedera a Frei 
Francisco), contratado para o exercício provisório das funçóes 
prebendárias, 9 benesse e administrador da fábrica. 10 Nessa oca- 
sião, os moradores do arraial enviaram, ao Vigário Capitular, a 
escritura definitiva do patrimônio canônico exigida pela Cúria, e 
requereram a bênção da igreja, embora inacabada. Não obstam 
te, a solenidade seria protelada, por motivos óbvios. A Capela do 
Amparo foi elevada, porém, a condição de Curato,l2 face ao extra- 
ordinário índice de crescimento demográfico da florescente povoa- 
ção, computado em 3.214 habitantes, inclusive 579 escravos, con- 
soante comprovam os resultados do censo realizado. No dia 3 de 
setembro de 1831, o reverendo Roque de Sousa Freire, investido 
de poderes especiais que lhe foram outorgados pelo Vigário-Geral 
Lourenço Justiniano Ferreira, procedeu a solene bênção do tem- 
plo,13 consagrando-o a N. Sr" do Amparo, na forma do ritual 
romano. 

Em 1833, a errnida seria novamente submetida a rigorosa ins- 
peção. Fê-la, segundo os preceitos do direito eclesiástico, o Pa. 
dre José Francisco Barreto Camargo, austero vigário paroquial de 
S Carlos, qualificado pela Mitra. como Visitador Ordinário. Vas- 
culhou a igreja, observando sacrário, imagens, altares, pia batis- 
mal, paramentos e livros. Encontrou tudo em perfeita ordem, 
principalmente no que tange ao poder espiritual e temporal. LOU- 
vou o sacerdócio apostolar do capeláo Roque de Sousa Freire, pela 

7 .Termo de reajuste contratuala, ibidem. 
R  relatório do Delezario-Visitador*. i11 ACMSP: uPreSta~á0 de contas - - ~ - - ~ ~ ~ ~ - - -  ~~~ " 

da empreitada*. 
9 Bemardino de Campos, in *Almanaque de Campinas=, 1872, adendo 

pág. 35. 
10 Fábrica - entidade constituída de clérigos e leigos, cujas funções 

se restringem à administração temporal dos bens de uma igreja, e apllc? 
çáo dos rendimentos auferidos ao culto religioso. Tem como principal atlvl- 
dade, subvencionar a construção do templo. 

11 In *Livro das Capelas*, n. 14; despacho exarado a 24-3-1825; in 
ACMSP. 

12 In aProvisão* de 841829, Cód. 51, págs. 3% e 32v., ACMSP. 
13 Cf. Aureo de Almeida Camargo, in SEfemérides Amparenses», pág. 

154 e URomagem pelo Pátiou, fls. 20. 
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"prudência com que chama as ovelhas que lhe foram confiadas 
ao curral do Bom Pastor".l4 

Contudo, importante detalhe não passaria despercebido a vis- 
toria do severo e galante censor. Causara-lhe desagradável im- 
pressão a poeira vermelha, advinda do átrio, em sucessivas e es- 
pessas nuvens. Dir-se-ia autêntica poluição, no linguajar contem- 
porâneo. Além da inconveniência de invadir o templo, enodoava 
irremediavelmente os vestidos das elegantes damas amparenses. 
Manchava roupas e calçados domingueiros, trazidos talvez da 
Corte, em lombo de burro, nas canastras dos caixeiros ambulan- 
tes, repletas de vestuário e frivolidades, que tanto fascinavam as 
mulheres. Não teve dúvidas. Do púlpito, exortou a todos, cons- 
truíssem, sem tardança, melhor igreja "porque a existente não é 
digna da majestade do grande Deus." '5 

Com o decorrer dos anos, Amparo receberia frequentes visitas 
dos fiscais eclesiásticos, invariavelmente inchados de empáfia, 
preocupados sempre em fazerem exigências multívolas ou verbe- 
rarem a desatenção dos fiéis, indiferentes aos apelos da Diocese. 
Todavia, a ermida foi ampliada, reedificada e reformada diversas 
vezes, embora através de serviços aleatórios, em caráter de con- 
temporização, sem a mínima condição de durabilidade. Final- 
iiiente, em 1850, a vetusta capela (em torno da qual se formou o 
próspero núcleo), foi demolida, para ceder lugar a construção 
da atual Matriz, obra de arrojada e imponente arquitetura, devi- 
da a uma benemérita iniciativa do Vigário José Gomes da Silva, 
figura esponencial do clero paulista. 

Antes, porém, trasladaram o Santíssimo Sacramento, imagens, 
alfaias, altares e pertences do culto, para a veneranda ermida de 
N. Sra do Rosário dos Pretos que iria servir, provisoriamente, de 
Matriz.l# As faustosas solenidades de bênção e inauguração da 
nova igreja realizaram-se a 2 de fevereiro de 1878,17 embora sua 
conclusão definitiva se verificasse muitos anos aepois, isto é, na 
primeira década do século, tantas foram as alterações renovadoras 
introduzidas em os diversos projetos.18 

Mas, qual seria o aspecto arquitetônico da antiga e romântica 
Capela, que precedeu à majestosa e deslumbrante Matriz? É uma 
curiosa indagação há muito formulada, descoroçoando quantos se 
propõem respondê-la, dada a exigüidade de documentos necessá- 
rios à solução do problema. 

14 In *Livro do Tombos, pág. 6v. e "O ComBrcioa n. 4.577, ed. 3-9-1961. 
15 Ibidem. 
16 In <<Livro de Atas e Sessões da Cámara de Amparo*, vereaçáo de 

16-3-1858; 
17 In *Livro do Tombou, fls. 28. 
18 In Correio Amparensel), a 0  Comércios e jornais da época. 
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Sabe-se da existência de preciosa aquarela, inspirada na pai- 
sagem urbana de Amparo, na qual a Capela aparece em primeiro 
plano, como motivo principal. Esse trabalho foi elaborado em 
1847, pelo notável pintor ituano Miguel Arcanjo Benício da Assun- 
cão Dutra, mais conhecido pcr Miguelzinho, então residente em 
Piracicaba ' 9  É comprovada sua presença em Amparo, a convite 
do Padre José Gomes Pereira da Silva (ex-vigário de Piracicaba), 
especialmente solicitado a emitir parecer, como arquiteto e con- 
sultor, a propósito de dúvidas surgidas na interpretaçáo e análise 
do projeto da nova matriz. 

Dizem que essa valiosa composiçáo de Miguelzinho teria sido 
doada à Biblioteca Nacional, pelo Barão de Campinas. Examina- 
ram-na Rodolfo Garcia, Macedo Soares e Max Fleiuss, quando da 
seleção de material iconográfico, que se destinava a Exposição do 
Centenári0.n Lamentavelmente, acha-se desaparecida, em lugar 
incerto. Tanto Afonso de Taunay quanto Mário de Andrade an- 
daram debalde à procura dessa importante obra pictórica. Tratan- 
do-se de documentário histórico inestimável, do maior interesse 
à feitura deste artigo, tentamos, em vão, localizá-lo, embora des- 
pendêssemos enormes esforços nas buscas empreendidas, que se 
estenderam as diversas seções da Biblioteca Nacional. Algum 
dia talvez, privilegiado consulente terá a ventura de reencontrá-la, 
casualmente escondida no labirinto de pastas e escaninhos, a mo- 
tejar da perspicácia dos pesquisadores. 

E difícil descrever, com o rigor desejável da visualização, o 
processo compositivo e estrutural da Capela, em virtude da la- 
mentável ausência do plano geral de construção (tantas vezes mo. 
dificado), e dos respectivos perfis (horizontal e transversal), 
document6rio que se nos afigura fundamental em trabalho de re- 
constituição histórica. consideramos imprecisos, sobretudo care 
centes de minudências técnicas, o anteprojeto composicional (e% 
boço a lápis, quase ilegível), a planta baixa, um corte sucinto e o 
esmaecido petipé (escala em palmos), elaborados pelo mestre José 
Maciel, embora seja mais explícito e concludente o contrato da 

19 Miguelzinho (1810 - 1875): notabilizou-se como pintor. escultor, ar- 
quiteto, ourives, entalhador, organista, compositor de músicas erudits, la- 
tinisb, sociólogo e memorialista; cf. BasUio Machado. aMiguelzinho*. in <O 
Piracicabanos, ed 22-9-1886; Mgrio de Andrade, aPadre Jesuino do Monte 
Camelo*. in SPHAN, publ. n. 14. ed. 1945; Arquimedes Dutra, *A contribui- 
@o de Piracicaba na Arte Nacional=, ed. 1972. 

20 Autor dos sepuintes projetos em Firacicaba: Matriz de Santo An- 
tõnio, Igreja da Boa Morte, Igreja de S .  Benedito e Santa Casa de Miseri- 
córdia: ob. cit. Arquimedes Dutra. 

21 Ap. IHGB - Exposição do <Brasil Antigoo. 1922. 
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obra, assinado pelo empreiteiro Antonio José de Oliveira, assim 
como as especificações do material utilizado. 

Evidenciada a escassez de informações essenciais concernen- 
t a  ao processo wolutivo da edificaçiio, recorremos a outras fon- 
tes primárias, em busca de subsídios e conotações complementa- 
res, objetivando minimizar a falta existente. A pesquisa realizada 
em diversas origens, possibilitou-nos coligir numerosos infor- 
mes e referências circunstanciais, fragmentários na sua maioria. 
que, reunidos, vieram elucidar pontos omissos, alem de propiciar 
condições necessárias ao cotejamento dos textos, às vezes contradi- 
tórios. Dentre os manuscritos consultados, ocorre mencionar um 
"Termo de vistoria e levantamento das obras de reforma da ca- 
pela", datado de 1846, e um maço contendo "Relatórios, discrimi- 
nações e antecedentes", apenso a proposição de um projeto de 
lei, de 1844, transitada na Assembléia Provincial, relativa a con- 
cessão de auxílio governamental, em favor das obras da Matriz de 
Amparo. Assim, restabeleceu-se o elo formal do processo de en- 
cadeamento, intermitente embora, não chegou a interromper-se a 
ponto de prejudicar a seqüência dos fatos. 

O paciente exame dos manuscritos exumados dos arquivos, 
resultou o seguinte resumo descritivo da lendária Capela do Am- 
paro, isto é, sua presumível composição arquitetõnica em 1845, 
cinco anos antes de verificar-se a mencionada demolição. 

Concluída a construção do frontispício e nave, além de con- 
sertos sumários executados na capela-mor e sacristia, não mais 
apresentava a igreja, no que tange a sua aparência, aquele aspec- 
to de incúria deplorado pelo Padre Barreto Camargo, consoante 
observações textuais insertas no Livro do Tombo, em 1833. Com 
efeito, o arcabouço do templo foi consideravelmente ampliado, 
reforma que lhe conferiu maiores espaços funcionais, a par da 
beleza plástica consignada a fachada, de inspiração talvez no mo- 
dismo tradicional minhoto ou no partido do barroco rural, na 
fase tardia. 

Baseava-se o projeto da fachada (traça do mestre José Ma- 
ciel), na composição triangular, de vértice para baixo, técnica que 
se tomou tradicional nas construçóes religiosas paulistas, desde 
o fim do século XVIII as primeiras décadas do XIX, principal- 
mente na zona limítrofe às Minas Gerais. Especificava o contrato 
de empreitada das obras, que o embasamento do corpo da igreja 
seria de pedra e cal, com 3,5 palmos de largura, enquanto o bal- 

22 In Arcuivo do Estado de S .  Paulo, Arq. Assembléia Provincial, Ar- 
quivo da Arquidiocese de S.  Paulo, Arq. da Diocese de Campinas, Direto- 
ria de Obras Públicas, Arquivo da Cámara de Bragança, Livro do Tombo 
de Amparo e Coleções de jornais coetâneos. 
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drame e as paredes-mestras, inclusive as empenas, "fossem eri- 
gidos em taipa de pilão, amparadas nas extremidades por cunhais 
robustos e salientes, imitando cantaria". 

O frontão triangular obedece ao estilo característico do bar- 
roco, da última fase de transição, sem os artifícios de omamen- 
tações requintadas e modenaturas em relevo. No fecho do cunha1 
esquerdo, a montante da cimalha real. aparece um coruchéu pira- 
midal, seguindo-se a comija em balanço, coberta de telhas, enci- 
mada pilo esplêndido acrotério da cruz latina. A cornija se in- 
terrompe na extremidade direita, para ceder espaço ao vão da 
sineira, em cujo remate da verga curvilínea se sobreleva elegante 
pináculc. poligonal. A verticalidade ascensional configurada na trí. 
plice expansão tentacular dos elementos nos ângulos do tímpano, 
em projeção ao infinito, ao transcendental, constitui inusitada solu- 
ção de dinamismo, apuramento estético de movimentação e er, 
pressão subjetiva da simbologia cristã. Um óculo circular insere- 
se na egperfície central do tímpano, destinado a iluminar e ven- 
tilar o ixterior da nave. Cunhais densamente apiloados, imitando 
pedras aparelhadas, sustentam a verga do entablamento e a so 
brecar@ dos empuxos. Os frisos longos e salientes visam pro- 
teger, das chuvas, os panos subjacentes do frontispicio. 

A composição da fachada mereceu cuidadoso tratamento plás- 
tico. Planejaram-na com excepcional vitalidade artística. Insere 
beleza e harmonia estética. É marcante a influência do barroquis- 
mo erudito, configurado na leveza e graça das vergas curvas, no- 
tadamente no arco vasado à guisa de torre e na escultura da tarja 
em madeira policromada que coroa a portada. 

Duas sacadas estão situadas junto aos cunhais, nas paredes 
inferiores a arquitrave. São providas de guarda-corpos, balaús- 
tres de jacarandá-pardo e postigos em folhas de madeira, pintadas 
em azul cerúleo. As padieiras foram igualmente confeccionadas 
em baraúna, inclusive o enquadramento dos vãos. É magnífico o 
pórtico da capela. Dir-se-ia jóia escultórica da nascente marce- 
naria amparense. Soberbas almofadas em campo violácio orna- 
mentam as duas belas e robustas folhas que compõem a porta cen- 
tral, azmbas guarnecidas de espelh~s e aldravas em ferro forjado. 
Encimando a verga curvilínea da portada, acha-se um buquê da 
três querubins a sustentar um medalhão oval, em baixo-relevo, 
esculpido em madeira policromada. Representa a imagem de 
N .  Sra do Amparo, com o Menino Deus ao colo, no momento de 
Assunção, ao ser elevada, entre nuvena, aos domínios do Céu. Vê- 
se, na chave da tarja, a coroa da Virgem, peça escultórica de grande 
efeito ornamental. 
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As paredes laterais da nave são providas de janelas e portas 
emolduradas, no mesmo feitio e acabamento dos vãos da fachada. 
Cachorros aferentes amparam o beiral do telhado de duas águas,. 
dando-lhe, nas extremidades, projeção em balanço. Nota-se na 
junção do arco cruzeiro, o aproveitamento da antiga capela-mor. 
do batistério e sacristia, cômodos esses de dimensões diminutas 
e pés-direitos baixissimos, os quais situam-se na transversal, obje- 
tivando, com isso, complementar a traça simbólica da cruz latina, 
estabelecida na planta baixa. 

No átrio, a sombra benfazeja de árvores frondosas e afastado 
na diagonal da igreja, encontra-se o velho campanário qu-d r ran- 
gular, evocação remanescente da primitiva capela, medindo "seis 
palmos craveiros de largura por dezenove de altura, tendo a cobrir- 
lhe uma cúpula arredondada (sic), em. formato de campainha "23 

E imponente, nobre, de beleza e lirismo comoventes. Quiseram-no 
d.errubar, em 1842, por desnecessário. Preservou-o da demolição, 
~ i g ~  inevitável, u m  erro de cálculo consignado no projeto da fa-. 
chada. Com efeito, previa-se o aproveitamento do sino" mas o 
seu tamanho excedia-se, em dimensões, ao pequeno vão curvilíneo 
da sineira, configurado no alto do frontão. Por outro lado, não 
havia numerário disponível para encomendar-se um sino menor. 
Em decorrência, permaneceu incólume até 1850. 

Ainda no adro, localiza-se a antiga Casa Paroquial, edificada 
as expensas do vigário Roque de Sousa Freire, agricultor riquíssi- 
mo, proprietário de vastas extensões e senhor de selecionada es- 
cravaria. Adiante, está o cemitério dos negros, repleto de cruzes. 
anônimas. Aí, sepultavam-se indistintamente, em vala comum,. 
pretos e mulatos, fossem cativos ou forros. Os brancos tinham 
porém o privilégio de enterrar-se em covas existentes no interior 
da Capela, junto ao altar-mor, bem próximo dos santos. Defronte 
a igreja, em meio ao lamaçal do átrio, ergue-se sólido tronco, pro- 
vido de argolões, que se destinava ao açoite e execraçáo pública 
dos infelizes escravos. 

O quadro de autoria da pintora Beatriz Dutra, ora ofertado 
ao Museu "José Bonifácio", reproduz o aspecto arquitetõnico e 
detalhes circunstanciais da primitiva ermida do Amparo. 

* 
O cliché que ilustra este artigo, reproduz um quadro de au- 

toria da pintora Beatriz Dutra, intitulado "A primitiva Capela de 
Amparo'' (óleo sobre teia - 38 x 55 cm). Para elaborar essa 
obra de reconstituiçáo histórica, a artista se deteve, demorada- 
mente, na leitura do texto deste estudo, a fim de interpretá-lo com 

23 In .iDiscriminaçáo e Tem= contratuais de reajuste da empreitada, 
1R24~ 

24 Doação do Juiz de Paz, Pedro Antonio Nunes, portugues, natural d e  
TrBs-os-Montes, e um dos fundadores de Amparo. 
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o rigor e exatidão exigiveis, em  trabalho de tamanha relevância e 
responsabilidade. Desincumbiu-se com brilhantismo, competência 
e admirável senso de criatividade. 

S .  Paulo, 14 de setembro de 1974. 

A primitiva Capela do Amparo demolida em 1850 e que ante- 
cedeu a atual Matriz, segundo concepção da pintora. Beatriz 
Dutra. Obra pertencente ao Museu José Bonifacio, d o  IHGSP 

(Óleo s/ tela 38 x 55 cm). 



PEDRO TAQUES NO SEGUNDO CENTENÁRIO DE SEU 
FALECIMENTO 

OdiEon Nogueira de Matos 

O dia três do corrente assinalou a passagem do bicentenário 
do falecimento de Pedro Taques, linhagista e historiador paulista 
do século XVIII. cuja obra constitui uma das fontes mais impor- 
tantes para a história colonial de São Paulo. Nascido em 1714. 
filho do grande sertanista Bartolomeu Pais de Abreu e de D. Leo- 
nor de Siqueira Pais, Pedro Taques de Almeida Pais Leme estu- 
dou no Colégio dos jesuítas, onde obteve o grau de Mestre em 
Artes, e serviu por alguns anos na guarda-moria do Distrito das 
Minas, regressando em 1750 a terra natal. Devotado aos estudos 
de história e genealogia, empreendeu viagem a Lisboa a fim de 
consultar arquivos e examinar documentos que lhe servissem pa- 
ra a obra que tinha em mente escrever. Ali, em consequênci? 
do calamitoso terremoto que no dia de Todos os Santos de 1755 
quase destruiu a capital portuguesa, perdeu seus haveres, sobre- 
vindo-lhe prolongada enfermidade. Nomeado pelo Marquês de 
Pombal para o cargo de tesoureiro-mor da Bula da Cruzada nas 
Capitanias de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, retornou ao Brasil 
em 1757. Ao chegar a São Paulo, já não mais encontrou sua 
esposa, que lhe deixara três filhos e duas filhas. Contraiu novas 
núpcias em 1761, mas perdeu a segunda mulher um ano depois. 
Prosseguiu seus estudos de história e genealogia, contando com I 
colaboração do primo e amigo, Frei Gaspar da Madre de Deus, 
outro grande nome da historiografia colonial paulista. Nomeado 
em 1763 guarda-mor das minas, o que lhe fez melhorar a vida, 
permitindo-lhe mesmo alguns anos de folga econômica. Casou-se 
pela terceira vez em 1769, aos cinqüenta e cinco anos de idade. 
Envolvido em maus negócios e acusado de desfalque perante a 
Fazenda Real, foi demitido do cargo que ocupava. Apesar da 
triste situação econômica em que ficou, pois a venda de seus bens 
não foi suficiente para o pagamento de suas dívidas, continuou os 
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trabalhos de pesquisa e investigação histórica, até o seu faleci- 
mento. 

Não teve Pedro Taques, como aliás tantos outros autores co- 
loniais, a oportunidade de ver impressos seus escritos, dada a di- 
ficuldade, na época, para a publicação de qualquer coisa. Só no 
século passado alguns de seus escritos foram divulgados pela Re. 
vista do Instituto Histórico Brasileiro. Foi, entretanto, neste 
século, sobretudo a partir de 1914, quando se comemorou o bi- 
centenário de seu nascimento, que seu nome e obra começaram a 
ser valorizados. A este trabalho, por assim üizer de exumação, 
da obra do grande linhagista e historiador, associa-se de maneira 
íntima o nome de Afonso de Escragnolle Taunay, a quem se ficou 
devendo não só as comemorações bicentenárias de 1914, por parte 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo - que lhe pro- 
piciou proferir excelente conferência sobre Pedro Taques - como 
o empenho na divulgação da vida e da obra do historiador sete 
centista. De fato, alguns anos depois, em 1922, publicava Taunay 
seu importante livro "Pedro Taques e seu tempo: estudo de uma 
personalidade e de uma época", e, ainda na década de 20, promo- 
veu a edição, pela Companhia Melhoramentos de São Paulo, ds 
três obras de Pedro Taques: a "História da Capitania de São Vi- 
cente", a "Informaçáo sobre as minas de São Paulo" e a "Notícia 
da expulsão dos jesuítas do Colégio de São Paulo", estas duas 
ultimas num só volume. Posteriormente editou novos capítulos 
da "1Vobiliarquia Paulistana", realizando, finalmente, a publica- 
ção integral do que se conhece hoje desta obra, nos três volumes 
constantes da "Biblioteca Histórica Paulista", esplêndida inicia- 
tiva da Livraria Martins Editora, por ocasião do quarto centenário 
da cidade de São Paulo. Convém recordar, a título de informa- 
cão bibliográfica, que, para os dois volumes da Melhoramentos da 
década de 20, Taunay aproveitou, ccmo prefácios, num a confe- 
rência de 1914 e noutro alguns capítulos de seu livro de 1922. 

Historiador tipicamente regionalista, suas preocupações, no 
campo da pesquisa histórica, limitaram-se a São Paulo, o que le- 
vou Almir de Andrade, um dos melhores conhecedores das fontes 
de nossa história, a lamentar que o extraordinário espírito de pes- 
quisa demonstrado por Pedro Taques não o levasse a preocupa- 
ções mais amplas, no que, aliás, lhe assiste razão, pois a própria 
"História da Capitania de São Vicente" orienta-se em sentido ex- 
cessivamente particularista, sendo, antes, um arrazoado jurídico 
para provar os direitos do Conde de Virnieiro as terras da antiga 
capitania de Martím Afonso de Souza. 

Todavia, é o mesmo Almir de Andrade que observa um grail- 
de significado na obra de Pedro Taques, quando lembra que coube 
a ele, Pedro Taques, introduzir um elemento novo nos processos 
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de narração histórica até então utilizados no Brasil: o povo. A 
observação vem a propósito da "Nobiliarquia Paulistana" e são 
estas, textualmente, as palavras de Alrnir de Andrade em seu uti- 
líssimo livro Os primeiros estudos sociais no Brasil: "Antes de 
Pedro Taques, a história do Brasil se coordenava em torno de  
fuguras de generais, governadores, guerreiros, padres, ordens re- 
ligiosas. Depois dele, a nossa história passou a considerar tam- 
bém a grande massa, que é a força material de todas as mutações 
sociais. O heroismo do povo paulista, que se transubstanciou na 
grande epopéia bandeirante, encontrou em Pedro Taques de M- 
meida Pais Leme o seu primeiro intérprete historiad.orm. 



Dois historiadores catarinenses: 

AFONSO D'E. TAUNAY e LUCAS A. BOITEUX 

Walter F. Piaxza 

As origens da paixão pela História 

Quem se debruçar sobre a certidão de batismo de Afonsu 
d'Escragnolle Taunay, encontrará as primeiras razões para falar 
da sua paixão pela História. 

Ei-la: 
"Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de mil oitocentos 
e setenta e seis n'esta Matriz baptisei solennemente a Affonso 
nascido n'esta Parochia de Nossa Senhora do Desterro, Capi- 
tal da Provincia de Santa Catharina, no dia onze de julho 
d'este anno, filho legítimo do Excelentissimo Senhor Doutor 
Alfredo d'Escragnolle Taunay e de Dona Christina Teixeira 
Leite d'Escragnolle Taunay; neto paterno do Excelentíssimo 
Senhor Felix Emu. Taunay, Barão de Taunay, e de Dona Ga- 
briela d'Escragnolle Tzunay, Baronesa de Taunay; neto ma- 
terno dos Excelentíssimos Senhores Barão e Baronesa de 
Vassouras, os avós maternos naturais do Rio de Janeiro, o Av6 
paterno natural da França, e a avó paterna natural do Rio 
de Janeiro". 

A leitura deste assentamento ressalta as ligações de Afonso 
com a História do Brasil. 

História da qual foi partícipe seu pai, como soldado, homem 
público dos mais ativos e brilhantes, e escritor dos mais concei- 
tuados nas Letras Pátrias. História da qual participaram seus 
avós, o paterno como Professor do Imperador Pedro I1 e os ma- 
ternos como "Barões do Café". 

Por estas ligações ele se relacionou com os fastos da História 
Pátria, colocando os seus maiores no contexto da vida brasileira. 
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É, pois, em função deste relacionamento os estudos exausti- 
vos que produz sobre o Parlamento Nacional, sobre a História do 
Café, sobre a vida pública brasileira. 

A afirmativa de ser Historiador 

Afonso d'E. Taunay faz a sua profissão de fé como Historia 
dor ao elaborar "Os princípios gerais da moderna crítica históri- 
ca", publicados na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, tomo 16, páginas 323 e seguintes. 

É um trabalho digno de ser lido pelos estudiosos da História, 
por aqueles que se dedicam a pesquisa histórica. 

Com este trabalho Taunay se afirma o prócer do revisionismo 
histórico brasileiro, especialmente na revisão de dados contidos 
em documentação até. então, não usada, ou usada parcialmente. 

A sua exposição se estriba, então, numa dinâmica da mais 
alta valia para a compreensão da síntese histórica, sem esquecer, 
entretanto, a problemática metodológica da pesquisa e da análise, 
fundamentais na elaboração final. 

Com este trabalho Taunay se afirma o prócer do revisionismo 
toriador mas Mestre da moderna Historiografia Brasileira! 

Historiador Catarinense, paulista e brasileiro 

A vida de Afonso d'Escragnolle Taunay inclui-se num tríptico 
de afetividades. 

Estuda as coisas do passado catarinense, o seu berço, o cená. 
rio da atividade política de seu pai, Alfredo de Taunay, o Viscon- 
de de Taunay, como estuda as Bandeiras, o Café, os fastos paulis- 
tas, pela sua vivéncia com a documentação que reunia no Museu 
do Ipiranga, o grande centro das suas atividades de Historiador, 
e brasileiro, pois, estudando a origem da sua família no Brasil, 
estuda a Missão Francesa de 1816, quando nasceu o tronco bra- 
sileiro dos Taunay, como o seu bisavô, e ele foi o maior historia- 
dor deste período áureo de nossa incipiente arte 1 

Assim, estudou o Senado do Império, minuciou visitantes do 
Brasil-Colonial, enfim tornou-se um perfeito analista do processo 
social, econômico e político do Brasil. 

E, na palavra abalisada da douta Comissão da Revista do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ao aceitar para publica- 
ção o seu "A Missão Artística de 1816". ele - Afonso d'E. Taunay 
- "já ocupa o lugar de destaque entre os sinceros e modernos 
histoiiógrafos" . 

1 BARATA, DIARIO. Aionso d'Escragnolle Taunay e a missão Artística 
de 1816. RII-IGB. V. 252, p. 270-278, jul:set., 1961 (1962). 
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E tal elogio tem, entretanto, uma outra ressonância, porquan- 
to Taunay alinhara-se, efetivamente, entre os modernos historió- 
grafos brasileiros ao escrever "Os princípios gerais da moderna 
crítica histórica", em 1911, na Revista dc Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. 

Assim, no nosso entender, Afonso d'E. Taunay se tornou his- 
toriador no sentido maiúsculo da palavra, do seu Estado Natal 
- o nosso Estado de Santa Catarina - da sua gleba adotiva, 
o grandioso Estado de São Paulo, e, conseqüentemente, adquiriu 
pelos seus trabalhos, analíticos das várias facetas da nossa His- 
tória, a consagração nacional. 

O Historiador Catarinense 

Não são poucas as suas produções inseridas na Revista do 
nosso Instituto Histórico e Geográfico, onde ingressa em 1902, 
como sócio correspondente. 

Entretanto, outros estudos fez e incentivou. 
Nos Anais do Museu Paulista que superiormente dirigiu, es- 

tão estudos sobre Santa Catarina, como: "Santa Catarina nos 
anos primevos", de sua autoria. 

Não contente em estudar o passado do seu Estado natal, 
outros estimulou e agasalhou na publicação de "Seu" Museu. 
Cite-se tão somente Lucas Alexandre Boiteux, com o seu "Paulis- 
tas em Santa Catarina, seiscentista" e "Em Santa Catarina 
Colonial". 

Além disso, numa extensão da sua tarefa de Historiador, d e  
buxou os brasões de Joinville, B!umeiiau, São Francisco e Laguna: 
era a ligação de Santa Catarina com São Paulo Bandeirante e 
com a Monarquia Brasileira, motivações maiores na sua tarefa de 
pesquisar o Passado Brasileiro. 

O Imortal do ACL 

Era 1921. A Academia Catarinense de Letras, pouco antes da 
sua instalação solene, a 15 de novembro daquele ano, listava os 
seus dezoito sócios correspondentes e, entre estes, alinha-se 
Afonso @E. Taunay. 

Era a sua primeira "imortalidade", a da Terra Natal! 
Outras se seguiram.. . 

-4 Glorificaçáo do Historiador 

Nada mais é glorificador do insigne historiador Afonso d'E. 
Taunay que o Curso promovido pelo Instituto Histórico e Geo- 
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gráfico Brasileiro sobre sua obra, em julho e agosto de 1960, 
Canabarro Reichardt analisando "Taunay e a História do Café no 
Brasil, sua importância econômica, social e política", e que, em 
quinze volumes, "constitui repositório valiosíssimo de informa- 
ções;. . . Constitui o 'vade-mecurn' indispensável aos que tiveram 
que orientar a nossa política cafeeira, tanto no presente como no 
futuro". 

A avaliação efetuada consagra o autor e a obra. 
Segue-se-lhe o pronunciamento de José Pedro Leite Cordeiro 

"Afonso de Taunay e a História das Bandeiras", onde se faz uma 
salutar análise dos efeitos da ação administrativa de Washington 
Luís, como prefeito e como governador de São Paulo, em prol 
dos estudos sobre o passado daquele Estado, notadamente no que 
tange as Bandeiras, que sintetizam. eloqüentemente. a história da 
expansão territorial do Brasil. O estudo, então efetuado por Leite 
Cordeiro, ao perpassar as ligsções do Historiador das Bandeiras 
com outras áreas do território nacional, motivando pesquisadores, 
conclui, taxativamente: 

"Afonso de Taunay, devassador de arquivos, divulgador de 
glórias nacionais, o Historiador dos Bandeirantes, viverá tam- 
bém eternamente no coração da Pátria". 

Outro depoimento é de Ernesto de Souza Campos, onde exalta 
a figura do Historiador Afonso de Taunay no cenário do seu 
"Museu do Ipiranga", assim delineada: 

"De 1917 a 1945, durante aqueles preciosos 28 anos de admi- 
nistração, Afonso de Taunay foi pondo em ação todo o imenso 
potencial da sua inteligência e capacidade produtiva". 
E, ainda, exclama: 
"A colina sagrada do Ipiranga foi o ninho onde se gerou e se 
projetou no cenário das letras históricas o vastíssimo registro 
dos fastos do nosso passado, trazidos ao conhecimento piiblico 
pelas suas mãos diligentes, guiadas pela sabedoria de inigua- 
lável pesquisador". 

Manifestou-se, ainda, Wanderley de Araújo Pinho, sintetizan- 
do os trabalhos desenvolvidos por Taunay nas letras históricas e 
Carlos da Silveira Carneiro, relembrando a sua atuação no Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro e de São Paulo. 

Mas, a glorificação do estudioso do nosso passad.0 tem outros 
encomiásticos exaltadores. São eles: D. Carlos Tasso de Saxe- 
Coburgo e Bragança, abalançando-se sobre "Os Taunay e a Fami- 
lia Imperial do Brasil", e, por fim, para não alongar esta lista. & 
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citação do estudo de Ivan Lins, bastante sintético, mas de valia 
pela maneira como sumariza a obra de Afonso de Taunay. 

Poder-se-ia, numa última referência, salientar o que dele disse 
José Honório Rodrigues em "Afonso de Taunay e o revisionismo 
histórico", ensaio de análise da obra ciclópica do grande autor 
da "História Geral das Bandeiras Paulistas". 

T a u m y  e Lucas Alexandre Boiteux 

E de se ressaltar a amizade qur uniu estes dois historiadores 
catarinenses . 

Além da afinidade intelectual unia-os uma afetiva ligação 
familiar. 

Os pais de ambos estiveram, no decorrer do período que se 
insere entre a ascensão do Major Alfredo d'Escragnolle Taunay 
na Presidência da Província de Santa Catarina até a sua morte, 
ligados por sólida amizade. 

Continuaram-na os filhos. 
E continuaram-na alicerçada em correspondência que se não 

foi muito profunda e ativa, tem, entretanto, aspectos dignos de 
se salientar. 

São cinqüenta e cinco as cartas de Afonso @E. Taunay a Lu- 
ças Alexandre Boiteux, das quais três sem data. 

O seu conteúdo, primordialmente, volta-se para a História. 
A primeira é de 24 de dezembro de 1924 e a última de 12 de 

fevereiro de 1956. 

2 LUCAS ALEXANDRE BOITEUX. Nascido em Nova Trento, SC, a 23 
de outubro de 1680. filho caçula do Cel. Hennque Carlos Boiteux, nego- 
ciante, e de dona Maria Carolina Jacques Boiteux. Estudou em sua terra 
r~atal, seguindo depois para o colégio Sáo Luiz de Itu, Sio Paulo, para 
cursar Humanidades, voltando, em seguida, para Florianópolis, onde termi- 
iiou os estudos preparatórios. Matriniloil-se na Escola Naval. Fez bri- 
lhante carreira naval. Dividiu a sua existência entre a família, a mari- 
rha e a historia naval e historia do nossc Estado. Foi o mais completo 
pesquisador do passado ccatarinense t isto está documentado na sua vaste 
bibliografia. i3 seu entranhado amor ao nosso Estado foi bem retratado 
pelos filhos que diaram a Universidade Federal de Santa Catarina a sua 
biblioteca sobre o Estado. com a condiçáo de serem publicadas, por aque- 
le centro de er;siiio superior, as obras inéditas de Lucas Alexandre Boiteux, 
versando sobrc o Estado. 

Lucas Alexandre Boiteux era casado com Diamantina Demaria Boiteux .... ~ - . . ~ - ~ ~ ~ -  - - ~~~~ .-- - - ~ - ~  ~~~ ~ 

(Princesa, na intimidade), de quem houve descendència. 
As suas idéias liberais fizeram-no respeitar sempre as atuações filosó- 

ficas, religiosas e politicas dos seus semelhantes, e, democraticamente, com. 
batê.las. Isto ihe custou ser reformado pela ditadura getuliana, pela Cons 
tituicão de 193. cuio ato foi derrozado lielos altos tribunais do país, sendo- 
lhe. éntáo. merecitiamente. atribuído o- almirantado. Faleceu no Rio de 
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A primeira carta - de 24 de dezembro de 1924 - indaga onde 
"encontrar uma estampa colorida com o figurino do uniforme 
dos nossos barrigas-verdes". 

E arremata: "A estampa que vejo a pág. 75 de sua excelente 
História de Santa Catarina parece-me dever ser do século XIX." 
E indaga: "De onde a reproduziu?" 

E noutro parágrafo da mesma carta diz: "Fiquei desapontado 
ao ver que no álbum de Gustavo Barroso não vem o nosso regi- 
mento patricio". 

Está, aqui, uma demonstração sobre o passado catarinense! 
A carta seguinte, de 4 de março de 1925, volta ao mesmo as- 

sunto, com estas frases: 

"Sinto imenso que não haja uma estampa representando um 
soldado barriga verde. Mas não poderia o Almirante seu ir- 
mão (Henrique Boiteux) reconstituir o uniforme? Não acre- 
dito que no Archivo exista algum figurino do famoso regi- 
mento, pois tudo quanto havia de estampas neste genero foi 
rigorosamente colecionado para a obra de Gustavo Barroso 
e Wasth Rodrigues, Uniformes do exército". 

Já a carta seguinte, de 14 de abril de 1928, é um repositório 
de informações sobre a História das Bandeiras, onde ressalta, as- 
sim, a contribuiçáo do Historiador Catarinense: 

"Apresento-lhe os meus mais calorosos cumprimentos pela 
sua magnifica memoria que me vae servir imenso para o ca- 
pitulo que tenho em preparação da "História das Bandeiras 
Paulistas" sobre o povoamento de S. Catarina". 

Na ocasião faz Taunay referência a impressão do 4" volume da 
"História das Bandeiras". 

A carta de 30 de junho de 1928 é uma troca de informações 
sobre a História do Brasil, e ali se lê esta afirmativa: 

"Francisco Dias Velho está liquidado pelo Snr." 
(refere-se a Lucas Alexandre Boiteux). 

Esteve, em seguida, Afonso d'E. Taunay em Santa Catarina. 
Da sua permanência na terra natal deixou este testemunho, e111 
carta datada de 16 de setembro de 1928: 

"Deixei S. Catarina comovidissimo. Muita generosidade a de 
meus conterrâneos! E sobretudo quanta cordialidade". 

Dava, adiante, vasáo a sua percucierite análise dos nossos 
escritores, dizendo: 



REVISTA DO iNSTITUT0 HISTãRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 115 

". . . capistranismo, (refere-se B atitude de J. Capistrano de 
Abreu) neologismo que criei para fixar um estado d'alma dos 
escritores que por timidez, escnípulos excessivos, fogem da 
imprensa". 
Era, pois, recomendação deveras importante ao maior e mais 

pródigo aos historiadores catarinenses! 
Na seqüência do material epistolar está um cartão com data 

de 20 de setembro de 1928. 

Há neste documento uma revelação: 
"Descobri uma estampa velha do Fischer em que vem no pri- 
meiro plano em face da vista (que suponho bastante fantasista) 
de V" de N. S a r a  do Destierro (sic) dous barrigas verdes. 
Embora pequeninos tem as silhuetas niuito nitidas. Parece-me 
que ajudarão a recompor o perfil do uniforme". 

No cartão de 25 de setembro daquele mesmo ano, trata da 
publicação do "Léxico de catarinensismos", de Lucas A. Boiteux 
acertada com o Presidente da Academia Brasileira de Letras, como 
contribuição a obra que o Sodalício dos Imortais organizava. 

Mas, como a Academia se negou a dar ao Autor cem sepa- 
ratas, Tauiiay, que apadrinhara o trabalho, trata em carta de 25 
de outubro daquele mesmo ano de outra solução para o caso. E 
continua o mesmo assunto, apressando a remessa daqueles origi- 
nais, a 7 de dezembro do mesmo ano. 

E, para encerrar o entretenimento epistolar daquele ano, um 
cartão de 31 de dezembro, com votos de felicidade no ano que 
se inicia, nas costas de um "Cartão Postal" emitido pelo Arquivo 
Nacional, pelo primeiro centenário da Confederação do Equador 
(1824-19241, com um retrato de Natividade Saldanha. 

Em carta de 3 de abril de 1929 indaga do "estudo sobre os 
povoadores da Laguna" e ainda se refere ao Dic id r io  de catan- 
nensismos. 

A 6 de dezembro de 1929 queixa-se Taunay: 
"Com as dificuldades do momento as minhas publicações es- 
tão totalmente paralisadas! Desde que deixei S. Catarina não 
consegui imprimir uma página". 
As cartas de 20 de maio e 19 de novembro de 1930 não tra- 

zem referências especificas a assuntos de História ou relacionados 
a Santa Catarina. 

A carta de 16 de dezembro de 1930 se at9m a discussão sobre 
a origem do Marquês de Aracati e sobre a sua efígie. Assunto 
que vai ser retomado na carta de 3 de janeiro de 1931, onde in. 
forma: "Examinei bem o retrato de Aracati, tenho certeza de 
que deve ser apócrifo", e, ao dizer tal, explica as suas razões. 
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Retorna, na carta de 24 de fevereiro d.e 1931, a tratar dos 
"brasileirismos" de Santa Catarina. 

Na carta de 18 de junho de 1931 faz a indagação: "Cana- 
barro era catarinense?", e arremata que tal o "agradou imenso". 

A 30 de junho de 1931 volta a tratar do uniforme dos "barri- 
gas verdes", pedindo a "indicação das cores". 

A resposta de Lucas Bciteux (rascunho datado de 7 de julho), 
diz: 

"De acordo com os seus desejos envio-lhe um croquis do 
uniforme (1801-1821?) dos Barriga-verdes tal qual o tomei de 
uma revista portuguesa. Colori de acordo com indicações 
de pessoas antigas, filhos e netos dos legendários soldados. 
Saiu-me o verde do colete um pouco vivo, e o guritáo deveria 
ser de couro envernizado ou oleado. No Arquivo Nacional exis- 
te um in-folio com gravuras, mas lá não encontrei a dos 
Bariga-verdes, apenas a relação do material necessário a fei- 
tura dos uniformes, que junto. Não vejo figurar nela pano 
verde para o decantado colete". 
A carta de 22 de julho de 1931 agradece o croquis e tece co- 

mentários sobre a informação recebida, aceitando-a, tão somente. 
Seguem-se três cartões, sem informação de caráter histórico. 
Já a carta de 19 de março de 1932 trata dos projetos que 

ambos desenvolvem no campo da pesquisa histórica. 
Por sua vez, a carta de 31 de maio de 1932 se faz acompanhar 

da reprodução do brasão de Laguna. 
Na carta de 2 de fevereiro de 1933 nada novo surge na corres- 

pondència. 
Entretanto, na carta de 27 de maio de 1933, diz, que se tem 

ocupado de Bartolomeu de Gusmão, o que é tratado, também, na 
carta de 21 de julho do mesmo ano. 

A carta de 31 de janeiro de 1935 refere-se a publicação por 
Lucas A. Boiteux da série de artigos sobre os "Ministros da Ma- 
'inha", o que se repete na de 23 de fevereiro daquele mesmo ano. 

Já a carta de 25 de maio, ainda de 1935, trata da proc3Jra de 
um retrato do Almirante Rodrigo Lobo, solicitado por Lucas 
Boiteux a Taunay, que o é, também, ainda, na de 19 de agosto de 
1935, onde se tem a resposta negativa acerca da pesquisa. 

A carta de 29 de agosto de 1935 trata, ainda, da busca de re- 
tratos de personalidades. 

Na carta de 30 de julho de 1938 é acusado o recebimento de 
trabalhos de Lucas Boiteux, especialmente a "Toponomástica da 
costa catarinense", considerada por Taunay obra de "grande eru- 
dição e consciência no estudo dos assuntos". 

A carta de 28 de janeiro de 1946 trata da contribuição de Lu. 
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cas Boiteux, sobre Dias Velho, a "História Geral das Bandeiras 
Paulistas". 

Já a carta de 12 de maio de 1954 se refere ao artigo sobre a 
"Sabinada" e as referências ao papel de Teodoro de Beaurepaire. 

A carta de 12 de fevereiro de 1356, toda "traduzida" a máqui- 
na, dada a indecifrável letra de Taunay, é uma análise, comen- 
tada, da obra de Lucas Boiteux: "A Marinha Imperial e outros 
ensaios". 

Poder-se-ia ir adiante, respigando, aqui e ali, informações, 
destes testemunhos de uma sólida amizade, que se transformou 
em compadrio. 

Entretanto, não se pode olvidar que Afonso @E. Taunay era 
um epistológrafo de real valor, apesar da sua caligrafia de difícil 
leitura. 

Estas anotações, a margem da correspondência entre tais his- 
toriadores, nos põe em relevo o bom conceito em que ambos se 
haviam. 

Infelizmente não nos foi possível conhecer todas as cartas de 
Lucas A. Boiteux destinadas a Afonso &E. Taunay, para aquilatar 
a profundidade de suas indagações e de suas informações. 

Com a morte de ambos, Santa Catarina ficou privada dos 
seus dois maiores historiadores. 



O SOLDADO DESCONHECIDO E SUA GLORIFICAÇÁG 

Arrisson de Souza Ferraz 

O culto dos heróis constituiu sempre uma constante, em todas 
as nações e em todas as idades. 

Ciro, o criador do grande Império asiático da antiguidade, 
mandou edificar, na planície de Timbréia, no mesmo local da 
batalha em que incorporou o reino da Lídia aos seus domínios, 
um soberbo monumento em honra ao Príncipe Abradato, o maior 
general de suas forças, naquela pugna, em 542 A.C. Alexandre 
Magno ordenou a ereção de um mausoléu piramidal de 130 cova- 
dos de altura, em Ecbatana, para sepulcro de Hefestião, o grande 
comandante das falanges macedônicas na campanha fulminante 
que empreendeu, no século 1V A .  C., na Ásia e na Africa. 

Os romanos levantaram belos monumentos aos grandes guer- 
reiros peninsulares. Alteia-se, ainda hoje, na Via Ápia, majestoso 
e granítico, o túmulo dos Scipióes, para glória dos filhos do Latio. 
para admiração das gerações. 

A França reuniu, nos Inválidos, as cinsas dos grandes capitães 
de sua História. Dormem, ali, o sono da imortalidade, Condé, 
Turene, Bertier, Jerônimo, Ney, Desay e o próprio Bonaparte. 
Todos os que visitam aquele templo, curvam-se diante das urnas 
dos seus heróis, entre as quais o túmulo de bronze do vencedor 
de Marengo, do criador da legenta do Sol de Austerlitz. 

No Brasil, imponentes monumentos perpetuam o heroismo 
de Felipe Camarão, Henriqur Dias, Vida1 de Negreiros, Antônio 
João, Tiradentes, Caxias, Osório, Tamandaré, Inhaúma, que escre- 
veram capítulos de beleza e de bravura no campo da honra s 
do dever. 

Nenhuma nação, no entanto, até pouco mais de meio século, 
cuidou de reverenciar o combatente anônimo, sepultado em cova 
rasa, ao lado das trincheiras ou nos cemitérios improvisados, dos 
quais nenhum vestígio ficou que permitisse sua identificação. 
Este combatente foi batisado com o nome de "O Soldado Desco- 
nhecido", somente a partir de 1920, com a homologação pelos alia- 
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dos da Primeira Grande Guerra da proposição do combatente gau- 
lês da frente do Marne, intelectual Binet Valmer, aditada pelos 
seus compatriotas Gabriel Boiassi e Jacques Péricard. A idéia 
aprovada entrou na ordem do dia, acompanhada de pequeno re- 
gulamento da escolha do bravo: o guerreiro não devia ter carac- 
teres passíveis de identificação; devia ser sepultado em monu- 
mento condigno; na parte central do monumento devia arder a 
Chama Eterna, a Chama da Pátria. 

O SOLDADO DESCONHECIDO INGLES 

A Inglaterra foi nuscar lia Europa, nos cemitérios de cam- 
panha de Ypres, Arras, Cambrai e Marne, os despojos de seis 
de seus combatentes mortos na peleja, sabidamente ingleses, mas 
sem possibilidade de identificação. Colocados em seis caixões 
iguais, foram conduzidos a uma barraca no Departamento do 
Marne. Ali, um oficial bretão, de olhos vendados, tateando, toca 
com a mão em um dcs caixões, elegendo, assim, "O Soldado 
Desconhecido Inglês". 

Em 8 de novembro de 1920, o caixão escolhid~, dentro de 
outro de carvalho, foi transportado para Boulogne Sur-Mer, de 
onde o vaso de guerra francês Verdun o levou para Dover. Gran- 
de multidão o aguardava. Seis sargentos vetaranos, decanos de 
suas unidades, conduziram o ataúde para terra. Três dias de- 
pois, no segundo aniversário do armistício daquela conflagração, 
o herói inglês era inhumado em carneira especial, na Abadia de 
M'estminster. Na pedra tumular, foi gravada esta inscrição: 

"Sob esta pedra, jaz o coipo de um guerreiro britânico, de 
nome e posto desconhecidos, trazido da França para tomar 
lugar junto aos homens mais ilustres de sua terra. Enterra- 
do, aqui, no dia do armistício, 11 de novembro de 1920, em 
presença de Sua Majestade, o Rei Jorge V, dos seus Minis- 
tros de Estado e de uma enorme multiàão. Por ele, são co- 
memorados todos aqueles que durante a Grande Guerra 
1914/1918 deram o máximo que um homem pode oferecer: 
a vida, por Deus, pelo Rei e pela Pátria, por aqueles que lhe 
eram queridos, pelo seu lar e pelo Império, pela causa sa- 
grada da justiça e da liberdade do munào. Foi enterrado 
com os reis porque serviu bem a Deus e a sua causa. 
"Nenhum homem deve ser mais estimado do que ele. 
"Desconhecido e no entanto conhecido. Morto e no entanto 
vivo. 
"O Senhor conhece aqueles que foram para Ele. Todos 
reviverão em Cristo". 
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O SOLDADO DESCONHECIDO FRANCÊS 

A França determinou a exumação, de seus cemitérios de cam- 
panha, de oito corpos de combatentes de suas forças, na Guerra 
1914/1918, de identidade não estabelecida. Colocados em urnas, 
foram transportados para Verdun No dia 10 de novembro de 
1920, teve lugar, naquela cidade, a eleição do "Soldado Desconhe- 
cido Gaulês". Presidiu a cerimônia o titular da Pasta da Guer- 
ra, no edifício da Câmara Municipal. Ao abrir a sessão, o Ministro 
Maginot convida o soldado Augusto Tain, filho de um desapare- 
cido de guerra, para escolher o bravo, com estas palavras que a 
História guardou: 

"Soldado, aqui tens um ramo de flores, colhidas nos campos 
de batalha de Verdun, entre as sepulturas de heróis desco 
nhecidos. Ide depô-lo sobre um dos caixões e será este o que 
amanhã o povo há de acompanhar do Panteão ao Arco do 
Triunfo ". 

O soldado Tain cumpre a missão recebida. Horas depois, a 
urna escolhida é conduzida a Paris, por via férrea. Da gare, em 
préstito, foi levada ao Panteáo, onde, durante toda a noite, o povo 
desfilou diante dos despojos do herói. No dia seguinte, o presi- 
dente da nação, Alexandri Millerand, vai ao Panteão render ho. 
menagem ao bravo. Em ligeiro discurso, exalta-lhe as virtudes 
cívicas e militares. A seguir, organiza-se um cortejo, capitaneado 
por autoridades, ex-combatentes e grande massa popular, que 
conduz o caixão ao Arco do Triunfo, onde fica exposto o dia in- 
teiro, recebendo as homenagens de seus compatriotas. A noite, 
é levado ao primeiro andar do monumento. Ali, fica aguardando, 
por alguns dias, a construção do sepulcro. Sobre a lousa tumular, 
esta legenda: 

"Aqui repousa um Soldado Desconhecido morto pela Pátria. 
1914/1918". 

O SOLDADO DESCONHECIDO PORTUGUÊS 

Lutou Portugal, na Primeira Grande Guerra, em dois teatros 
de guerra: Na Flandres francesa, na defesa do Velho Mundo, em 
Angola e Moçambique, a na defesa de seu patrimônio colonial. 
Por esta razão, a lei de 31 de dezembro de 1920 dispôs que fossem 
escolhidos dois Soldados Desconhecidos da nação, um de além- 
mar, outro do continente, para serem inhumados no Mosteiro da 
Batalha, nos campos de Aljubarrota. 
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Duas comissões partiram. Escolheram os heróis por sorteio. 
O continental, embarcado em Havre, chegou ao Tejo a 17 de mar. 
ço. O outro chega a Lisboa no dia 4 de abril. Ambos foram para 
o Palácio Legislativo, onde receberam as homenagens dos seus 
compatriotas. No dia 9 de abril, os dois ataúdes foram transpor- 
tados para Batalha, na Província de Extremadura. Até a estação 
ferroviária do Rossio, capitanearam o préstito o Presidente por- 
tuguês Dr. Antônio José de Almeida, os marechais José Cesário 
Joffre e Armando Dias e o general Smith Doriien, representantes 
da França, Itália e Inglaterra, altos dignatários, delegações de 
mulheres vestidas de luto das oito Províncias continentais e toda 
a população metropolitana. 

A cerimônia de inumaçáo, das mais tocantes, representou - 
escreveu Maria Amélia Ferreira Martins - uma comunhão de 
almas de um povo inteiro. cioso de suas liberdades, que lutou 
por uma causa justa, pelo respeito a palavra empenhada. Na 
campa dos heróis, coberta por uma lápide, está gravada a seguin- 
te inscrição: 

"Portugal eterno, nos mares, nos continentes o nas raças, 
aos seus Soldados Desconhecidos, mortos pela Pátria, na Gran- 
de Guerra 1914/1918". 

Artístico lampadário, ao lado, guarda a Chama da Pátria, ilu- 
minando a glória dos bravos portugueses. 

O SOLDADO DESCONHECIDO ITALIANO 

Na catedral de Aquila, Província de Aquila dos Abruzzos, a 
28 de outubro de 1921, onze urnas com os restos mortais de com- 
batentes italianos, tombados na Primeira Grande Guerra, foram 
dispostos lado a lado. Presentes o M~nistro da Guerra, delegações 
do Parlamento, mutilados de campanha, antigos combatentes, 
dez mães e dez viúvas de soldados mortos naquela conflagraça. 
uma daquelas mães indicou com um gesto o Soldado Desconheci- 
do da Itália. No dia seguinte, uma composição ferroviária leva- 
va para Roma o ataúde do herói que ficou exposto, na Igreja de 
Santa Maria dos Anjos, para visitwáo de seus compatriotas. 

No dia 4 de novembro, longo préstito, tendo a frente as Ban- 
deiras históricas. ex-combatentes, personalidades oficiais, condu- 
ziu a urna até o Altar da Pátria, o Monumento a Victor Manoel, 
na Praça Veneza, onde o aguardava o Rei, Ministros de Estado e 
altas autoridades. A direita e a esquerda do monumento estavam 
agrupadas as bandeiras dos regimentos metropolitanos, com guar- 
das de honra e escoltadas por mães e esposas de combatentes tom- 
bados no campo da luta. 
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Discurso oficial, exaltando o bravo "morto em defesa e para 
glória da Itália, símbolo da raça e suas virtudes", foi proferido 
pelo Ministro da Guerra. Depois, baixa o caixão à campa de már- 
more, na galeria térrea. Somente o Rei, escoltando os restos do 
herói, desce as escadarias, enquanto a Bandeira Nacional e as 
Bandeiras dos regimentos históricos inclinam-se em honra ao Sol- 
dado Desconhecido da Itália. Na lousa do jazigo foi gravada a 
inscrição: 

"AO SOLDADO DESCONHECIDO - MCMXIV - MCMXVIII" 

O SOLDADO DESCONHECIDO IUGOSLAVO 

Nos contrafortes do Monte hvalo, ao lado de uma fortaleza 
lendária pela importância nas lutas pela soberania da nação, os 
iugoslavos erigiram um monumento as expensas dos camponeses 
da região, com trinta e seis metros quadrados de superfície, en- 
cimado por quatro c m s ,  para descanso eterno de seu Soldado 
Desconhzcido. A escolha do bravo foi feita por indicação esta- 
belecida. 

A inumaçáo, precedida de oficio religioso, teve lugar a 1 de 
junho de 1922, assistida pela população e altas autoridades. 

Na face do monumento, voltada para Belgrado, foi gravada a 
inscrição: "Ao Soldado Desconhecido Sérvio, cujo anonimato foi 
oficialmente proclamado". Na face voltada para a fortaleza, foi 
escrita a legenda: 

"Reconhecida, a populaçáo do distrito de Vratchar erigiu este 
monumento a memória dos heróis mortos pela causa da li 
bertaçáo e da união, de 1912 a 1919". 

Uma coroa de louros assenta sobre o frontispício do mo- 
numento. 

O SOLDADO DESCONHECIDO CHECOSLOVACO 

No cemitério de Zborov. célebre pela batalha vitoriosa ali tra- 
vada pela independência nacional, foram buscar os checos, dentre 
cento e vinte heróis tombados na Primeira Grande Guerra, de 
identidade ignorada, sepultados em campa especial, um daqueles 
valorosos para o Soldado Desconhecido do País. 

No dia 22 de junho de 1922, aqueles restos mortais, em um 
ataúde especial, foram conduzidos para Praga. Levados para o 
Panteão, receberam, ali, durante uma semana, as homenagens de 
seus compatriotas. A 1 de julho descia ao novo e definitivo se- 
púlcro, na Capela do Palácio Municipal. A Chama Eterna, ao lado, 
aponta as gerações a glória do Soldado Desconhecido Checoslovaco. 
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Nos dias de festa nacional, o povo desfila diante do túmulo e 
o cobre com as flores da gratidão. 

O SOLDADO DESCONHECIDO BELGA 

Foram exumados dos setores de Yser, Flandres, Liége, Namur 
e Antuérpia, os restos mortais de um combatente belga, tombad~ 
na Primeira Grande Guerra, de identidade não identificada. Colo- 
cados em cinco urnas, foram levados para Bruges. 

No dia 10 de novembro de 1922, a tarde, presentes represen- 
tantes da nação, das Associações de Antigos Combatentes, de In- 
válidos da Pátria, um cego de guerra, em nome de 40.000 mortos 
de sua Pátria, apontou uma uma, fazendo a designação do Sol- 
dado Desconhecido da Bélgica. No dia seguinte, os restos do he- 
rói foram transportados para Bruxelas e conduzido, com grande 
acompanhamento, ao jazigo derradeiro, no pedestal da Coluna do 
Congresso, marco comemorativo da independência do país. No 
momento em que descia h "terra mater", um tiro de canhão 
convidava todos os belgas a guardarem um minuto de silêncio em 
homenagem âo bravo imolado por sua terra e seus irmãos. 

Na lápide tumular está gravada a inscrição: 

"Aqui repousa um Soldado Desconhecido morto pela Pátria". 
"1914-1918". 

Ao pé do monumento, arde a CHAMA SAGRADA. 

O SOLDADO DESCONHECIDO ROMENO 

Na Igreja de Marasesti, a 15 de maio de 1923, dez ataúdes, com 
os restos mortais de guerreiros romenos de identidade ignorada, 
tombados na Guerra 1914/1918, estavam dispostos lado a lado. 
Após ofício religioso, o Ministro da Defesa pediu ao aluno do Li- 
ceu Militar de Craiova, Amilcar Sandulescou, órfão de guerra, para 
escolher um daqueles ataúdes. O jovem, após uma volta pelo ca- 
tafalco, aponta para um deles e diz: "Este é meu Pai". Grande 
emoção invade o templo. Lágrimas sentidas rolam dos olhos dos 
assistentes. Estava designado o Soldado Desconhecido da Ro- 
mênia. No dia seguinte, o corpo do herói é transportado para 
Bucareste, onde ficou exposto a visitação pública na Igreja Mihai 
Voda. 

Os restos mortais do bravo são levados a inumação, em 18 de 
maio de 1923, em uma campa constniída no Parque Carol, frente 
ao Museu Militar, onde o aguardavam o Rei, altas autoridades 
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e grande massa popular. Antes de o ataúde baixar a sepultura, o 
Soberano profere estas palavras : 

"A ti, Soldado Desconhecido, o Rei da Romênia traz uma 
coroa de louros. Neste momento, todos os romenos voltam 
para ti os seus olhares, para ti que, com o teu sangue, fizeste 
reviver a grande Romênia. Hoje, neste momento, perante o 
teu túmulo, curva-se o País agradecido. Tu pertences ao 
povo inteiro". 

Colocou, a seguir, numa almofada de veludo, a Cmz da Vir- 
tude Militar. 

Sobre a lousa, foi gravada a seguinte inscrição: 

"Aqui repousa, feliz, o Soldado Desconhecido, morto em sa- 
crifício da união da nação romena. A sua ossada está sepul- 
tada sobre a terra da grande Romênia restaurada. 1916/1919". 

rrf 
1 

Junto a pedra tumular arde a Chama Sagrada, em honra ao 
herói. 

O SOLDADO DESCONHECIDO POLACO 

Entre os jardins da Praça do Saxe e da Praça José Pilsudiski 
foi construido o túmulo do Soldado Desconhecido da Polõnia, 
morto na Guerra 1914/1918. Seus restos mortais vieram dos cam. 
pos de batalha de Lwow, juntamente com outras catorze umas, 
contendo terra das covas de outros combatentes da nação, não 
identificados. 

No monumento, placas de bronze, presas as colunas, lembram 
as datas e as batalhas em que os polacos derramaram o sangue 
pela causa aliada. A inumação, a 12 de novembro de 1925, con- 
tou com presença de altas autoridades, representações diplomáti- 
cas, delegações de ex-combatentes e grande massa popular. Os 
restos mortais do bravo e os catorze cenotáfios sepultados juntos 
foram condecorados com as medalhas Virtude Militar e Crm dos 
Bravos. 

A Chama Eterna arde perenemente diante do mausoléu. 
Na lousa, está gravada a inscrição: 
"Aqui jaz um Soldado Polaco morto pela Pátria". 

0 SOLDADO DESCONHECIDO ws ESTADOS UNIDOS 

Dos combatentes da divisão Pershing, tombados na Flandres, 
na Primeira Grande Guerra, foram os norte-americanos buscar 9 
Soldado Desconhecido de sua nacionalidade. Fizeram exumar, dos 
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seus cemitérios de campanha, quatro corpos não identificados. 
Levaram-nos para Chalonssur-Marne, onde ficaram expostos no 
salão nobre da Câmara Municipal. 

O sargento Younger, várias vezes condecorado por bravura, 
recebeu a missão de indicar o herói. Penetrou no recinto, com 
um ramo de flores na mão, e as coloc~u sobre uma das urnas. 

A uma do guerreiro eleito foi transportada para Washington, 
onde chegou a 9 de novembro de 1921, pelo cruzador Olímpia. Do 
cais, foi levado em um armão para c Capitólio por uma guarda 
de honra da Divisão expedicionária, comandada pelo sargento 
Woodfill, "o herói dos heróis americanos que combateram na 
França". Dois dias depois, a 11 de novembro, baixava a campa 
no Cemitério Nacional de Arlington. O Presidente Warren Har- 
ding, após exaltar a figura do bravo, colocou sobre o ataúde as 
insígnias da Medalha de Honra e da Condecoração por Serviços 
Relevantes. 

O jazigo foi substituído, mais tarde, por um monumento de 
mármore branco, com uma alegoria em cada face. Na face vol- 
tada para Washington, a paz, a bravura e a vitória, simbolizando 
a determinação das forças aliadas na luta contra os Impérios Cen- 
trais. Nas outras faces estão esculpidos colunas dóricas com 
uma coroa tombada. Na lápide, esta legenda: 

"Aqui jaz, em honrosa glória, um Soldado Americano, só 
conhecido de Deus". 

O SOLDADO DESCONHECIDO BRASILEIRO 

Participou o Brasil da Segunda Guerra Mundial, ao lado das 
Nações Unidas, com uma Divisão Expedicionária, sob o comando 
do marechal Mascarenhas de Morais. Integrou essa tropa um 
contingente de 79 homens da Polícia Militar de São Paulo, esco- 
lhido para a missão de Polícia Expedicionária. Pertencia aquele 
núcleo, na época, a uma milícia bandeirante, a antiga Guarda Ci- 
vil de São Paulo, companheira e irmã da então Força Pública na 
nobre missão de manter a tranqüilidade em nosso Estado para 
que, aqui, tomasse vigor e impulso o Parque Industrial e a forja 
de atividades produtoras de que tanto nos orgulhamos. As mes- 
mas circunstâncias que as irmanaram, fundiu-as, uniu-as, há cerca 
de dois lustros, formando a Polícia Militar de São Paulo, para as 
grandes jornadas pela ordem publica e pelo bem comum. .- 

O Brasil tomou a grave responsabilidade de entrar naquele 
conflito, por comungar os mesmos ideais das Nações Unidas e 
para revidar a insólita agressão dos países do Eixo, torpedeando, 
em nossas costas. três dezenas de barcos mercantes nacionais, 
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com o sacrifício dos passageiros - homens, mulheres e crianças 
- e das tripulaçóes. 

A Península Itálica foi o teatro de operações de nossas tropas. 
Lá, sofremos revezes; iá, escrevemos capítulos gloriosos para a 
História Universal. Caiamore, Castelnuovo, Monte Castelo, Mon- 
tese e Fornovo foram libertados das mãos inimigas por memorá- 
reis arrancadas brasileiras. Por esses feitos de armas, pagamos 
o tributo de 468 vidas preciosas, sepultadas no cemitério de Pistoia. 

Para o descanso eterno desses valorosos, em solo pátrio, ao 
som das brisas atlânticas e das loas dos nossos cantores, o Brasil 
mandou edificar o Monumento Nacional dos Mortos da Segunda 
Grande Guerra, no Rio de Janeiro, a Avenida Beira-mar, frente à 
Praça Paris, com dois planos. No primeiro, encontram-se Pórtico 
Monumental, Túmulo do Soldado Desconhecido, Painel Metálico. 
Pirâmide Triangular e Grupo Escultórico. No segundo, abaixo do 
primeiro plano, acham-se 467 jazigos, onde se acham sepultados 
os mortos da campanha da Itália. 

A Inumação do Soldado Desconhecido Brasileiro, escolhido 
por sorteio entre catorze não identificados, no dia 22 de dezembro 
de 1960, com a presença de altas autoridades, ex-combatentes, as- 
sociações culturais, entidades de classe e grande massa popular, 
Poi uma cerimônia imponente. O túmulo onde foi sepultado o 
bravo, revestido de granito preto da Tijuca, é ladeado por duas 
sancas fluorescentes. Na lage frontespicial, foi gravada a inscrição: 

"O Brasil ao seu Soldado Desconhecido". 
A Chama Eterna, em calha de bronze ao lado, mostra a pos- 

teridade o sacrifício e a glória do herói. 
Saudemos, com todas as efusões de nossa alma, o Soldado 

Desconhecido de todas as nacionalidades. Saudemos, com efe- 
tividade o com enlevo, o Soldado Desconhecido Brasileiro, que re- 
cebeu do Senhor a graça insigne de morrer distante, em cumpri- 
mento de missão da Pátria, na defesa da auto-determinação dos 
povos e das liberdades do mundo. 



ASCENDÊNCIA MATERNA PORTUGUESA, PAULISTA E 
MINEIRA DO ESCRITOR GAÚCHO ÉRICO VERÍSSIMO 

Henrique Oscar Wiederspahn 
Tenente-Coronel 

1 - GONÇALO RODRIGLrES DE MORAES, senhor de Moraes e 
outras terras e que ainda vivia em 1217. 1" padroeiro do 
Convento da Ordem de São Francisco e que ajudou a fun- 
dar em Bragança, Portugal. 
00 
CONSTANÇA SOARES, filha de SOEIRO DIAS OVEQUES 
e de SANCHA PIRES. 
Pais de: 

2 - MARTIM GONÇALVES DE MORAES, senhor de Moraes e 
20 padroeiro do Convento de São Francisco. Prestou servi- 
ços de guerra a D. Sanchc 11, o Capelo, 4" rei de Portugal 
(1223 a 1248) e ao seu irmão e sucessor D. Afonso 111, o 
Restaurador, 5" rei de Portugal (1248 a 1279). 
O 0  

ELVIRA PIRES TAVARES 
Pais de: 

3 - RUI MARTINS DE MORAES, senhor de Moraes, alcaide-mor 
de Bragança em 1321 e 3" padroeiro do Convento de São 
Francisco. 
o0 
ALDONÇA GONÇALVES MOREIRA, filha de GONÇALO 
RODRIGUES MOREIRA e de MOR MARTINS. 
Pais de: 

4 - RODRIGO DE MORAES, senhor de Moraes, alcaide-mor de 
Bragança e 4" padroeiro do Convento de São Francisco. 
o0 
URRACA GONÇALVES, de Leiria, Portugal. 
Pais de: 

5 - INES RODRIGUES DE MORAES 
O 0  



128 REVISTA DO INSTITUTO HISTQRICO E G%GIOIPICO DE S. PAULO 
- - 

MENDO ESTEVES DE ANTAS, filho 2" de ESTJ2VÁO ANES 
DE ANTAS, senhor de Vimioso, e de sua F esposa URRACA 
PIRES DE AGUIAR; neto paterno de VASCO PERES, o 
Beirão, e de sua 2" esposa URRACA ESTEVES DE ANTAS, 
filha e herdeira do senhorio de Antas; neto materno de 
PEDRO MENDES DE AGUIAR e de ESTEVAINHA 
MENDES. 
Pais de: 

6 - AFONSO MENDES DE MORAES DE ANTAS, senhor de 
Vimioso, herdado de seu tio paterno GONÇALO ESTEVES 
DE ANTAS, falccido sem sucessão. 
O 0  

ALDOiVCA GONÇALVES DE MORAES, filha de LUIZ PIRES 
DE TAVORA e de ALDA DE MORAES. 
Paes de: 

7 - MENDO AFONSO DE MORAES D'ANTAS, senhor de Vi- 
mioso, senhorio que após a sua morte reverteu a Coroa 
portuguesa. 
O 0  

MARGARIDA DE VASCONCELOS 
Pais de: 

8 - ISABEL MENDES D'ANTAS 
O 0  

NUNO NAVARRO 
Pais de: 

9 - INÊS DE NAVARRO D'ANTAS 
O 0  

PEDRO DE MORAES, seu parente, cavaleiro-fidalgo da Casa 
Real, filho de VASCO DE MORAES D'ANTAS e de MICAE- 
LA DE ALBUQUERQUE VIMIEIRO; neto paterno de AFON- 
SO MENDES DE MORAES DE ANTAS e de ALDONÇA 
GONÇALVES DE MORAES, acima citos no no 6. 
Pais de: 

10 - BALTAZAR DE MORAES D'ANTAS, o Velho, cavaleiro- 
fidalgo da Casa Real, que veio para o Brasil na 1" metade 
do século 16, radicando-se r.a então vila de São Paulo de 
Piratininga, onde foi juiz ordinário em 1579. Tronco dos 
MORAES de São Paulo. 
00 São Paulo 
BRITES RODRIGUES rlNES, natural de Portugal, filha de 
JOANES ANES Sobrinho, português, juíz ordinário de 
Santo André da Borda do Campo, em 1556, procurador do 
seu Conselho em 1558 e 1562. 
Pais de: 
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11 - BALTAZAR DE MORAES DANTAS, o Moço, nascido em São 
Paulo. 
oo São Paulo 
INÊS RODRIGUES, filha de GARCIA RODRIGUES e de 
ISABEL VELHO, que do Porto vieram para São Paulo na 
1" metade do século 16. 
Pais de: 

12 - Sargento-mor MANUEL RODRZGUES DE MORAES, faleci- 
do em 1695 em Jundiaí, São Paulo 
O 0  
FRANCISCA DE SIQUEIRA BARUEL, falecida em 1691 em 
Jundiaí; filha de JOÁO BARUEL, natural de São Paulo, e 
de MARIANA DE SIQUEIRA; neta paterna do inglês HEN- 
RY BAREWELL (n 1570; fal. São Paulo 1619), e de FRAN- 
CISCA ÁLVARES MARTINS e com quem se casara em 
São Paulo, onde se radicara. 
Pais de: 

13 - FRANCISC.4 DE SIQUEIRA BARUEL, inventariada em 
1700 em Jundiaí. 
O 0  
ANTONIO LEME DO PRADO, morador em Jundiaí, filho 
do capitão JOÁO mME DO PRADO (fal. 1677 Jundiaí) e 
de ANA MARIA RIBEIRO; neto paterno de PEDRO LEME, 
o Velho, (n São Vicente; fal. São Paulo 1640) e de HELENA 
DO PRADO (n  São Vicente); trineto de outro PEDRO LE- 
ME, natural da ilha da Madeira e de onde veio para São 
Vicente antes de 1550, como técnico de plantio da cana de 
açúcar e de sua industrializa@o, tronco da estirpe luso-fla- 
menga dos LEME de São Paulo e de onde seus descendentes 
se espraiaram pelo Brasil central e sulino. 
Pais de: 

14 - FRANCISCA DE SIQUEIRA DE MORAES, nascida em Jun- 
diaí e falecida em Pitangui, Minas Gerais. 
oo Jundiaí 
Capitão MANUEL PRETO RODRIGUES, um dos paulistas 
povoadores das minas de ourc de Pitangui, onde viveu e 
faleceu; filho de MANUEL DIAS RODRIGUES (n 1635) e 
de ANA MARIA DE OLIVEIRA; neto paterno do bandeiran- 
te capitão MANUEL PRETO, o Moço, (fal. 1637 Rio Gran- 
de do Sul, de uma flechada num combate com os tapes no 
rio Taquari) e de ANA CABRAL; bisneto paterno do mes 
tre-de-campo MANUEL PRETO (fal. 1630 no sertão de San- 
ta Catarina de uma flechada dos carijós), bandeirante ter- 
rível e temido que, entre 1616 e 1628, arrasou as vilas his- 
pânicas e as reduções jesuíticas no Guairá e no Iguaçu. 
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15 - LEONOR DE SIQUEIRA DE MORAES, 
oo Pitangui. 
ANTONIO FERRA2 DE ARAÚJO, filho de MIGUEL DE FA- 
RIA SODRÉ e de INÉS DE OLIVEIRA COTRIM, naturais 
da ilha de São Sebastião e mineradores de ouro em Pisan- 
gui, Minas Gerais. 
Pais de: 

16 - MARIA LEITE DE ARAÚJO 
o0 
AMARO DAS NEVES MORAES, guarda-mor das minas de 
Aiuruoca (inventariado 1779 em São Paulo); filho de DO- 
MINGOS TEIXEIRA DE MORAES (n Portugal; fal Minas 
Gerais) e de MARIA SOARES DAS NEVES, filha esta de 
ANTONIO DAS NEVES MONIZ e de ISABEL RIBEIRO 
SOARES. Estes MORAES não têm parentesco comprovado 
com os MORAES DANTAS, os descendentes dos senhores 
de Moraes no Brasil. 
Pais de: 

17 - AMARO LEITE DE MORAES, natural de A'iuroca, falecido 
em 1833 em Atibaia, onde foi diversas vezes juíz ordinário 
e de órfãos. 
I o0 1778 São Paulo 
GERTRUDES MARIA DE ALMEIDA, nascida em 1751 e fa- 
lecida 1791 em Atibaia; filha de CAETANO m Q U I M  DE 
CAMPOS e de sua 1." esposa ISABEL SOBRINHA DE 
ALUEIDA. 
Pais de: 

18 - JOÁO CRISÓSTOMO DE MORAES, batizado em 1787 em 
Atibaia e que seguiu para as guerras no Sul contra os cas- 
telhanos do Prata no início do século 19, estabelecendo-se, 
lá, depois em C m  Alta. 
oo Cruz Alta 
CLARA MARIA DE OLIVEIRA 
Pais de: 

19 - CIRÍACO LEITE DE IIIORAES 
oo C m  Alta 
MARIA LUCIANA DA TRINDADE 
Pais de: 

20 - MAURíCIA LEITE DE MORAES 
ooo Cruz Alta 
Coronel ANÍBAL LOPES DA SILVA, natural do Paraná e 
que foi abastado estancieiro em Cruz Alta, onde viveu e 
faleceu. 
Pais de: 
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21 - ABEGAHY MORAES LOPES, nascida em Cruz Alta e fale- 
cida em Porto Alegre. 
oo Cruz Alta 
SEBASTIBO VERíSSIivIO DA FONSECA, farmacêutico for. 
mado em São Paulo, nascido em Cruz Alta e falecido er. 
1935 em Paulo. Filho de FRANKLIN VERÍSSIMO DA FON- 
SECA e de ADRIANA PILAR DE MELO ALBUQUERQUE; 
neto oaterno de DOMINGOS VERÍSSIMO DA FONSECA - ~-~ - -  - - -  ~~ - - -~ ~~ ~ ~ -~ ~ 

e de MARIA LUCAS ANES: bisneto oaterno de MANUEL 
VERÍSSIMO DA FONSECA i de QUITÉRIA RITA DA CON- 
CEIÇÃO, natural de Minas Gerais. Neto materno do coro- 
nel ANTONIO DE MELO E ALBUQUERQUE, combatente 
imperial da Guerra dos Farrapos em C m  Alta, e de MARIA 
LÚCIA DO PILAR, esta filha de outro combatente imperial 
de então, o coronel VIDAL JOSE DO PILAR e de GERTRU- 
DES MAGNO DE ALMEIDA. 
Pais de: 

22 - ÉRICO VERfSSIMO, nascido em Cruz Alta em 17-12-1905; 
falecido em Porto Alezre em 29-10-1975. - 
oo Cruz Alta 1932 
MAFALDA HALFEN VOLPE, nascida em Cruz Alta; filha 
de VICENTE VOLPE, natural da Italia meridional, e de 
EMA HALFEN, descendente de alemães radicados no Rio 
Grande do Sul. 
Pais de: 

- 10 - CLARISSA, nascida em Porto Alegre 
00 
DAVE JAFFE. físico americano 
Com descendência nos Estados Unidos. 

- 2" - LUIS FERNANDO VERíSSIMO, nascido em Porto 
Alegre. 

22 - ENIO VERÍSSIMO, irmão mais moço de ÉRICO VERÍSSI- 
MO. nascido também em Cruz Alta. Casado e com sucessão. 

FONTES CONSULTADAS: 
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palavras 

(Por um novo renascimento cultural) 

J. PEREIRA 

Conferência pronunciada 
aos 5 de agosto de 1978 nc 
Instituto Histórico e Geo. 
gráfico de São Paulo, a con- 
vite de sua Diretoria. 





Todo jovem é como uma criança que 
nasceu de noite, vê o Sol nascer e 
pensa que o ontem nunca existiu. 

W .  Somerset Maughun 



Desejo inicialmente agradecer ao Inst,ituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, na. pessoa de seu ilustre presidente, José 
Pedra Leite Cordeiro, a oportunidade que me concede de aqui 
usar da palavra para expor humildemente minhas idéias. 

Sinto-me profundamente honrado porque, a exemplo da inte- 
lectualidade do País, identifico nesta Casa - autêntico templo 
onde se devota fervoroso culto a nossa gloriosa História e as 
nossas irrenunciáveis tradições - a fina flor da inteligência e de. 
cxltura do Brasil e que aqui convive fraternalmente num mar- 
csnte exemplo de prática da esquecida arte de viver. 

O escritor - disse-o em entrevista o aplaudido romancista 
Autraii Dourado - é um homem público. Mesmo que ele não 
queira, tem de falar do seu tempo, dar um testemunho. E falando 
do seu tempo, dando um testemunho, ele está sempre influindo, 
ajudando a melhorar a visão das pessoas. 

A missão do escritor, portanto, é das mais nobres: testemu- 
nhar e, testemunhando, influindo - com isso alargando os hori- 
zontes do semelhante. 

O escritor busca com isso formar o homem, unir os homens, 
cada vez mais divididos diante do sistema vivencial por ele mes- 
mo inadvertidamente erigido no mundo, agravado nos últimos; 
tempos pela tecnologia desenfreada, que aprofundou, talvez irre- 
~~ediaveimente, o sentido econômico de toda a sua ação. 

O pensamento econ6mico. assim, abstrai do ser humano o 
real sentido da vida. Daí a rebelião dos jovens, inconformados 
com a crueldade do mundo econômico contemporâneo em que a 
espiritualidade não conta, porque considerada fora de época, 
como algo bizarro e inconseqüente. A mocidade realmente se 
espanta com a capacidade de odiar, de ter raiva, de brigar, de 
entrar em competição, de desensender-se, de atacar-se do homem 
contemporâneo. Onde está, instala-se uma luta pelo poder, mu- 
da ou falante, disfarçada ou visível. E nelas as pessoas se ferem. 
se destroem (destruindo-se). E se dividem. E se detestam. E 
se repelem. E se odeiam. 

Essq forma de viver tem chocado profundamente as novas 
gerações, que se revoltam contra ela e, conseqüentemente, contra 
os mais idosos, que lhes legaram essa herança. Rapazes e mo- 
ças, assim, desejam ardentemente modificar a sociedade e os 
costumes. 
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Recentemente, a revista "Le Expresso", de Roma (homônima 
da publicação francesa), deu a público uma pesquisa de opinião 
pública mundial realizada entre os jovens de 5 a 21 anos objeti- 
vando apurar a sua orientaçSio geral. Alguns resultados dessa 
pesquisa são surpreendentes. 

Que a juventude mundial almeja modificar a sociedade e os 
costumes ficou patente, porém sem subverter as instituiçóes. Suas 
principais críticas visam as elites do poder econômico e político, 
mas quase todos expressaram-se favoravelmente em relação ao 
sistema educacional, o clero e particularmente os pais, atestando 
a inezistência de uma fratura insanável entre as geraçóes. A gran- 
de maioria entende que foi educada segundo métodos nem muito 
obtusos e rigorosos, nem muito indulgentes e fundamentalmente 
corretos. 3/4 dos jovens aceitam os valores e ideais dos profes- 
sores e dos genitores, especialmente, e percentagem ainda maior 
julga que as mães e pais praticam os princípios que pregam. 95% 
entendem que pelo menos uma parte do dinheiro que gastam 
deve proceder do trabalho, ainda que modestos, realizado du- 
rante o período escolar. Mas o dinheiro já não possui um valor 
obsessivo e predominante e há uma certa relutância em empregar- 
se, depois de formados, nas grandes companhins, preferindo a 
maioria trabalhar em pequenas empresas ou por conta própria. 

Na escolha de profissões verifica-se que se tornaram latores 
secundários o prestígio social ou o "status" de certos cargos, 
sendo ao contrário tida por essencial a satisfação tirada do tra- 
balho. o orgulho por aquilo que se faz, os aspectos criativos da 
profissão. 33Oio não desejam trzbalhar para companhia que 
executem contratos industriais bélicos. Quanto ao que fazer du- 
rante o tempo livre, a grande maioria quer utilizá-lo para diver- 
tir-se, mas uma percentagem bem alta entende dedicá-lo a traba- 
lhos não remunerados em benefício da coletividade; poucos são 
os que o preencheriam com um segundo emprego. 

Em termos políticos, 39% consideram-se de centro, 23% pro- 
gressistas, 20% conservadores e 3% revolucionários radicais. 

A base dessa pesquisa, naturalmente, foi a juventude norte. 
americana, 

O significativo desse inquérito entre os jovens é o fato de que 
eles não estão satisfeitos com o processo econômico instaurado 
pela sociedade industrial em que o homem, apesar de ser a peça 
vital na máquina de consumo, paradoxalmente não passa de 
mero número estatístico nas demonstrações de lucros e perdas 
- mais lucros do que perdas. Daí o motivo por que o dinheiro, 
entre eles, não possui mais o valor obsessivo e predominante. 

A linguagem, especialmente - segundo a pesquisa - consti- 
tui um dos pontos de funda restrição da juventude contemporâ- 
nea. Enquanto é chamada de "geração sem palavras", critica vio- 
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lentamente as gerações de muitas palavras, mas hipócritas e en- 
capuzadoras do pensamento. Por isso, busca a linguugem única, 
jovem, enunciada pelo Mick Jagger - integrante do conjunto mu- 
sical Rolling Stones - pela qual pode comunicar-se com since- 
ridade de propósitos, sem pensar em guerras, ódios, invejas. 
disputas, em que ao falar em paz e amor esteja pensando nisso. 
efetivamente. e não em guerra e ódio. 

Esta questão da linguagem jovem se me afigura de funda- 
mental importãncia e gostaria de me demorar um pouco mais 
sobre ela. 

O epíteto de "geração sem palavras" a juventude de hoje, 
particularmente a juventude brasileira, embora o fenômeno seja 
universal, deve-se ao gramática Paulo Rónai em entrevista que 
concedeu a "O Estado de S. Paulo", em 1972. Disse ele que a lin- 
guagem do jovem de hoje é uma linguagem "limitada, giriática, 
efêmera, incompetente, iniciática, refletindo um psiquismo visual 
ou táctil, talvez olfativo até, mas incapaz de alcançar níveis mais 
altos de abstração" E para esses males - segundo ele - ha- 
veria até diagnósticos: tal vocabulário revelaria "traços de esca- 
pismo, de recusa, de auto-defesa, de gringarismo etário rejeitado. 
de conflito, de incultura, de ignorâr,ciaW. 

Não pretendo polemizar e muito menos, nesta palestra, apro- 
fundar a análise do nosso desenvolvimento lingiiistico - parti- 
cularmente áa língua portuguesa - sob o prisma psíco-sócio-cultu- 
ral que, à falta do cultivo vocabular, com efeito, dificulta o co- 
nhecimento do idioma e a apreensã~ de ensinamentos, quando 
não bloqueia a comunicação das gerações mais novas com as mais 
velhas. E inegável que reparos que se opõem a esse desprezo à 
cultura do idioma têm procedência. Mas o importante, ao que 
me parece, é examinar o problema sob outros ângulos. 

Os jovens de hoje constituem, efetivamente - e isto é fácil 
observar - uma geração de linguagem holofrásica, ou seja de 
poucas palavras (e náo "sem palavras", como quer Paulo Ró- 
nai). Por que isso acontece? A resposta, ao que me parece, está 
no que afirmou Mick Jagger: 
- Isto ocorre porque falamos uma "linguagem única'' - 

disse ele 
Constituindo afirmativa feita por um moço que faz da comu- 

nicação sua profissão, não é de se desprezar o conceito, que, ao 
contrário, estimula ao estudioso da comunicação humana a uma 
análise mais objetiva, despida do academismo formal. Tanto mais 
que por meio dela - pela força enunciadora de sinceridade, :de 
estima verdadeira e compaixão que emana - muita gente (nós 
inclusive) corrigimos muitos dos nossos defeitos, nossa visão do 
mundo e aprendemos a nos interessar pelos nossos semelhantes. 
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E nessa análise cumpre reexaminar, preliminarmente, o que 
seja lingwlgem. Linguagem, como todos sabemos, é qualquer meio 
de expressão de sentimentos e pensamentos, na definição clássi- 
ca, embora - como denunciam os jovens - possa constituir 
meio precisamente para encobrir, esconder, deformar ou detur 
par os sentimentos e os pensamentos. Todavia, a função básica 
da linguagem é permitir a comunicação e não a contracomunica- 
ção. Assim é que três são as funções básicas da linguagem: a fun- 
ção informativa ou denotativa, a função expressiva e a função 
apelativa, segundo Karl Bühler. 

A linguagem, como é sabido, não constitui privilégio do ho- 
mem. Os animais irracionais (assim chamados pelo homem) - 
a ciência o tem demonstrado - têm as suas formas de lingua- 
gem. E, assinale-se, dotados daquela forma de linguagem iinica 
de que fala Mick Jagger. As experiências de Karl von Frisch, com as 
abelhas, já em 1923, são expressivas, porque constituíram o ponto 
de partida para os estudos que, a respeito, hoje se realizam nos 
mais prestigiosos laboratórios experimentais do mundo. 

O homem, contudo, e eminentemente um animal comunica- 
tivo. A comunicação constitui para ele - como para todo ser 
vivo - uma de suas atividades vitais. Enquanto os seres mais 
rudimentares enfrentam o seu meio-ambiente numa base de mo- 
mento a momento, os animais superiores possuem a faculdade de 
aprender em graus variáveis e suas ações são influenciadas por 
suas experiências passadas. O homem desenvolveu essas facul- 
tades no mais avultado grau ao ver-se a braços com um mundo 
hostil. Possui, por isso, capacidades únicas, como a fala e a es- 
crita. "A experiência humana, 4nsina-nos o lingüista Colin Cher- 
ry, náo é uma questão momentânea: apresenta continuidade; o 
homem tem contato com seus antepassados e descendentes - e 
um sentido de história e tradição. Tais capacidades de comuni- 
cação tornam-lhe possível organizar-se nas sociedades mais com- 
plexas e o mantiveram num contínuo estado de mudança. Dife- 
rentemente dos simples estímulos "livradores" e dos padrões fi- 
xos de comportamento dos chamados animais inferiores, a lingua- 
gem humana está em perene mudança. A linguagem e as outras 
atividades sociais se correlacionam; os interesses e necessidades 
de cada época impõem mudanças a linguagem e esta, por sua 
vez, é tudo quanto temos para comunicar idéias e sentimentos. 
A expressão de nossos pensamentos é circunscrita pelas limitações 
da linguagem". 

Nossos antepassados alimentavam a crença numa linguagem 
natural. De acordo com o Velho Testamento (Gênese), Deus 
trouxe Adão "para ver como ele chamaria cada animal da terra 
e cada pássaro do ar". Para Santo Agostinho, esse nome dado 
às coisas por Adáo significou a "linguagem comum da raça hu- 
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mana", possivelmente o hebraico, o qual se diversificou e confun- 
diu mais em decorrência do episódio da Torre de Babel. Hobbes 
também - segundo registra o prof. J. R. Whitaker - acreditava 
nessa "linguagem perdida", quando cada coisa possuía um nome, 
de acordo com a sua natureza, linguagem essa, ao que parece, 
conforme assinalou Mick Jagger - encontrada pela juventude 
atual. 

Não estamos inteiramente concordes com o líder dos Rolling 
Stones, evidentemente. quando ele afirma que a linguagem única 
foi encontrada pela juventude "de hoje". A linguagem única, do- 
tada de reduzido vocabulário verbal, mas de imensa pureza, sin- 
ceridade e por isso mesmo ingênua, é própria da juventude. Da 
juventude de todos os tempos. Ela foi nossa, do moço de ontem. 
é do jovem de hoje e será da juventude de amanhã. O mundo é 
que, com o passar do tempo, ante o seu progresso desenfreado 
(um progresso contra o homem e não em seu favor) corrompe 
a linguagem, que vai sendo poluida através da mutacão da pala- 
vra, símbolo imperfeito para traduzir e transmitir idéias e senti- 
mentos humanos, não obstante constitua o principal veículo emis- 
sor do que pensa e sente o ser humano. É por isso - como d~ssn 
Frederico da Prússia - "que as palavras podem ferir mais que 
punhais; e o tom mais que as palavras". 

Quando o homem se utiliza de outros meios de linguagem que 
não a palavra - como em geral o fazem os jovens - ele se faz en- 
tender e compreender melhor, pois estj  lançando mão da linguagem 
única, embora nem sempre dotada da pureza terna, própria da 
juventude ainda não corroída pela poluição implacável do tempo. 
É que, passada a juventude, o ser humano não enfrenta a reali- 
dade diretamente. Ao invés de sempre tratar com as coisas em 
si mesmas, como o fazem os animais, elabora idéias a respeito 
das coisas. Envolve-se, de tal modo, em formas lingüísticas, em 
imagens artísticas, em símbolos míticos ou em ritos religiosos, 
que não pode ver ou conhecer coisa alguma a não ser através 
do seu sistema simbólico. Razão, pois, teve Epiteto quando afir- 
mou: "O que perturba e assusta o homem não são as coisas, 
mas as suas opiniões e fantasmas acerca das coisas". 

Não se pode negar, efetivamente, que a realidade contém na- 
turalmente todas as coisas que são dadas ao homem pelos senti- 
dos, mas a armação e estrutura da realidade não são algo que 
o homem possa tocar ou ver diretamente. São algo intelectual, 
algo que ele pode perceber apenas indiretamente através dos sím- 
bolos. "Os animais reagem aos estímulos exteriores ou direta- 
mente ou não reagem de forma alguma. Os homens, por outro 
lado, respondem, na maioria das vezes, de modo cerebral e invi- 
sível. Produzem imagens. noções, ficções de todo tipo, como 
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símbolos para idéias acerca das coisas". Um gato - exemplificam 
os comunicólogos Peterson, Jensen e Rivers - pode esconder-se 
debaixo de um alpendre durante uma tempestade; somente um 
homem interpretaria a tempestade como sinal da ira de um deus. 
"Para o homem, o criador de símbolos, portanto, o mundo é prin- 
cipalmente um pseudo-mundo, uma teia de símbolos tecidos por 
ele mesmo". No entanto, o que é paradoxalmente importante, é 
que precisamente essa função de criar simbolos é que torna a 
comunicação humana e o processo social humano possíveis. Con- 
tudo, dentro dos padrões sociais vigentes, geralmente poluídos, di- 
ficulta a possibilidade de melhor comunicação: de entendimento 
humano, o que é contornado pela linguagem única dos jovens, la- 
cõnica, porém limpa, pura, que não encapuza idéias e, principal- 
mente, sentimentos. 

O homem, dada a sua racionalidade, sabedor da imperfeição 
da comunicação da linguagem falada e escrita, isto é, através dos 
idiomas naturais, tem procurado alcançar a simplicidade da lin- 
guagem única por meio de idiomas artificiais, ou semi-artificiais, 
como o Esperanto, o Volavuk, o Inglês Básico; o "Frendo", cria- 
do, com base no inglês e nas línguas latinas pelo filólogo espanhol 
(de Valência) Afonso Churmca; e, mais recentemente, por meio 
do Eurolengo, idioma criado por Leslie Jones, de Newscastle-upon- 
Tyne, no nordeste da Inglaterra e que, segundo o autor, pode ser 
entendido por gente que fale qualquer uma das sete diferentes líí- 
guas européias. No entanto, as suas experiências nesse sentido não 
têm ainda alcançado os resultados almejados. Através de outros 
tipos de linguagem, como a corporal, por meio do gesto, da atitude, 
ò.a indumentária, do olfato, do gosto, do tacto, do espaço, do tempo, 
c10 pensamento, da audição, tem o ser humano perseguido a so. 
nhada linguagem única. Dela se tem aproximado através, por 
exemplo, do silêncio, que também constitui uma forma de lingua- 
gem ("Há coisas que melhor se dizem calando", disse Machado 
de Assis no seu "Brás Cubas"); ou por meio da atitude (forma 
de vestir, por exemplo); ou através da audição (exemplo: som 
musical, a música jovem). Não raro, a "linguagem do corpo", 
integrada na comunicabilidade da atitude, se aproxima muito da 
linguagem única, assim como o sexo, igualmente uma forma de 
linguagem comunicativa por exceléncia. 

Cumpre lembrar aqui que os homossexuais, nos EUA e na 
Inglaterra, chegaram a bater as portas da Justiça buscando pr* 
teger a sua liberdade de expressão, isto é, a sua linguagem que, 
segundo eles, vinha sendo cerceada pelas autoridades policiais. 
Constituindo vítimas de um acidente biológico, posto não terem 
culpa de terem nascido assim, tém eles, em sua peculiar "lin- 
guagem corporal". o único meio de expressar-se livremente, con- 
dição essa garantida pelas Constituições dos dois países. 
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A música e a atitude, vale dizer o comportamento, assim, têm 
sido para a juventude mundial os instrumentos de expressão de 
ideais e de idéias dentro da sua linguagem única atual. É certo 
que a palavra, da qual o gênero humano se torna vassalo, apesar 
de todas as suas imperfeições como instrumento de comunica- 
cão, não obstante seja para o homem o principal elemento de 
linguagem, é igualmente utilizada pela juventude de maneira inco- 
mum, com significados diversos, não raro intencionalmente opos- 
tos e com uma riqueza de gíria notável, visando aproximá-los e 
integrá-los e não dividi-los e distanciá-los, separá-los e marginali- 
zá-los, como muitas vezes acontece com a linguagem especiosa. Se 
a fala, isto é, a palavra constitui o início do processo de desenvol- 
viment3 humano - apesar de todas as suas deficiências - e a . . 
linguagem dos jovens, em que pese a sua decantada mas não 
real pobreza vocabular, mas que objetiva ser única, universal, 
fraterna, precisa, terna e pura, simples e sincera, então não vemos 
como deixar de cultivá-la, porquanto constituindo os jovens mais 
de dois terços da população miindial, é racional, justo e inteli- 
gente, que estimulemos o melhor meio, ou único, como pretendem, 
ae entendimento, porque será deles o mundo de amanhã. E cum- 
pre-nos preparar, formar, os homens aos quais vamos entregar 
os destinos da humanidade. 

A linguagem iinica, aliás (só para ilustrar), está começando a 
despertar o interesse dos técnicos em marketing, ou mercadologia. 
como preferem os puristas. Grandes firmas européias e norte- 
americanas estão selecionando o seu pessoal através da observa- 
ção da linguagem não-verbal dos candidatos a empregos, geral- 
mente jovens. Os "lingiiístas" das não-palavras observam, ma-  
lisam e interpretam os gestos, as maneiras de zndar, de olhar, do 
sentar, dos moços e moças, os quais enunciam a sua capacidade 
cie trabalho, aptidão, aspectos do caráter, etc.. . E evidente que o 
vocabulário verbal entra no exame, porém não como elemento 
fundamental, mas como de simples confirmação de que o candi- 
dato ao emprego é realmente um bom comunicador e receptor 
de caráter universal, especialmente no que diz respeito ao seu 
espírito, se aberto ou hermético. Os experts na linguagem jovem, 
única e universal, estão se transformando, nesses grandes centros, 
em verdadeiras eminências pardas e recebem elevadas quantias 
para selecionar pessoal "de cúpula" das grandes firmas. Em Lon- 
dres, por exemplo, Warren Lang, conselheiro de direção de des- 
tacada empresa, vem se projetando nesse tipo de seleção pelo 
método de observwão da "linguagem única", sem palavras. 

O ser humano - todos sabemos - expressa e recebe mensa- 
gens através dos sentidos. A percepção constitui um dos atri- 
butos humanos por meio do qual o homem recebe elevada carga 
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de comunicação sem o auxílio de palavras. O poeta William Blake 
afirmou que "se num instante as portas da percepção fossem 
alargadas o homem veria então o que sempre foi: infinito." 

Como, entretanto, alargar as portas da percepção para que o 
jovem de hoje - homem destinado ao terceiro milênio - empre- 
enda a sua real dimensão? "Ser jovem - disse Roger Garaudy 
- é ter uma alma, isto é, não apenas recordações e um destino, 
mas um futuro verdadeiro que não se assemelhe nem ao passado 
nem ao presente, que seja uma verdadeira criação, uma partici- 
pação na invenção do futuro". A linguagem especiosa, rica e 
portentosa, mas nem sempre comunicativa, já demonstrou impo- 
tência para a realização da missão do entendimento humano. E 
a linguagem única, não poluída, dos jovens teria essa capacidade? 

A resposta é uma incognita, porque a ciência - ao que escre- 
veu André Malreaux - (e a linguagem á uma ciência) pode fazer 
tudo pelo homem, exceto formá-lo. O que sempre formou o ho- 
mem - sublinhou Malreaux - foi a crença numa espécie exemplar 
de caráter. Isto é tão verdadeire que aqueles países cujo im- 
pacto na formação de seus cidadãos foi decisivo possui nomes para 
designar essa figura exemplar - o que outros países não têm. A 
palavra gatleman, por exemplo, não tem equivalente na Europa 
continental. Outrora, na Espanha, havia caballero - quando a 
Espanha acreditava numa espécie de homem universalmente reco- 
nhecido. Nessa altura, havia uma importante formação de ho- 
mens e uma grande Espanha . 

Assim - assinala o pensador gaulês - a tarefa da humani- 
dade no presente é descobrir um modo de formar homens, mas 
sabemos que a ciência não conseguirá isso por nós. Esta é a 
razão da crise da juventude e da sua rebelião contra os meios 
científicos de determinação humana, principalmente a linguagem. 
É por isso, ao que acreditava Malreaux, a impossibilidade de uma 
presente renascença. Enquanto a crise humana não for resolvida, 
efetivamente, não haverá nenhuma renascença cultural. 

O antropólogo John E. Pfeifer, da Universidade de Nova Jer- 
sey, publicou, não faz muito, um livro intitulado "The Emercence 
of Man", no qual - como nos antecipa o título da obra - es- 
tuda o comportamento humano. "A maioria dos problemas da 
juventude de hoje - diz ele - advém do fato de não Ihes tocar 
qualquer função de valor na sociedade. As escolas geralmente pa- 
recem ter por fim manter os jovens 'longe das ruas' e de todos 
os lugares onde haja ação. Ainda. mais, como os empregos se 
tornam cada vez mais complexos e exigem maiores habilitações uni- 
versitárias, a tendência é de postergar ainda mais sua participa. 
ção nos trabalhos do mundo". 

Outro autor, George Pettit, lançou um livro intitulado "Prisio- 
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ners of Culture" (Prisioneiros da Cultura) em que escreve haver 
boas razões "para acreditar que a compreensão dos atuais dilemas 
do homem depende muito de uma compreensão daquilo que acon- 
teceu na pré-História durante as centenas e milhares de milênios 
que precederam o Egito, a Grécia e Roma. Na realidade, qualquer 
outra conclusão surpreenderia quando se considera que membros 
da família humana vagueavam por regiões habitadas durante 
15.000.000 de anos, pelo menos, e só nos últimos 5.000 anos foram 
civilizados, ou antes, parcial e intermitentemente civilizados". Com 
o seu "Prisioners of Culture", George Pettit nos leva a reexami- 
nar as implicações de nossos próprios trabalhos e a nos estimu- 
lar a todos a pensar mais acerca dos antecedentes evolucionários 
das tensões atuais. E nesse reexame é que ressalta a importân- 
cia da ação que nós, intelectuais, desenvolvemos. A humanização 
da vida depende, acima de tudo, da qualidade do relacionamento 
do homem com o resto da criação - "com os ventos e as estrelas. 
com as flores e as feras, com a humanidade que chora e que ri" 
- conforme escreveu o rnicrobiologista e pensador franco-norte- 
americano René Dubos. Escritores, jornalistas, historiadores, ar- 
tistas, não podemos deixar de prosseguir em nossa faina de dig- 
nificação humana. Muito pelo contrário: é imperioso reativá-Ia. 
Precisamos nos preocuparmos mais atentamente com a natureza 
e com os objetivos do homem. Somente assim - como realçou 
Dubos - poderemos aprender a falar ao homem por meio de 
uma linguagem verdadeiramente humana e não através do jargão 
técnico ou de um aluvião de palavras que não dizem e encapuzam 
ou distorcem o pensamento humano. 

Falando do nosso tempo, dando um testemunho, estaremos 
influindo, ajudando a melhorar a visão das pessoas, aproximando- 
as, tornando-as fraternas, formando-as - e, com isso, lançamos 
a semente da renascença cultural pela qual todos vimos sonhando 
através de seguidas gerações. 



DISCURSO DE POSSE DE D.  MARTINHO JOHNSON, O. S .B  
NO INSTITUTO HISTÓRICO DE S. PAULO. EM 17-IX-1977 

Exmo. Snr. Presidente 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

Penso não errar ao julgar que os abalizados membros do 
Instituto Histórico, sufragando o meu nome para sócio titular, 
quiseram, antes de tudo, prestar uma homenagem a Ordem Bene- 
ditina, quatorze vezes secular, que, em 1980, festejará o Sesqui- 
milenário do nascimento do seu Fundador, São Bento, Patriarca 
dos Monges do Ocidente e Patrono da Europa. 

Monge de uma Ordem em cujo seio floresceram histcriadores 
célebres, como itfabillon, na França, o Cardeal Gasquet, na Ingla- 
terra, e tantos outros, sinto-me honrado e feliz de ingressar nesta 
Casa cuja precipua finalidade é o estudo da História e da Geo- 
grafia, e que, para salvaguardar a consecuçáo desta meta, mui 
acertadamente veda aos seus membros o envolverem-se em ques- 
tões pessoais, políticas e religiosas 1. Norma táo salutar e densa 
de sabedoria já era posta em prática pelo nosso Instituto pioneiro, 
o do Rio de Janeiro, como se depreende das palavras do seu secre- 
tário perpétuo, Max Fleiuss, palavras essas transcritas em nossa 
Ilevista: "Não é o Instituto uma arena de discussóes calorosas, 
nem o ponto cobiçável para satisfações de vaidades. Casa de es- 
tudo, casa de reflexão.. . aqui não há lugar para debates pes- 
soais, aqui só há livros e documentos.. . A nossa aspiração não 
é o ruído das aclamações efêmeras, mas o sossego, a quietude pro- 
fícua que produzem os trabalhos duradouros.. . " 2 .  

Trabalho duradouro tem sido a obra deste benemérito Insti- 
tuto de São Paulo. E não só no seu aspecto tangível: os monu- 
mentos históricos acumulados na sua prestigiosa Revista e no pre- 
cioso acervo, zelosamente guardado no Arquivo, Museu e Biblio- 
teca, como também no seu aspecto menos visível de incentivador 
e propulsor do culto e da memória nacional. 

Todo Sodalício, ao receber um novo sócio, das duas uma, ou 
se enriquece, ou torna enriquecido o novo membro. Vale para 
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mim a segunda alternativa. Fui agraciado e enriquecido. Agrade. 
ço, sinceramente, os sufrágios que me destes, sem dúvida reflexo 
de vossa generosidade. De modo especial, a minha gratidão a 
Comissão julgadora, bem como aos que subscreveram a proposta 
de sócio, encabeçada pelo muito amigo Dr. Alberto Prado Gui- 
marães. 

Com poucos recursos chego a esta Casa, onde, no passado, lu- 
ziram um Ftui Barbosa, um Barão do Rio Branco, um Afonso 
Taunay, e, no presente, continuam ainda a fulgurar outros tantos 
nomes conspícuos. A mim, só me resta o recurso de procurar, 
ris medida de minhas posses, corresponder ao compromisso hoje 
essumido. 

Em breve, terei o prazer de publicar o Livro do Tombo do 
Mosteiro de Sáo Bento, em cuja transcrição, anotações e revisões 
foram gastos cerca de dois anos de trabalho. Depois, Deo juvunte, 
irei tentar dirigir o levantamento de uma obra de maior vulto, 
isto é, tornar acessível ao leitor a difícil escrita, abreviada e em 
latim, dos manuscritos filosóficos do "historiador das primeiras 
eras paulistas", o beneditino Frei Gaspar cia Madre de Deus, cuja 
placa de bronze comemorativa se acha no saguão deste edifício. 
Tarefa essa que há de exigir um longo e aturado estudo paleo- 
gráfico. 

A Ordem Beneditina no Brasil tem uma longa História, quase 
táo longa e antiga como a de nossa História Pátria. Mal haviam 
passado oito décadas após o Descobrimento, e já os beneditinos 
do hábito preto, os "monges negros" - como eram chamados 
em contraste com os "monges brancos," os cistercienses - dei- 
xavam as plagas lusitanas e aportavam na Bahia para fundarem 
a primeira Abadia de toda a América. 

Em 1982, fará 400 anos que os beneditinos chegaram ao Brasil. 
Em 1 de julho de 1827, os mosteiros do Brasil, pela Bula do Papa 
Leão XII, Inter grauissims curas, tornaram-se independentes de 
Portugal, formando a Congregação Beneditina Brasileira. No cor- 
rente ano, portanto, comemora-se o Sesquicentenário da criwão 
da Congregaçáo Beneditina do Brasil. 

Entretanto, as novas correntes de idéias, o Iluminismo, o Re- 
galismo e outros ismos, que sopravam pelo mwdo afora, de mo- 
do algum favoreciam as Ordens Religiosas. Começaram, então, 
a definhar e o fim do século XIX assistiu a lenta agonia dos Mos- 
teiros no Brasil. Mas, eis que hoje a Ordem Beneditina existe e 
está florescente em nossa Terra, com dois vigorosos ramos, o 
masculino e o feminino, a se estenderem por vários Estados, com 
suas Abadias, Priorados; Celas e Colégios de renome como o do 
Rio de Janeiro e o de São Paulo. E se isto acontece devemos agra- 
decer a um monge da estatura e envergadura moral do baiano de 
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Itaparica: Frei Domingos da Transfigur~ão Machado, que tenho 
a honra de escolher para Patrono nesta Casa e cuja vida me apra7 
traçar em rápidos bosquejos. 

O P A T R O N O  

Em Frei Domingos da Transfiguração Machado realizou-se 
plenamente a sentença dos antigos romanos: Nomen atque omen. 
O nome é presságio da missão. Esse monge não publicou livros, 
não levantou catedrais, nem fundou escolas. Fez, porém, muito 
mais do que isto. Deu condições aos monges vindouros para que 
pudessem realizar tudo isto e mais ainda. Pois ele salvou da mor- 
te e extinção completa a Congregação Beneditina, moribunda no 
fim do século passado, restituindo-lhe o antigo vigor, numa pala- 
vra - transfigurou-a. 

Domingos Machado, filho do médico cirurgião Domingos Ve- 
rissimo Machado e de Faustina de Sousa Vieira Machado, nasceu 
aos 17 de novembro de 1824, na extensa ilha de Itaparica, situada 
ns entrada da Bahia de Todos os Santos. 

Itaparica desempenhou papel importante nas lutas da Inde- 
pendência do Brasil como ponto estratégico e de ligação entre o 
governo do príncipe Dom Pedro e a histórica cidade de Cachoeira, 
sede do governo dos insurretos brasileiros e das primeiras vilas 
baianas a aclamarem o Príncipe Dom Pedro, Regente Constitucio- 
nal e Defensor Perpétuo do Brasil. A ilha tornou-se célebre no 
memorável ataque dos portugueses, em 7 de janeiro de 1823. Re- 
chaçadas neste combate decisivo pela bravura e tenacidade dos 
baianos de Itaparica, as forças portuguesas renunciaram defini 
tivamente ao domínio do interior da Bahia. 

Faleceu Frei Domingos na BahiU, sendo Abade vitalício do 
Mosteiro e Abade Geral da Congregação Beneditina Brasileira, a 
1" de julho de 1908, com 84 anos de idade incompletos. Não sendo 
permitido o sepultamento no Mosteiro baiano, o seu corpo devi- 
damente embalsamado foi transportado para o Mosteiro do Rio 
de Janeiro e inumado na sala capitular. Bem visível no centro 
da sala destaca-se a lousa tumular com o honroso epitáfio: "Aqui 
jaz o preclaríssimo varão de veneranda memória Dom Domingos 
da Transfiguração Machado, Abade Geral, que aos dotes do natural 
engenho ajuntou os exímios fulgores da Religião Bened'itina. . " 
Frei Domingos amava o seu Mosteiro da Bahia, onde professou aos 
24 de junho de 1843. Lá, portanto, viveu por mais de sessenta anos 
na fiel observância da Regra de São Bento. Passou, porém, um 
curto período de 3 anos (1857-1860) como Presidente do Mosteiro 
de Santos, o Mosteiro do historiador Frei Gaspar da Madre de 
Deus. É provável que desejasse ser enterrado na Bahia. A Pro- 
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vidência, no entanto, dispôs que seus ossos repousassem no lugar 
em que mais sofreu em sua longa existência. Com efeito, encon- 
trando no cenóbio do Rio de Janeiro a máxima resistência contra 
a sua obra da Restaurago dos Mosteiros, viu-se na contingência 
de na qualidade de Superior Maior - como adiante veremos - 
lançar mão do extremo recurso da excornunhão contra um dos 
seus irmãos de hábito, o Abade Frei João das Mercês Ramos." 

Frei Domingos foi o 11" Abade Geral da Congregação Benedi- 
tina Brasileira, eleito a primeira vez em maio de 1890, reeleito 
em todos os Capítulos trienais e permanecendo no cargo até a sua 
morte, em 1908. Neste lapso de tempo entregou-se de corpo e 
alma a tarefa ciclópica de revitalizar os cenóbios brasileiros. Dura 
e difícil missão! Na abertura do Capítulo em que foi eleito Abade 
Geral, dizia o seu predecessor no cargo, Frei Jesuíno Matos, que 
dessa eleição "dependia absolutamente a conservação ou completa 
destruição da Ordem Beneditina" no Brasil. Mais tarde, em car- 
ta de 20 de maio de 1900 ao Dr. Adolfo F. Tourinho, relembre 
o Abade Geral um episódio desse mesmo Capítulo que lhe ficou 
para sempre gravado na memória: "Quando pela primeira vez 
fui eleito - escreve o missivista - ao mesmo tempo que um 
companheiro amigavelmente me dizia em face: 'Prepare-se para 
suportar grandes tempestades', outro por detrás profetizava 'que 
ia ser o coveiro da Ordem". 5 Grandes tempestades, sim; coveiro, 
não, como o demonstraram os fatos. 

Com efeito, ventos furiosos sopravam parecendo querer arra- 
zar todas as tentativas de Frei Domingos para levar a cabo a sua 
grande empresa. Tais ventos contrários vinham rugindo princi- 
palmente da parte da autoridade civil, da autoridade eclesiástica, 
da. parte dos próprios coirmãos e de outros elementos como a 
guerra e a peste. Cada um destes pontos mereceria uma história 
detalhada. É de justiça, porém, reconhecer que também sopraram 
ventos favoráveis, neutralizando os contrários e fazendo com que 
a barca do ideal do monge de Itaparica singrasse na direção certa 
e atingisse sã e salva o porto almejado. 

O funesto decreto de 1855 fechando os Noviciados das Ordens 
Religiosas vigorou até a Prociamação da República. Seus desas- 
trosos efeitos, porém, perduraram por mais tempo. Assim che- 
gou-se a triste situação de, em 1890, haver apenas um monge em 
cada um dos onze Mosteiros do Brasil. Todos idosos, sendo o 
mais moço Frei Domingos com 66 anos de idade. 

Olhares ávidos se voltavam cobiçosos para os bens das Or- 
dens, ameaçados de confisco conforme se verifica no opúsculo 
Les Couvents au Brésil, do Ministro junto a Santa Sé, F. Badaró, 
e que foi refutado por Frei Domingos. Se o Império estancou z 
fonte vital da Ordem, coube em contrapartida a República o rné- 
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rito de possibilitar o seu renascimento. O decreto de separação 
entre a Igreja e o Estado, de 7 de janeiro de 1890, veio quebrar 
os fortes grilhões que embora dourados aprisionavam a Igreje 
como escrava. 

Logo após a sua eleição para Abade Geral, chegava as mãos 
de Frei Domingos uma rnissiva do internúncio Mons. Francisco 
Spolverini. Nela o representante da Santa Sé fazia-se porta-voz 
do Cardeal Rampola que, em nome da Santa Sé, se dirigia ao Ca- 
pitulo Geral, pedindo que o Mosteiro de São Paulo, juntamente com 
todo o seu patrimônio, fosse cedido ao Bispo diocesano com o 
fim de nele se instalar um Educandário para as filhas das famí- 
lias abastadas da cidade. Em resposta, os capitulares enviaram 
um memorial ao Santo Padre, com uma cópia ao Cardeal Rampola, 
dando as razões por que não podiam satisfazer ao pedido formu- 
lado pelo Cardeal. Se o fizessem estariam faltando ao seu dever, 
pois davam-se os primeiros passos para a Restauração dos Mostei- 
ros. Os documentos foram confiados ao internúncio com o pedido 
de que os mesmos fossem entregues em Roma. A dura verdade, 
comprovada mais tarde, foi que o aludido Monsenhor, obstinan- 
do-se em não aceitar as razões dos monges capitulares, deixou os 
papeis mofar na gaveta. Doutra feita. o mesmo Mosteiro de São 
Paulo era solicitado pelo Governo do Estado, desta vez não para 
Educandário mas para nele se construir uma Escola de Viticultura ... 

Em vista destes fatos, Frei Domingos, usando outras vias, 
fez com que os documentos chegassem ao seu destino através doi; 
préstimos de Frei João Amorim, Abade de Cucujães, em Portu- 
gal, e de Dom Francisco Leopoldo Zelli, Abade do Mosteiro de São 
Paulo, fora dos muros, em Roma. A Cúria Romana parecia estar 
satisfeita com a exposição apresentada. No entanto, eis que ou- 
tro óbice se levanta. A 3 de setembro de 1891, a Congregação para. 
Assuntos Extraordinários decretava que as Ordens Religiosas no 
Brasil seriam governadas pelos Bispos diocesanos. Conforme a 
primeira interpretação deste decreto, a jurisdição dos Bispos 
abrangeria não só a vida religiosa corno tal, mas também a admi- 
nistração dos bens materiais. lima nova exposição do Abade Ge- 
ral com a assinatura dos capitulares, enviada a Roma, em 12 de 
maio de 1892, mostrando a difícil situação das Ordens sob a 
anormal jurisdição dos Bispos, surtiu algum efeito. O novo inter- 
núncio, Mons. João Maria Gotti, sendo favorável, coadjuvou os 
esforços de Frei Domingos. Assim, em abril de 1893, o Abade 
Geral teve a grata satisfação de saber, por meio de Mons. Gotti, 
que o Papa Leão XIII desejava ardentemente o refloresci- 
mento da Ordem Beneditina no Brasil. 

Deste modo, como tantas vezes soia acontecer naqueles tem- 
pos de morosas comunicações, a Santa Sé, estando por fim me- 
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Ihor informada, tomou partido francamente favorável aos benedi- 
tinos do Brasil e assim a obra da Restauração podia prosseguir 
com segurança. 

Por incrível que pareça, um dos maiores obstáculos que teve 
de enfrentar o Abade Geral levantou-se no próprio seio de sua 
Ordem. Seus próprios irmãos de hábito, os que deveria- ser os 
primeiros a apoiá-lo, criaram as mais sérias dificuldades. Como 
já se disse, vozes pessimistss, Cassandras de mau agouro surgi- 
ram desde a eleição de Frei Domingos. Ferrenhos adversários da 
Restauração timbravam em agir positivamente contra, destacando- 
se nesta inglória tarefa principalmente dois nomes: Frei Joaquim 
do Monte Carmelo, o outrora Cônego da Catedral d.e São Paulo, 
benemérito por outros títulos, como o de construtor do Santuário 
de Nossa Senhora Aparecida (cerca de 1880) e o Abade do Rio 
de Janeiro, Frei João das Mercês Ramos. 

Este último, desejando perpetuar-se ilegalmente no cargo aba- 
cial, apelou para os Tribunais, subornou s Imprensa e, por meio 
de terceiros, sublevnu a plebe que, amotinada, chegou ao cúmulo 
de invadir o Mosteiro carioca aos gritos de: "Morram os frades 
estrangeiros". Ante a gravidade dos fatos, Frei Domingos, embo- 
ra sumamente constrangido, teve de sxcomungar o Abade reniten- 
te. Então, temendo pela segurança dos seus monges estrangeiros 
que vieram auxiliar a Restauração, o Abade Geral resolveu retirar- 
se com eles para a Ba.hia e lá prosseguir o Capitulo Geral iniciado 
no Rio, em 1903 

Mas, eis que nesta fase da questão entram em jogo os brios 
nacionais. Dá-se, então, a intervenção do próprio Presidente da 
República, o Dr. Rodrigues Alves (de 1902 a 1906), fazendo saber 
ao Abade Geral que "considerava uma questão de honra nacional 
d permanência dos monges no Rio de Janeiro" e dando-lhes plenas 
garantias. Munidos de instruções governamentais, compareceram 
&o Mosteiro o Chefe de Polícia, o Comandante da Guarnição, Ge- 
neral Hermes da Fonseca, futuro Presidente da República (1910- 
19141, bem como os Ministros do Interior e da Justiça. Até o pró- 
prio Ministro do Exterior, o Barão do Rio Branco (José Maria 
da Silva Paranhos), com o peso de sua autoridade, esteve no Mos- 
teiro, fazendo ver a Frei Domingos "ser do interesse do Estado 
que não devia ceder a ameaças de agitadores irresponsáveis". O 
episódio foi recordado pelo filho do Barão, nas suas Reminisch- 
dias do Barão do Rio Branco. 5 Protegido por tão altas autoridades 
o Abade Geral cedeu, concordando em permanecer na Capital. 

Mas o valente ancião não teve contra si somente a resistência 
dos homens. Outros elementos, embora temporários, como a guer- 
ra, a peste e a morte pareciam também estar conjurados contra 
d obra da Restauraçáo. 
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Logo no início, após a chegada dos monges restauradores, sur- 
ge a peste na comunidade de Olinda, ceifando vidas, principal- 
mente entre os monges estrangeiros que ainda não estavam adap- 
tados ao nosso clima. Assim, só no Mosteiro olindense, de 1897 
a 1904, morreram de febre amarela oito membros da comunida- 
de, outro tanto esteve a morte e 20 pessoas saíram com a saúde 
abalada. Uma carta de Dom Maurício Princhzi, escrita em 1899 
ao Arquiabade de Beuron, Dom Plácido Wolter, relata a trágica 
situação. 

Alem da peste, a Guerra de Canudos, imortalizada em Os Ser- 
tóes de Euclides da Cunha, veio retardar a reforma. ,%tuado em 
aprazível local no interior da Bahia, o Mosteiro de Brotas, por 
determinação do Capítulo Geral de 1896, fora escolhido para a im- 
portante finalidade de servir de Noviciado da Congregação. En- 
tretanto, este plano ruiu por terra, pois o Mosteiro precisou ser 
transformado em quartel militar das tropas em trânsito para o 
setor de operações em Canudos. O próprio Mosteiro da Bahia 
fora cedido gratuitamente a fim de se instalar nele o Hospital de 
Sangue dos feridos de Canudos. Frei Domingos, em carta de 16 
de agosto de 1897, assim escreve a Dom Gerardo van Caloen, seu 
auxiliar: "O nosso Mosteiro (da Bahia) está com mais de 100 fe- 
ridos, e vai receber ainda 80 a 100. Todo o terceiro andar, me- 
tade do primeiro andar e o pavimento térreo estão ocupados. 7 

Estes dados estão confirmados por outro livro de Euclides da 
Cunha, o intitulado Canudos - Diário de uma expedição. Seja-me 
permitido lembrar, num rápido parêntese, o nome de um meu pa- 
rente, primo irmão de meu pai, o futuro General João Ferreira 
Johnson que, no posto de sargento, alistou-se na quarta Expedi- 
ção contra os jagunços. Seguiu no 12" Batalhão sob as ordens 
do General Savaget, Comandante da Segunda Coluna, "a coluna 
talentosa" no dizer dos próprios sertanistas. 6 Ferido em batalha, 
é provável que Johson tivesse sido recolhido ao Mosteiro de S. 
Bento, transformado em Hospital. 

Mais tarde, Frei Domingos faz brilhante defesa das Ordens 
Religiosas ao refutar as descabidas acusações do Ministro Bada- 
ró, já mencionado. Com o argumento irrespondível dos fatos, de- 
monstra que os beneditinos cedem os seus prédios para que se 
possam abrir ruas e praças; generosamente emprestam salões, 
compartimentos e dependências dos Mosteiros para instalação pro- 
visória de hospitais, escolas, tribunais e repartições públicas. Nes- 
ta época, em 1897, funcionava o Forum no Mosteiro da Bahia e, 
como foi dito, a maior parte do cenóbio estava ocupada por seis 
enfermarias do Hospital de Sangue para os feridos de Canudos. 
Tudo isto, como é óbvio, acarretavam ônus financeiros e graves 
incômodos aos religiosos. * 
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Também o fantasma da morte não cessava de preocupar e 
atormentar a mente do venerando ancião responsável pela Res- 
t au ram.  Velhos, alquebrados pela doença e os anos, os poucos 
monges brasileiros iam lentamente desaparecendo. Os abnegados 
monges estrangeiros que abandonaram Pátria e família para so. 
correr os colegas do Brasil, eram afugentados ou mesmo dizima. 
dos pelo flagelo da peste. O próprio Frei Domingos, em certos 
momentos de depressão e desânimo, chegava a vacilar, temendo 
sucumbir ao peso da árdua missão, deixando a obra inacabada. 

No entanto, bem ao contrário da maldosa profecia, Frei Do- 
mingos da Transfiguração não foi o coveiro de sua Ordem no 
Brasil, mas o transfigurador - Nomen atque omen. 

Com denodo batalhou em prol de sua causa cerca de 18 anos, 
desde sua eleição para Abade Geral em 1890 até a sua morte. 
Por fim, teve a dita de ver coroados de êxitos os seus esforços. Qual 
novo Simeão pôde entoar o seu Nunc dimittis. Seu nome ocups 
e ocupará sempre lugar proeminente na história monástica, con- 
forme expressou o Abade Dom Miguel Kmse no sermão fúnebre 
da missa de 300 dia do falecimento do Abade Geral. 

O baiano de Itaparica, pequeno de estatura física mas grande 
na envergadura moral, de olhos profundos e cintilantes, foi o ho- 
mem privilegiado, escolhido pelos desígnios da Providência, para 
fazer renascer com novos rebentos a árvore beneditina no Brasil, 
tal como várias vezes sucedeu no berço de nossa Ordem, em 
Monte Cassino, cuja divisa mostra um tronco cortado do qual 
brota com vigor um galho verde com o lema: Succisa virescit - 
"Quando cortada, volta a crescer novamente". 

In Domino confido - eis o lema auspicioso que ostenta 3 
brasão abacial do transfigurador. "Confiou no Senhor", por isso 
não foi confundido na sua esperança, mesmo tendo de enfrentar 
as mais violentas tempestades. 

Frei Domingos não se conformou em ver e lamentar, como 
outrora o profeta Jeremias, a desolação dos santuários benediti- 
nos; nem com as celas monásticas desabitadas; nem com os 
claustros desertos e sem vida, em ruínas. Reagiu. Trabalhou e 
venceu. E antes de partir a receber na Pátria celeste o galardão 
merecido, teve a felicidade de ver voltar a vida aos claustros, po- 
voarem-se as celas e, sobretudo, ouvir novamente nos templos da 
Ordem as suaves melodias do canto gregoriano há muito emude- 
cido. Enfim, viu o restabelecimento da disciplina e voltar o esplen- 
dor do culto na celebração da Liturgia, no Opus Dei. 

Assistiu, pois, a um novo milagre de Ressurreição! 
A Congregação Beneditina, os Mosteiros do Brasil, como que 

jaziam inertes, silenciosos e sem vida no sepulcro, tendo os ossos 
ressequidos. Dom Marcos Barbosa, autor da letra do Hino do 36* 
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Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro, "poeta de 
pouquissimos versos e muitíssima poesia", conforme a síntese 
de Tristão de Ataíde, num belo surto poético, colocou nos lábios 
do Restaurador estas palavras cheias de fé e esperança: 

"Senhor, eu creio que os meus olhos, e não outros.. . 
Antes de se fecharem, 
Serão testemunhas da ressurreição desses ossos 
(OS Mosteiros) 
Da transfiguração desses ossos"! 

1) Estatuto do I fl G S P, Sáo P c ~ i o ,  1973, Arti:os 1." e 46 ". 
2) "Relatório". in: Revista do I H G S P. vol. 11 (1909). o. 452 ~~ ~ - .  ~ , . 
3) Amaral, Braz do, História da Inùependência na Bahia, Bahia, Imprensa 

Oficial do Estado, 1933, p. 316, 321 ss. 
4) Utilizamos como font,e principal deste trabalho o livro Domingos Ma. 

chado, o Restaurador, da aULOria do Pe. Michael E Scherer, O.S. B ., 
Munique de S. Bonifario, 1885, versão inédita de Dom Alberto Gon 
çalves, monge da Abadia do Rio de Janeiro. 

5) Aronivo do Iviost. de S. B.. São Paulo. Rest. v. 4. D. 12. 
6) ~ i n  Rranco. Raiil do. Re&iniscêrtcias'dn Baiáo dõ Rio Branco. Rio de ., - . .~. ~~ - - ~~ ~ ~~ -~ 

Janeiro, Livr J .  0l$npio Ed . ,  1942, p. 171 ss. 
7) Arquivo do Most. de S. E., Rast., v. 3, p .  461 ss. 
8) Meilo, GeneraJ Silvzira de, General João Ferreira Johnsona, in. A De- 

fesa Nacinnal, Rio de Janeiro, n.O 511 (1957), p .  96 S. 

P j  Arquivo do Most. de S. B., São Daulo, Rest., v .  3, p.  619. 
10) Barbosa. Dom Marcos. Teatro. Rio de Janeiro. Livr. Anir Ed., 1947. P. , - 

231 e Pref. p .  14. 
Doin Martinho Sohnson, O.E.B. São Paulo, 17-IX-I7 



NECROLÓGIO DOS SÓCIOS FALF,CIWS EM 1977 

pelo Orador Oficial Mario Savelli 

Chegamos ao instante quando, ano após ano, esta tribuna de 
ensino e debate se transmuda em irradiadora de saudades dos 
que, no decorrer do exercício, partiram para a eternidade. Neste, 
12 vezes a Parca de túnica negra desfalcou nossa grei, levando-nos 
ao fluir do tempo: 

Aureliano Leite 
Gumercindo de Pádua Fleury 
Cândido Motta Filho 
José da Costa e Silva Sobrinho 
Ricardo Gumbleton Daunt 
Arnaldo D'Avila Fiorence 
Henrique Arouche de Toledo 
Luis Arrobas Martins 
Guilherme Braga da Cruz 
Manoel Chambers de Souza 
Francisco Pires Martins 
Thales Castanho de Andrade 

AURELIANO LEITE 

A 4 de dezembro de 1976, após mais de 46 anos de trabalho 
profícuo e diuturno pelo engrandecimento desta Casa que muito 
amou, desapareceu aquele que para liderar nascera: Aureliano - 

Leite. 
O nosso julgamento de sua atuqão como membro deste Ins- 

tituto de serviços ao saber e ao civismo demo-lo, de forma meri- 
diana, nas repetidas reconduçóes ao cargo, maior da Diretoria, até 
quando o Tempo inexorável, para sempre, no-lo arrebatou. Como 
guia dos destinos da entidade conduziu-a com firmeza ao pres- 
tígio e a solidez que hoje possui, reconhecidos e proclamados em 
pleito recente. 
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Coube-me a honra de, na sessão solene em memória do Mes- 
tre, traçar-lhe o perfíl de perfeito cidadão, de figura de perma- 
nente ação retilínea e vertical e de expoente de nossa cultura. 
Creio não deva repetir as palavras que então pronunciei - e se- 
rão inseridas em publicação próxima - e apenas afirmar que, a 
medida que nos afastamos de sua figura tutelar, mais lhe per- 
cebemos as dimensões maiúsculas e mais avulta a gratidão que, 
com o modelar agir, em difinitivo de nós conquistou. Rei- 
tero que, após o elogio daquela assembléia especial, expressão de 
nosso respeito, de contínuo cresce ao compulsarmos as obras, os 
relatórios e as publicações de sua longa permanência nesta enti- 
dade, constituindo opulento acervo instruidor de capítulo zenital 
de uma biografia de exceção. 

Mineiro de nascimento, dedicou-se apaixonadamente a terra 
paulista - revolvendo e interpretando documentos comprovado- 
res do luzir de nosso passado, rememorando fatos e vivendo His- 
tória nos comícios, na cátedra e na tribuna parlamentar. Urdin- 
do revoluções, estudando nas bibliotecas ou nas celas a que o 
levou o ardente patriotismo, brilhando nos salões, ensinando nos 
institutos científicos ou nos cenáculos literários, em toda a parte 
- entre amigos cordiais, no exílio amargo ou nas prisões indíg 
nas - sempre aninhou no peito largo de gigante bom o amor a 
S. Paulo, como forma pessoal de, acendradamente, amar o Brasil. 
E, hoje, mais uma vez, pela nossa palavra, tudo rememorando, 
apontamo-lo como exemplo, que agradecemos com veneração imor- 
redoura. 

Aureliano Leite -Guia e Paradigma - estará sempre presente 
quando e onde forem evocadas glórias e tradições da Pátria! 

GUMERCINDO DE PADUA FLEURY - Titular 
{~alecido a 27 de dezembro de 1976) 

Apenas três semanas decorridas do desaparecimento de Aure- 
liano Leite, perdíamos mais um alto valor: Gumercindo de Pádua 
Fleury. 

Foi Gumercindo medularmente um homem de imprensa, dota- 
do do estilo fluente dos que nasceram para, com gxito, escrever 
rio livro sem fim - o jornal. Durante dezenas de anos foi reda- 
tor de 'A Gazeta', desde os tempos mais vibrantes do vespertino 
do permanente atualizador que foi Casper Líbero - que, criatura 
de seu tempo, seria vítima de uma fatalidade da época: o desastre 
aéreo que privou S. Paulo, também, de seu grande antístite: D. 
José Gaspar de Afonseca e Silva. 

Gumercindo, escritor acurado, serviu-se da experiência do 
jornal, dando-lhe as qualidades melhores do ofício; mas, não per- 



156 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRBFICO DE S. PACLO 

mitiu ao açodamente da imprensa empanar a sensibilidade ao belo 
literário. Nesse periodista de escol havia um ser dividido entre 
c jornalismo e a literatura. Demonstram claramente os versos 
educativos para o trânsito de 'Para você, meu filho', os escritos 
doutrinários sobre os males do áicool e os muitos artigos sobre 
a Fundação de S. Paulo - e aqui encontramos o historiador com 
vivacidade de repórter. Espírito versátil e de acentuada vocação 
comunitária, tomou-se Membro da Comissão de Reforma do En- 
sino do Estado, Vice-Diretor da Escola Oficial de Trânsito, Con- 
selheiro do Serviço Social de Menores, Representante de S. Paulo 
no 1.O Congresso Nacional de Trânsito, no Rio de Janeiro, em 1938, 
e Secretário da Comissão de Festejos do 4." Centenário de São 
Paulo. 

Repentista notável, causeur brilhante, constituía companhia 
das mais gratas; mas, a amenidade da palestra e a expontaneidade 
do versejador de improviso não impediam o estudo aprofundado 
dos muitos temas que, numa vida intelectual intensa, com méritos 
incontestes, versou o filho ilustre de Vargem Grande do Sul - 
a formosa velha sesmaria de Garcia Leal. 

CANDIDO MOTTA FILHO 

A 4 de fevereiro, exatamente dois meses após a partida de 
Aureliano Leite (reitero a triste referência), aos 80 anos, faleceu 
aquele que intelectualmente ate a última hora evidenciou ter des- 
coberto, como Ponce de Leon, o segredo da fonte da perene ju- 
ventude: Cândido Motta Filho. 

Numa vida laboriosa e plena de êxitos, ocupando cargos de 
relevância maior, manteve sempre o discreto espírito vanguardei- 
ro e, muito moço, se empenhou na polêmica, mas decisiva, Sema- 
na de Arte Moderna de 22. 

Foi durante 21 anos sócio Honorário deste Instituto, ocupar- 
do muitas vezes, com permanente brilho, a tribuna. Formado após 
curso magnífico, pela sesquicentenária Faculdade do Largo São 
Francisco, conquistaria, em confronto memorável, a cátedra de 
Direito Constitucional dessa componente mais antiga da Universi- 
dade de S .  Paulo. Jornalista nato, destacou-se na abordagem dos 
temas sociais e políticos e na critica literária. Definindo incisiva- 
mente suas tendências político-sociais, muito jovem, aos 34 anos, 
publicou livro que de pronto o projetou, em quadra de exigente 
seleção de valores, no panorama do pensamento nacional: 'Alberto 
Torres e o Tema de Nossa Geração'. Em passo cadenciado, den- 
samente entremeado de escritos para os jornais, conferências e 
luminosos pareceres, surgem: Introdução ao Estudo do Pensa- 
mento Nacional, Bernardino de Campos, Rui - Esse Desconhe- 
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cido, Introdução a Política Moderna, Os Caminhos das Três Ago- 
nias, O Poder Executivo e as Ditaduras - e, por fim, as deliciosas 
memórias 'Contagem Regressiva'. 

Note-se a predominância dos temas de alta política. Aliando 
à vasta cultura um profundo sentimento cristão, preocupou-se 
marcadamente com os aspectos da justiça social e vemo-lo publi- 
car: Os Menores Abandonados e A Defesa da Infância Contra o 
Crime. 

Foi, por seu íiltimo livro, um dos contemplados com o título 
de Intelectual do Ano - láurea instituída pela União Brasileira 
de Escritores e o jornal 'Folha de S. Paulo' -, recebendo, em 
1972, o troféu 'Juca Pato', o mesmo que, há pouco, alegrou a ve- 
lhice gloriosa de José Américo de Almeida. 

O intelectual de relevo foi, pela projeção da própria obra, ar- 
rastado para o campo de atuação política e administrativa, e va- 
mos encontrá-lo Deputado Estadual, Ministro do Trabalho, Indús- 
tria e Comércio, no Governo do General Dutra, Ministro da Edu- 
cação e Cultura, no Governo Café Filho, e, por fim, Ministro do 
Supremo Tribunal. 

Em 34, com Antonio de Alcântara Machado, integrou o Escritó- 
o gabinete do governador Pedro de Toledo. 

Em 34, com Antônio de Alcântara Machado, integrou o Escritó- 
rio Técnico Paulista a Assembléia Nacional Constituinte. 

Como justo reconhecimento aos méritos excepcionais, foi 
eleito para a Academia Brasileira de Letras, na vaga de Aloysio 
de Castro, na Cadeira 5, e para a Paulista de Letras, sucedendo a 
Dino Bueno na Cadeira 2, e tendo por sucessor a Miguel Reale, 
numa poltrona predestinada a juristas, pois apresenta como fun- 
dador o Visconde de S. Leopoldo. 

As responsabilidades e as múltiplas solicitaçóes dispersivas 
dos muitos e elevados cargos que ocupou não impediram que se 
mantivesse sempre atuante nesta Casa - que hoje lhe cultua, res. 
peitosamente, a memória - a qual foi conduzido por petição as- 
sinada, avalizando o apreço por um raro valor humano, por um 
elenco de eminências de nossa cultura, entre os quais, reverencian- 
do-lhes os nomes inolvidáveis, menciono José Carlos de Macedo 
Soares, Cantídio de Moura Campos, Aureliano Leite e Aroldo de 
Azevedo. 

JOSE DA COSTA SILVA SOBRINHO - Honorário 
(jalecido em fevereiro de 1977). 

Natural de Caeté - nos 'Sertões' por primeiro devassados 
por Lourenço Castanho Taques, e pouco mais tarde, como refere 
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Guilherme Von Eschwege em 'Pluto Brasiliensis', por Leonardo 
Nardez - transferiu-se para S. Paulo graduando-se, em 1916, pe- 
la Faculdade de Direito do Largo S. Francisco, percorrendo no 
Ministério Público bela carreira e brilhando na atuação forense. 
Promotor interino em Santos, durante o Movimento Constitucio- 
nalista teve destacada atuaçáo. Dedicou-se com persistência ao 
estudo de História da cidade de Santos, colhendo e ordenando vul- 
toso material. A s  dimensões desse proficiente afazer temo-lo na 
apreciação do acurado Ernesto de Souza Campos ao dar parecer 
na proposta para ingresso de Silva Sobrinho nesta Casa: 'Guarda- 
das as proporções e o fato de a obra não estar publicada, o tra- 
balho assemelha-se ao que foi realizado, para S. Paulo, ao tempo 
do Presidente Washington Luiz'. O resultado é trabalho notável: 
'Santos - Ontem e Hoje'. Os intelectuais da cidade dos An 
dradas reconheceram-lhe os méritos, elegendo-o Presidente de seu 
Instituto Histórico. Conferencista de valor, colaborou, também, 
com assiduidade, na imprensa, destacando-se entre seus artigos o 
de titulo: 'Contribuição para o estudo da magistratura brasileira", 
no 'Diário de Santos', de 10 de dezembro de 1940. Elaborou mag- 
nífico escrito para a inauguração, a 2 de julho de 1947, com a pre- 
sença do Presidente da República, da nova Santa Casa de Santos 
- que viria substituir a mais antiga misericórdia do País, a de 
'Todos os Santos', que deu origem ao nome do berço de Bartolo- 
meu e Alexandre de Gusmão. 

Pela dedicação aos estudos históricos, sobretudo os atinentes 
ao burgo heróico de Braz Cubas, foi acolhido nesta casa de culto 
ao pretérito a 5 de outubro de 1945. 

RICARDO GUMBLETOM DAUNT - Sócio Emérito 
(falecido a 17-11-77) 

Natural de Casa Branca, descendente de tradicionais tronco? 
paulistas, cuja genealogia magistralmente fixou. 

Formado em Direito pela gloriosa Faculdade das Arcadas. 
exerceu o cargo de Promotor Público até quando, convidado para 
o Serviço de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do 
Estado de S. Paulo, viria notabilizar-se como remodelador de nos- 
sa Polícia Técnico-Científica. 

Convicto de que a identificação organizada constitui a pedra 
basilar da segurança pablica, idealizou e instalou no Serviço de 
Identificaçáo os Laboratórios de Antropologia Criminal, de Odon- 
tologia Legal, de Química Legal e o Arquivo Monodactilar, que, 
pela colheita de impressões digitais nos locais do crime, possibi- 
lita a identificação de criminosos. Reestruturou o Arquivo Dac- 
tiloscópico, dotando-o de mesas denominadas 'Daunt' em home- 
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nagem ao idealizador. Foi inspirador da criação do Registro Cri- 
minal do Estado. Foi um dos poucos brasileiros que se tornaram 
colaboradores permanentes da famosa 'Revista do Derecho Penal', 
editada na Argentina. Integrou o corpo redatorial da Revista de 
Identificação e Ciências Penais e do Museu Vucetich de La Plata. 
Obras de sua autoria foram divulgadas na França, por Edmond. 
Locard, e em Portugal por Luiz de Pina. F'undador da revista 
'Arquivos da Polícia e Identificação' e autor de trabalhos pionei- 
ros de Ciência da Identidade. Entre eles cito, com valor interna- 
cionalmente reconhecido, a monografia 'Herschel e a Dactiloscopia'. 
Portador de um alto número de títulos cientificos nacionais e 
estrangeiros. 

Representando o Brasil em diversas conferências internacio- 
nais, viu estudos de sua lavra publicados nos Estados Unidos, Ar- 
gentina e Chile. No campo da Historiografia, e notadamente das 
letras genealógicas, escreveu 'O Padre Diogo Antônio Feijó na tra- 
dição da família Camargo', obra clássica sobre a figura do indô- 
mito Regente - seu Patrono nesta casa. Publicou ainda com 
natural êxito entre outros: 'Diário da Princesa Isabel'; 'O Capitão 
Diogo Garcia da Cruz e sua Geração', 'Tradições Paulistas'. 

Sempre evidenciou sua tendência monárquica, encontrando 
nela apoio para o acendrado espírito cívico, do qual resultou va- 
liosissima contribuição a História, a Genealogia e a Ciência dc 
Identificação. 

Edmur de Aguiar Whitaker, no 'Manual de Psicologia e Psico- 
patologia Judiciais', define-o como 'O Patrono e Incentivador da 
Psicologia e Psiquiatria Judiciária em nosso meio'. 

Comendador da Soberana Ordem de Malta. 
Ao aposentar-se das funções públicas, que exercera com inex- 

cedível dedicação, recebeu tocantes homenagens da Câmara Fe- 
deral, da Assembléia Legislativa de S. Paulo e das Edilidades 
paulistana e campineira. 

De sua obra, como valor intrínseco e como nobre prova de 
afeto ao ascendente ilustre, é dever destacar a biografia de seu 
avô - Ricardo Gumbletom Daunt - médico notável, lúcido soci0- 
logo e benemérito de Campinas. 

B N A L D O  D'AVILA FLORENCE - Honorário 
(falecido a 4 de abril de 1977) 

Creio que foi Mazzini a afirmar que o amor a Pátria constitui 
um crescendo que surge no lar, passa pela rua que, criança, per- 
corremos, evolve até o burgo que nos viu nascer e, em progressão, 
abarca toda a área da Nação a que pertencemos. Se assim for, 
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poucos amaram mais o Brasil do que essa bela figura humana 
que foi Arnaldo D'Avila Florence; pois, ele quis apaixonadamente 
sua Pinhal - a velha Espírito Santo do Pinhal que daria ao Brasil 
um Príncipe da Igreja: D. Sebastião Leme. Temperamento vivaz 
e extrovertido, com anseio viril e permanente de afirmação dos 
próprios ideais, sempre estadeou esse afeto, a ponto de ser co- 
nhecido como 'o homem do Pinhal'. Edil a Câmara da cidade de 
Abelardo César, transmudou-se no arauto e artífice de todas as 
iniciativas que projetavam o nome de sua formosa Terra de for- 
ma assídua na tribuna e imprensa. Seu pai, Amador Bueno Ma- 
chado Florence, de estirpe que tantos valores inscreveu em nossá 
História, foi pioneiro da lavoura cafeeira - a rubiácea que deu 
aroma a civilização paulista e, ainda hoje, queiram ou não, cons- 
titui fulcro de nossa economia -, legou ao filho a afeição a gleba 
que este cultivou após o nobre varão partir para a Eternidade, 
dedicando-se, também, a pecuária com a criação das melhores 
raças. 

Ainda muito jovem ingressou para os serviços da Secretaria 
aa Agricultura adestrando-se para o ambiente rural, onde iria, por 
algum tempo, trabalhar. 

A Revolução de 32 teve-o, desde o eclodir, na primeira linha, 
e, em Vila Queimada, foi gravemente ferido; mas, decorridas ape- 
nas 4 semanas, empolgado pela causa da Lei, retornou as trin- 
cheiras e, no posto de 1." Tenente, passou ao comando de uma 
coluna em Itatiaia. Com o término da luta armada, retornou a 
S. Paulo dedicando-se a trabalho na Bolsa Oficial de Valores e er. 
çtividades pioneiras do campo dos Investimentos. Entrementes 
estudava assiduamente História e Genealogia, sobretudo no cam- 
po da preservação de nosso Patrimônio Artístico, publicando vá. 
rios trabalhos na imprensa e, como reconhecimento dos méritos 
nz especialização que abraçara, foi nomeado representante da 
Cúria, Membro no Conselho Estadual de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado (CONDE- 
PHAAT) . 

Por essa dedicação aos valores do passado nossa entidade 
acolheu-o, em gesto de justiça, a 15 de agosto de 1970. 

HENRIQUE AROUCHE DE TOLEDO 
(falecido em 5 de maio de 1977) 

Diplomado pela Faculdade de Medicina do Estado de S. Paulo 
- a escola famosa de Pinheiros - após curso brilhantíssimo, em 
parte, realizado na Faculdade do Rio de Janeiro, a da Praia Ver- 
melha. Após defender tese de doutoramento, aprovado com gran- 
de distinção, foi interno da Clinica Cinírgica do emérito Prof. 
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João Alves de Lima, assistente interno no Hospital da Força Pú- 
blica e da Santa Casa de Misericórdia de S. Paulo. Cirurgião do 
Hospital Militar da Força Pública de S. Paulo, fez toda a traje- 
tória hierárquica militar, reformando-se, em 1953, no posto mais 
alto da carreira médica: Coronel. A Força Pública, em justo reco- 
nhecimento, outorgou-lhe as medalhas Brigadeiro Rafael Tobias 
de Aguiar e da Saúde. Exerceu a Diretoria Clínica do antigo hos- 
pital Alemão, atual Oswaldo Cruz. Superintendeu, durante qua- 
tro anos, o Hospital Santa Cruz de S. Paulo. Como oficial mé- 
dico prestou serviços relevantes nos Movimentos de 1930 e 1932. 
Neste, chefiou o Hospital de Sangue de Cruzeiro e o Trem Sani- 
tário em operação na zona Norte. Membro Emérito do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões e 'fellow' do International Coolege of 
Surgeons'. Sócio-fundador da Sociedade Paulista de Medicina do 
Trabalho. Presidente da Associaçáo Paulista de Medicina em dois 
biênios, de 1973 a 77. Autor de numerosos trabalhos científicos, 
o primeiro, já prenunciando o brilho dos muitos subseqüentes, re- 
monta a 1932: 'Anestesia Epidural Sacra'. 

Para tristeza nossa, por período curto participou de nosso 
convívio. Eleito Sócio Honorário a 29 de agosto de 1973, adotou 
como patrono o Contra-Almirante Luís Felipe Saldanha da Gama 
- a figura apolínea, que, sacrificada a um ideal, tombaria como 
herói no Campo dos Osórios. 

Reconhecendo-lhe os méritos de médico e de humanista nossa 
Casa outorgou-lhe três de nossas veneras: Imperatriz Leopoldina, 
Alexandre de Gusmáo e Colar D. Pedro I. 

LUfS ARROBAS MARTINS 

Quando tanto ainda esperávamos de seu talento, de sua cul- 
tura, de sua coragem e de seu idealismo, a 4 de julho de 77, exa- 
tamente sete meses após o falecimento de Aureliano Leite (notem 
como foi fatídico para o nosso cenáculo o dia 4), desaparecia Luís 
Cionzaga Bandeira de Me10 Arrobas Martins. Nascera a 30 de maio 
de 1920 em Jaboticabal - o antigo e formoso Ponta1 do Rio Pardo. 
Filho de um varão de ampla cultura, o filólogo Aurélio Arrobas 
Martins - fundador do renomado Ginásio S. Luís, que, incorpo- 
rado a rede oficial de ensino, ostenta hoje o nome de seu ilustre 
criador que exerceu marcante influência na sólida formação hu- 
manística de Luís Gonzaga, vincando-lhe para sempre a persona- 
lidade de escol. 

Foi Arrobas Martins orador e escritor correto e elegante - 
qualidades que o elevaram a cadeira 13 da Academia Paulista de 
Letras, sucedendo a Monsenhor Castro Nery na poltrona que tem 
como patrono a Alexandre de Gusmáo - um paraninfo adequadc 
ao solar destino de político vertical. 
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Concluído o curso secundário no Liceu Franco Brasileiro - 
tendo pelos méritos de estudante recebido medalha especial do 
Governo Francês - matriculou-se, em 1939, ano de eclosão da 
Segunda Guerra Mundial, na Faculdade de Direito do Largo S .  
Francisco. 

Empolgou-se de pronto pela política acadêmica e, na luta con- 
tra a maré montante do totalitarismo, definiu-se incisivamente 
aquele que sem hiatos se tornaria um dos lideres democráticos 
de uma Nação que tem como aspiração ética maior o respeito as 
Criaturas de Deus, reconhecendo-lhe o direito a liberdade plena 
de exposição e defesa de idéias e ideais. Com o Brasil subor- 
dinado a censura do DIP, foi um dos mais assíduos colaboradores 
da 'Resistência', órgão clandestino de expressão da juventude da 
Sociedade Acadêmica de Rui Barbosa, entidade estudantil de 
combate ao Governo discricionário. E, aos 19 anos, sofre a pri- 
meira prisão por motivos políticos. Em 1942 lidera a campanha 
estudantil paulista de mobilização da opinião pública para a en- 
trada do Brasil na luta contra o Eixo. Terminada a segunda 
hecatombe do século e redemocratizado o País, Arrobas engajou-se 
na campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes, tornando-se, a se- 
guir, um dos fundadores da União Democrática Nacional. Após 
ocupar postos de carena no Grêmio da oposição, retirou-se, em 
1960, das lidas partidárias. No Governo Abreu Sodré ocupou su- 
cessivamente as Secretarias de Planejamento e da Fazenda, e, ape- 
sar de não ser (e, talvez, por não ser) um tecnocrata ao figurino 
a 'la mode', portou-se com rara proficiência e pôde em 1968 anun- 
ciar 'superavit' para o Estado. Por esgotamento físico, afastou- 
se da pasta da Fazenda, e pouco após foi nomeado membro do 
Tribunal de Contas do Estado, onde, como sempre, pautou sua 
atuação pela rígida austeridade no controle do emprego dos re- 
cursos públicos. O Governador Paulo Egydio Martins convocou-o 
para a Chefia do Gabinete Civii de seu Governo, cargo que, em 
breve, se evidenciou incompatível com seu temperamento rígido. 

Em manifestações sucessivas afirmou a necessidade de se 
criarem instrumentos novos de defesa do Estado para conciliar-se 
a ordem com a liberdade - permanente meta preferencial de seti 
nobre ideário político. 

Deixando o Governo retomou, por pouco tempo infelizmente, 
a sua advocacia, voltando sempre porém aos problemas culturais 
- paixão meridianamente evidenciada pela sucessão de suas rea- 
lizações: coordenador da reforma administrativa do Estado que 
criou a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo; organizador 
do Museu do Palácio Boa Vista, em Campos de Jordão; criador 
dos Festivais de Inverno em Campos de Jordão; idealizador do 
Museu de Arte Sacra de S.  Paulo; do Museu de Imagem e do 
Som e do Museu da Casa Brasileira. 
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Pouco antes do falecimento fora eleito Presidente da douta 
Academia Paulista de História. Completando-lhe a personalidade 
múltipla e dinâmica, mencionemos a atuação de Arrobas Martins 
como homem de imprensa, quando estudante nos 'Diários Asso- 
ciados' e posteriormente n'O Estado de S. Paulo. 

Esta a figura de homem de saber e de agir que, eleito para 
a nossa grei em 15 de abril de 1972, escolheu para patrono a figu- 
ra venerável de Washington Luís Pereira de Souza, comprovando 
a grandeza de seu espírito liberal; pois, o ínclito estadista deposto 
pela Revolução de 30 foi lídimo representante da ordem política 
derribada pela corrente a qual - no curso de um longo e tumul- 
tuado processo evolutivo, que não lhe negou, porém, as origens 
- Arrobas Martins, na época de sua atuação partidária, pertenceu. 

PROFESSOR GUILHERME BRAGA DA CRUZ - 
Correspondente estrangeiro 

Nada seria necessário acrescentar ao elogio dessa figura ex- 
ponencial das letras jurídicas portuguesas após informar ter sidc 
Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra - a catedral do sa- 
ber das margens do Mondego que se constituiu em matriz pri- 
meira e maior de nossa cultura - duas vezes dirigida por um 
brasileiro: Pereira Coutinho. 

Visitando o Brasil, o fascínio da palavra erudita do Profes- 
sor Braga da Cruz causou tal impressão que, quando seu nome, 
apresentado por Alberto Prado Guimarães, foi submetido ao jul- 
gamento de nossos pares, a 20 de fevereiro de 1965, estes o rece- 
beram com uma consagradora unanimidade. 

Como é freqüente entre as Criaturas de convicções arraigada- 
mente conscientes, e, portanto, inamovíveis, defendeu, com muito 
saber e empolgante entusiasmo, a posição de Portugal em Goa, 
sofrendo, por isso, por razões políticas que não nos cabe comen- 
tar, preterições em sua carreira magisterial; morreu, porém, com 
o valor reconhecido, em gesto de plena justiça, no cargo que bem 
se coadunava com sua nobilíssima vida de infatigável homem de 
estudos: Diretor da jóia inavaliável que é a Biblioteca da Univer- 
sidade de Coirnbra, repositório de saber que dá continuidade a 
magnificência proposta, há sete séculos, por D. Diniz. 

IIIANOEL CHAMBERS DE SOUZA 
(falecido a 21 de setembro de 1977) 

Ingressou como Sócio-Honorário para nossa Casa guardiá 
dos anais de glória da Pátria em 1865. 

Um 'gentleman' perfeito, de cultura polida e consolidada no 
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curso brilhante de 'bachalor of Science' na famosa Universidade 
de Londres e Curso de Engenharia no 'City and Guild Engineering 
College' de Londres. 

Homem de empresa e de estudo, preocupou-se assiduamente 
com os problemas culturais. Comprova-o sua posição de Conse- 
lheiro da mindação Moinho Santista, uma entidade que nobilita 
o lucro dos vultosos empreendimentos de poderoso grupo indus- 
trial, premiando, anualmente, altos valores que contribuem para 
a estruturação de um Mundo Melhor, e foi esse Mundo Melhor 
o escopo absorvente da bela vida de Manoel Chambers de Souza, 
generoso estimulador de iniciativas nobres, generosidaàe que a 
mais antiga entidade cultural paulista, pela minha palavra, reco- 
nhecida, agradece 

FRANCISCO PIRES MARTINS 

Clínico, e notável, deixou-se fascinar pela ciência de Clio e ao 
apresentar-se como candidato, ainda bem jovem, ao ingresso em 
nossa entidade, para a qual foi eleito como Sócio-efetivo a 5 de 
junho de 1944, anexou a proposta um trabalho magistral: 'A pro- 
pósito de Afonso Sardinha', inserido no número 92 da Revista do 
Arquivo Municipal, o que avaliza os méritos do escrito. Outro 
trabalho, também de cunho histórico, é citado: 'Evocando 5 de 
J U ~ ~ O ' .  

Paulista, iniciou, com brilho, sua nobre profissão no Rio de 
Janeiro como Interno da Faculdade de Medicina, no Pronto So- 
corro de Assistência Municipal e no Hospital Central do Exército. 
E por toda a vida prosseguiu fiel ao juramento ao deixar a Uni- 
versidade, fazendo da medicina um real sacerdócio. 

Estudioso, culto e infatigável, legou copiosa obra escrita, dis- 
persa por jornais e revistas. Citamos: Tabagismo, 1936; Proble- 
ma da Lepra, em 1936 - quando o Mal de Hansen ainda aterro- 
rizava e constituía morte em vida - e A Medicina e os Médicos. 

Em 33 anos de permanência no Instituto somente acumulou 
estima, respeito e admiração de seus pares. 

I'HALES CASTANHO DE ANDRADE - Honorário - 
eleito em 22 de maio de 1960. 

Este confrade teve o destino alto de ser essencialmente pro- 
fessor. Toda a longa e luminosa existência empregou-a, devota 
mente, ao ensino das novas gerações. 

Natural de Piracicaba - a cidade cujo culto à liberdade sob 
o signo da Lei remonta ao próprio primeiro título 'Vila Nova da 
Constituição', relembrador da Lei básica portuguesa, de 10 de 
agosto de 1821, e, fiel a essa predestinação, seria o berço de va- 
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róes como Cincinato Braga e Francisco Morato, que, embora em 
terrenos políticos antagbnicos, se mantiveram inamovíveis na 
defesa dos mesmos postulados de respeito a incisiva dignidade 
humana - os democráticos. 

Professor nato, teve o destino feliz de estruturar a incisiva 
personalidade numa cidade opulenta de escolas: já no fim do pas- 
sado século o Colégio Piracicabano, fundado em moldes pioneiros 
por Mis Martha Watts, o N.S. da Assunção, das religiosas de S. 
José, e a Escola Complementar, hoje Instituto Sud Menucci - 
um outro ilustre filho da cidade de Mirante sobre o formoso salto 
que refulgiu no magistério e, por fim, a renomada Escola Superior 
de Agricultura 'Luiz de Queiroz'. O ambiente adequado fez evol- 
ver a vocação do jovem Thales (que, com nome de um dos sete 
sábios, o de Mileto, trazia prenúncios de mestre), tornando-o ex- 
poente de nossa constelação pedagógica. 

Diretor da Escola Normal de Piracicaba de 1935 a 38; Assis- 
tente técnico do Ensino Rural (1943-1947); Diretor Geral do Depar- 
tamento de Educação do Estado de S. Paulo (1947.55); Secretário 
da Educação em 1948. 

Na Escola Normal de Piracicaba, por indicação de Washing- 
ton Luís, ocupou, com atuação consagradora, as cátedras de His- 
tória do Brasil e da História da Civilização. 

Embora medularmente pedagogo - autor da famosa série di- 
dática 'Encanto e Verdade' e de numerosas obras do ensino pro- 
ruralismo e pro-alfabetização, cidadão integral, complementando 
o belo fadário de professor, deu sua contribuição política a causa 
comunitária, exercendo ainda jovem e com muito brilho, a verean- 
ça em sua cidade natal. 

No outro extremo da longa e proficua vida, o autor de 'Sau- 
dade', como reconhecimento à magistral obra, recebeu o Prêmio 
de Literatura Infandl do Pen Center de S. Paulo, em 1976. 

Encerrando estas concisas apreciações dos valores que perde- 
mos, ouso parafrasear, com certa liberdade, um dos relembrados, 
Cândido Motta Filho, ao fazer o necrológio do tenaz criador de 
floresta que foi Edmundo Navarro de Andrade: os que partiram 
foram doze dos nossos, que continuam, porém, no processo de 
imortalização que, em essência, é a História, a ser dos nossos. Vi- 
mo-los, quando deixaram de lutar para morrer, na unidade sagrada 
de suas existências, como glórias da Pátria agradecida. 

A eles o preito de nossa admiração e de nosso afeto e o com- 
promisso de, até o limite extremo de nossas capacidades, conti- 
nuarmos a obra que exemplarmente serviram. 



O PATRIARCA E O CONCEITO DO "FLOGISTO" 

Archimedes Pereira Guimaráes 

Em Leyden, na Holanda, em 1732, viria a l u  a obra "Eiementa 
Chemiae", de Hermann Boerhaave, talvez a mais erudita e versátil 
personalidade do seu tempo. 

Foi o último químico a escrever em latim. Era indulgente com 
os alquimistas, pois considerava, ainda, os metais de acordo com 
a idéia medieval do enxofre-mercúrio. Severo com os iatroqui- 
micos (A Iatroquímica era a Química aplicada à Medicina), Boer- 
haave diria de Basílio Valentim que o seu principal defeito consistia 
"em atribuir virtudes medicinais a todas as coisas obtidas do 
antimônio". 

Vale recordar que a Alquimia complicara-se, desde que passara 
a alicerçar-se na teoria do enxofre-mercúrio, ou "dos contrários", 
que prevalecera nas mais velhas civilizações e na composição dos 
quatro "elementos" da antiguidade: calor e frio, secura e umidade. 

Altamente preocupado com o fogo, dedicou-lhe Boerhaave 173 
páginas do seu compêndio, o que não é de estranhar-se, quando esse 
instrumento de trabalho, de tal ordem importante, já naquela 
época, fazia com que alguns químicos contemporâneos se apre- 
goassem "filósofos do fogo". 

É curioso, diz John Read - em livro cheio de interesse histó- 
rico, científico e literário - que Boerhaave não tenha feito a menor 
alusão ao "flogisto", conceito lançado por Georg Ernst St.ahl 
í 1660-1734), que perduraria até a sua derrocada por Lavoisier. 

"Os corpos", escrevia o holandês, "são consumidos pela sua 
ação interna, até quase desaparecerem da nossa observação; por- 
que o fogo, que neles se contém, aí soi permanecer e conservar sua 
atividade natural, até que as partes dos corpos, que o suportarem, 
sejam por ele consumidos". 

De fato, foi o gênio de Antoine Laurent Lavoisier que, em en- 
velope lacrado, entregue a Academia de Ciências, a 1 de novembro 
de 1772, lançaria esta provocação: "O enxofre e o fósforo, quando 
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queimados, aumentam de peso, porque absorvem o ar. O litargírio, 
porém, queimado em vaso fechado, sobre carvão de madeira, dimi- 
nui de peso. Se existe alguma coisa que se assemelhe ao "flogisto", 
nós a dominaremos, havemos de trazê-la para fora e 6bservá-la. Se 
ela existe, a minha balança revelará a sua presença". 

Ilustraria esse conceito, em discurso na Escola Politécnica da 
Universidade Federal da Bahia, a 7 de novembro de 1958, o emi- 
nente professor Miguel Ferreira Dutra, egresso de Lausanne, na 
Suíça, e há pouco falecido, quase nonagenário: 

" . . .Se se perguntasse a um homem dos meados do século 18 
que acontecia quando uma coisa queimava, por exemplo, quando 
queima o álcool, talvez que ele, habituado ao fenômeno, achasse a 
pergunta infantil e, levantando os braços, dissesse, simplesmente, 
a coisa desaparece, o espírito dessa coisa sutiliza-se! O homem 
médio do século 18 contentar-se-ia com esse passo de mágica. É, 
certamente, por essa razão, que ele dava ao álcool o nome de espí- 
rito de vinho. Se idêntica pergunta fosse dirigida a um sábio da 
época, ele responderia, na linguagem complicada e arrevezada dos 
mestres de antanho - q m d o  uma coisa queima, ela deflogistica-se. 
A palavra era difícil e inspirava respeito. Os leigos, que não prati- 
cavam o grego, removiam, desesperados, a língua, sem esperança 
de pronunciá-la e ericolhiam-se vencidos." 

Esse "flogisto", fluido sutil, que aparecia e se desenvolvia quan- 
do a substância queimava, e que, evidentemente, não poderia ser 
pesado, porque só a matéria tem peso e é indestrutível, te-lo-ia José 
Bonifácio de Andrada e Silva como uma verdade? 

Não seria uma conclusão absurda, pois que, muitos anos ainda 
depois da demonstração de Laveisier, o conceito continuava a ser 
um dogma para mentalidades inventivas e superiores, como Pries- 
tley e Cavendish. 

Lê-se na "Memória sobre a Pesca das Baleias, Extração do seu 
Azeite", com algumas reflexões a respeito das nossas Pescarias, do 
grande Andrada, impressa em Lisboa, em 1790: 

" . . .A Natureza desta Memória me não permite entrar em teo- 
rias extensas, e complicadas; mas, também, me não tolhe dar acerca 
disto alguma leve idéia. Que o fogo seja um fluido mobilíssimo, 
muito ativo, e penetrante, formado de particulas minimas, dotadas 
de rapidíssimo movimento vibratório, quando soltas, nenhum 
Físico duvida; bem que não falte ainda quem duvide se o fogo e 
a mesma cousa que a luz, calórico, e flogisto dos Químicos, ou é 
uma cousa semelhante. Razões aliás fortes e vários experimentos 
me faziam crer que o fogo, luz, calórico e flogisto são em si uma 
e mesma substância, mas, diversamente modificada e projetada, 
quer este fogo ou calórico tenha a força de destruir a agregação 
dos corpos, e fundi-los quando são fusíveis.. . " 
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E, mais adiante, em sua Memória, ao ensinar que o aumento 
da "massa de calórico" se consegue de dois modos: ''Io - aumen- 
tando a velocidade de combustão de uma dada quantidade de ma- 
téria combustível, por meio de grandes e perpétuas correntes de 
ar; porque a quantidade de matéria consumida, ou a quantidade 
de calórico desenvolvido é sempre proporciona! à massa contínua 
de ar, que atravessa a fornalha: sendo certo que o ar atmosférico 
n2o só decompondo-se subministra o gás oxigino, ou ar purs, 
a combustão, mas, também, pela sua quantidade, direção e veloci- 
dade solta maior porção de calor em menos tempo; usamos deste 
meio nos fornos de fundição dos metais, nas forjas ordinsrias, nas 
lâmpadas de esmaltar, etc". Serviria a alternativa quando havia 
exigência de um grau extremo de calor. "2.0 - aumentando a 
atividade relativa do fogo, quando em certo dado espaço acres- 
centamos a matéria combustível, e a queimamos tumultuaria- 
mente". 

Mais longe ainda diz o ilustre pensionista do governo portu- 
guês. em excursão pela Europa, em busca de aperfeiçoamento de 
sua ciência: 

" .  . .Quando queimamos o azeite, a base carbonácea, na lin- 
guagem dos Pneumáticos, unindo-se ao exigino, ou base do ar puro 
ziital, forma o gás mefitico, que se solta junto com o gás inflamá- 
zel, que entrava na gordura como p a ~ t e  conflitante". 

O ar puro vital da química de José Bonifácio seria o gás de- 
flogisticado . . . 

Não teria o Andrada noticia do desafio de Lavoisier? 
O fato é que o fogo o impressionava, pois que anotou, ao pé 

da página de sua Memória, o seguinte: 
"Veja-se, entre outros, Fourcroy, 'Elements de Chémie', tomo 

I; 'Essai sur la nouvelle theorie du feu', do nosso português Ma- 
galhães; e a excelente 'Dissertação sobre o calor', que imprimiu o 
meu estimável amigo Vicente Coelho de Seabra". 

Esse Magalhães - João Jacinto Magalhães - físico e astrô- 
nomo, natural do Aveiro, em 1737, e falecido na Inglaterra, a 7 
de fevereiro de 1790, aos onze anos deixaria a Pátria, acompanhan- 
do os filhos de alguns nobres. Professou na Ordem de Santo 
Agostinho, no século - D. João de Nossa Senhora do Desterro. Per- 
tenceu as Academias de Ciências de Madri, Paris e São Petisburgo. 
Por encomenda das Cortes de Portugal e Espanha. construiria 
alguns aparelhas de Física e Astronomia. Escreveu muito, em 
francês. 

Vicente Coelho de Seabra Silva e Teles nascera em Minas Ge- 
rais, em Congonhas do Campo, em 1764 e faleceria em 1809. Por 
Carta Régia deste último milésimo, incorporado aos quadros dos 
lentes da Universidade de Coimbra, "sem defender tese ou fazer 
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exame privado", após diplomar-se em Matemática, em 1783 e, em 
Medicina, em 1791. Escreveu muito, legando-nos, entre outras 
obras e dissertações, uns "Elementos de Química" e uma "No- 
menclatura química portuguesa, francesa e latina", editados, res- 
pectivamente, em 1790 e 1801, em Portugal. 



PROLEGOMENOS AO "DISCURSO HISTÓRICO SOBRE A 
PHARMÁCIA NO BRASIL", DE EZEQUIEL CORRÊA 

DOS SANTOS 

Duilio Crispinz Farina 

Bem referiu-se o mestre Lycurgo de Castro Santos Filho a 
existência de numerosos manuscritos até hoje inéditos, na maior 
parte, e conservados em arquivos nacionais e ultramarinos, deixa. 
dos por físicos, cirurgiões e naturalistas. Somam trabalhos, as 
vezes citados, mas pouco lidos pelas dificuldades de acesso. Ou- 
tros não foram lidos e nem encontrados pelos pesquisadores do 
passado. José Pedro Leite Cordeiro, devassador de arquivos em- 
poeirados e de velhos escaparates, na busca de preciosos alfarrá- 
bios, incentiva a publicação desses opúsculos e livretos, repositó- 
rios de imensa messe de informes, a permitirem o levantamento 
da Memória Histórica Nacional. Assim a Revista do Instituto 
Histórico e Geogrsico de São Paulo passa a abrigar em suas 
páginas, na ortografia original, o interessantíssimo Discurso His- 
tórico sobre a Pharmacia no Brasil. por Ezequiel Corrêa dos 
Santos, pai. 

Foi ele recitado em sessão pública da Academia Imperial de 
Medicina, no Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1837, e veio a 
lume, impresso na Tipografia Imparcial de Paula Brito, no de- 
correr do mesmo ano. 

A impressora, na época, sediava-se na Praça da Constituição 
n." 66 e tinha como proprietário Francisco de Paula Brito, figura 
original e generosa, tipógrafo, livreiro, editor, poeta e jornalista, 
de vontade férrea e cuja livraria desempenhou papel de relevo na 
evolução da cultura naciocal. Alfredo Pujol e Vivaldo Coaracy 
esboçaram a traços largos e com justiça o quadro da influência 
que exerceu em seu tempo. 

Em 1831, estabelecendo-se por conta própria, instalava sua 
oficina de trabalho numa antiga loja de chá e cera, papelaria e 
encadernação, situada, segundo Moreira de Azevedo, na Praça 
da Constituição n." 21, antigo Largo do Rossio, atual Preça Tira- 
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dentes. Inseria-se ao lado das já existentes Tipografia Imperial e 
Nacional, as do Diário, 1'Imprirnerie de Gueffier et Cie., Imperial 
e Constitucional de Seignot-Plancher, R. Ogier, Astréa, Imperial 
e Constitucional de J .  Villeneuve, Laemmert e várias outras de 
menor vulto. Ao imprimir, no prelo modesto, as primeiras fo- 
lhas, Paula Brito estava concretizando o sonho acalentado desde 
nienino quando fora aprendiz da arte gráfica, na Tipografia Im- 
perial e Nacional, ex-Impressão Régia, fundada pelo Príncipe-Re- 
gente D. João, em 1808. Moreira de Azevedo, na Biografia de 
Plancisco de Paula Brito afirma: "a sua primeira tipografia foi 
na praça da Constituição n." 21; em 1837 transferiu o seu esta3e- 
lecimento para a casa n.O 66 da mesma praça e depois para ri 
n.O 64. O local registrado no frontispício do "Discurso" é C O ~ S -  
tituiçáo n." 66. 

No Discurso Histórico de Corrêa dos Santos perpassam even- 
tos dos seus dias, registros marcantes no evolver das associaçóes 
médicas e farmacêuticas em nossa terra. A idéia de constituir 
um primeiro corpo coletivo profissional aninhou-se resolutamente 
n c  espírito esclarecido e cheio de proselitismo de cinco distintos 
médicos. 

Os drs. Joaquim Cândido Soares de Meirelles, João Martins 
da Cruz Jobim, Luís Vicente de Simoni, José Francisco Xavier Si- 
gaud e J .  M. Faivre, reuniram-se em sessão preparatória a 28 
de maio de 1829 para lançarem os fundamentos de uma sociedade 
de medicina cujos intuitos eram o progresso e o desenvolvimentn 
das ciências médicas, prestar socorros gratuitos aos doentes po- 
bres, beneficiar a população, pelo estudo e aplicação dos meios 
favoráveis a conservação e melhoramentos da saúde pública. A 
estes cinco iniciadores - recordou Teixeira de Souza - junta- 
ram-se outros e constituiu-se a sociedade, que foi logo posta sob 
a solicitude e proteção do Governo Imperial, em 30 de junho de 
1829, sendo presidente o dr. Meirelles. Seus estatutos foram apro. 
vados por decreto de 15 de janeiro do ano seguinte. A cerimõ- 
nia, porém, de sua inauguração oficial, realizou-se em 24 de abril 
desse ano em uma das salas do Hospital de São Francisco de 
Paula, na travessa do mesmo nome, e sob a presidência do mi- 
nistro do Império, o Marquês de Caravelas. 

Não tardou que o Governo recorresse a sábia e nascente cor- 
poração. Logo vai consultá-la sobre a "natureza e tratamento da 
pirexia endêmica" que dois anos antes aparecera em Macacu e 
que, irradiando-se para outras localidades, grassava, em incre- 
mentos, na vila de Magé e seu termo. A Câmara Municipal vai 
ouvi-la sobre posturas concernentes a saúde pública, e a Câmara 
aos Deputados incumbe-a de elaborar um plano de organizaçáo 
das escolas médico-cirúrgicas do Império. Apresentado o proje- 
to, com pequenas alterações foi adotado para servir de base aos 
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estatutos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e Bahia, 
na reforma de 3 de outubro de 1832. Respeitando a um de seus 
compromissos, a sociedade abriu em 1831 um consultório gratui- 
to, porém de efêmera duraçáo, iniciando neste mesmo ano a sua 
publicação periódica, com o títudo de Semanário de Saúde Pú- 
blica. A sede da sociedade alojara-se no consistório da Igreja 
do Rosário, de onde o Governo mandou transferir para uma sala 
da Academia Militar, no largo de São Francisco de Paula, e ainda 
dzndo-lhe caráter oficial, em 1835, transformou-a em Academia 
Imperial de Medicina, com novos estatutos, e aumento do quadro 
de membros titulares. O ingresso na Academia seria sempre me- 
diante exibição de uma memória original sobre assunto médico, 
a juízo da corporaçáo. Solenizada a Academia aos 21 de dezem- 
bro de 1835, em sala do Paço Imperi&l, dai por deante, durante o 
Império, foram celebradas todas as sessões magnas aniversariais 
da fundação ds. nova Sociedade de Medicina, a 30 de junho, na 
presença do Imperador. A Acaaemia se deve a primeira idéia de 
uma sociedade de beneficência médico-farmacêutica, proposta eni 
1848, pelo Conselheiro M. F. Pereira de Carvalho, que apresentou 
o projeto dos estatutos. Ampliando os seus objetivos, em 1849, 
o dr. C. L. Saules redigiu novo projeto com várias proposições: 
constituir montepio médico-farmacêutico; enviar médicos hábeis 
as províncias, quando se encontrassem sem eles, ou em ocasiões 
de epidemia; estabelecer nas províncias que as náo tivessem far- 
mácias dirigidas por profissionais competentes; facilitar a matrí- 
cula nos cursos de farmácias aos estudantes pobres que se mos- 
trassem devidamente credenciados; enviar a Europa médicos bra- 
sileiros de reconhecido talento para estudar assuntos especiais, 
que lhes seriam indicados, etc. Da sala da Academia Militar: em 
1861 passou-se a Academia de Medicina para o campo de Sant'Ana. 
onde manteve-se até 1873, no edifício primitivo da Câmara 
Municipal. 

Daí foi transferida para o prédio e na mesma sala onde fun- 
cionavam de dia as três repartições: Inspetoria de Saúde dos Por- 
tos, Junta Central de Higiene PLíblica e Instituto Vacinogênico, 
sob a presidência do Barão de Lavradio, dr. José Pereira Rego. 
que era também então presidente da Academia. 

Ezequiel Corrêa dos Santos Júnior, filho do autor do Discurso 
Histórico, também esculápio, nasceu no Rio de Janeiro a 7-1-1825 
e ali faleceu em novembro de 1889. Médico pela Faculdade de 
Medicina da Corte em 1848, deixou uma Memória Histórica dos 
Acontecimentos do ano letivo de 1875, e que veio a luz no ano 
seguinte. 

Lycurgo de Castro Santos Filho, inesgotável manancial de 
preciosos informes, registrou utilíssimos dados sobre Ezequiel 
Corrêa dos Santos: nasceu na província do Rio de Janeiro em 
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1801 e faleceu na Corte em 1864. Antigo discípulo de José Caeta- 
no de Barros, tornou-se logo iam dos mais considerados profis- 
sionais do Rio de Janeiro. Em toda a sua vida, bateu-se pelo 
engrandecimento da farmácia e do farmacêutico. Pertenceu a 
Academia Imneri31 de Medicina e nresidiu a Sociedade Farmacêu- ~ ~ -~ .~ ~ ~ ~ ~ 

tica Brasileira. Pugnou por uma farmacopéia nacional e dedicou- 
se a análise dos principias ativos de muitas plantas medicinais 
brasileiras, conseguindo isolar, em 1838, do "pau pereira" (geissos 
permuin vellosii) a "pereirina", com a ajuda do filho (Ezequiel 
Corrêa dos Santos, júnior, farmacêutico, médico e professor da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro) redigiu a Revista Far- 
?nacêutica. órgão da Sociedade Farmacêutica Brasileira. 

Joaquim Corrêa de Me10 e Ezequiel Corrêa dos Santos (pai), 
em verdade, foram os mais notáveis farmacêuticos brasileiros do 
século passado. . . 

Joaquim Corrêa de Me10 (1816-1877) filho de Campinas, foi 
aprendiz de botica no estabelecimento do cirurgião Alvares Ma- 
chado, farmacêutico pela Faculdade do Rio de Janeiro em 1836. 
sócio mais tarde dessa botica. Realizou acurados estudos sobre 
a flora brasileira, produzindo trabalhos que foram publicados no 
Dicionário de Medicina Popular, de Teodoro Langgaard, e nos 
anais da famosa Lineau Society. de Londres, da qual foi o único 
sócio correspondente em seus dias. Deputado a Assembléia Pro- 
vincial. Estevam Leão Bourroul rememorou, com evidência, que, 
em 1831, Hércules Florence, sempre levado pelo seu espírito in- 
vestigador, e com ingredientes fornecidos pelo farmacêutico Joa- 
quim Corrêa de Melo, fabricou .uma câmara escura com uma 
caixa de papelão e colocou uma lente.. . Mais uma faceta deste 
iiustre boticário, correspondente dos maiores especialistas de 
todas as classes de plantas de seu tempo: Edourd Marien, Nylan- 
der, Cogniaux, Miers, Spruce, Reichenbach, Bentham e Hooker, 
do herbário de Kiev. 

Nessa verdadeira memória sobre a Farmácia no Brasil, de 
Ezequiel Corrêa dos Santos, evolam-se os conhecimentos, as am- 
biçóes e as necessidades de seu tempo: "onde estavam as aulas 
de física, de química, de história natural que pudessem frequentar 
aqueles que por amor da ciência quisessem ilustrar-se?" 

Não esquece Corrêa dos Santos de lembrar também que "nrste 
mesmo lugar (Rio de Janeiro)," em 1772, no dia 18 de fevereiro, em 
presença do vice-rei, Marquês de Lavradio, se instalou uma Aca- 
demia de Ciências composta pelos médicos José Henriques Fer- 
reira, Gonçalo Muzzi, Freire Ribeiro, dos Cirurgiões Maurício da 
Ccsta, Ildefonso da Costa Alves, Antônio Mestre, Luz Borges Sal- 
gado e dos farmacêuticos Manoel Henrique de Paiva e Antônio 
Ribeiro de Paiva, todos pioneiros, "com o fim de tratarem de 
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objetos de física, química, medicina, cirurgia, história natural e 
farmácia, para interesse do Brasil". . . Conservando a fala sabo- 
rosa do cronista, pleno de atuante oportunidade, com a ortogra,. 
fia original, sai publicado o Discurso Histórico sobre a Pharma. 
cza no Brasil, cimélio da ciência e da farmácia. É um grande ser- 
viço prestado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
nz, ação de seu presidente dr. José Pedro Leite Cordeiro, a Memó- 
ria Histórica da Ciência e da Pátria. 





DISCURSO HISTORICO 

SENHORES ! 

A historia da Pharmacia no Brasil, a historia dessa sciencia 
filha da natureza como lhe chamou Mr. Trusson vai ser-vos por 
mim apresentada. Ainda que não me julgue com talentos suffien- 
tes para bem desempenhar a ardua tarefa, a que me proponho, 
e não tenha eloquencia para fazer brilhar o assumpto que vou 
tratar, comtudo, confiado na benevolencia de tão illustrados jui- 
zes, como v&, e na magnitude do objecto me animo por parte da 
Secção de Pharmacia da Academia Imperial de Medicina a entrar 
na materia. Perrnitti, que antes de traçar a historia da Pharma- 
cia no meo paiz, eu toque de passagem na sua origem, e nas 
honras que se lhe tem tributado desde a mais antiguidade até á 
epocha em que nos achamos. 

A Pharmacia he tão antiga como a especie humana: o pri- 
meiro pharmaceutico foi o primeiro homem que preparou um in- 
grediente para applical-o como remedio á uma enfermidade; e 
esse paraizo terreal, esse jardim de delicias, habitação do primei- 
ro progenitor da especie racional, foi o primeiro horto botanico 
que produzi0 plantas dotadas de propriedades medicamentosas. 
E a experiencia tem mostrado que no lugar em que a natureza 
coilocou cada um habitante do mundo, ahi lhe pôz tudo quanto 
fosse mister para satisfazer suas mais importantes necessidades. 
Sendo isto assim, e sendo a mais importante necessidade do ho- 
mem a conservação da sua existência, e tendo-lhe a natureza im- 
primido o germen da enfermidade, também pôz junto delle todos 
os productos de materia medica que bastassem para o livrar da 
dor, e da morte prematura, fazendo-o ao mesmo tempo medico 
e pharmaceutico por instinto. Multiplicarão-se os homens, mul- 
tiplicarão-se, e complicarão-se as enfermidades; appareceo a mul- 
tiplicidade de remedios, e dahi a necessidade de regras para bem 
preparal-os . 

Os Egypcios, O s  Persas, O s  Indios, os Judeos, as Arabes, e os 
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Romanos forão os primeiros povos que mais se derão ao estudo 
da sciencia pharmaceutica. No começo, ella era exercida pelos 
sacerdotes servidores da divindade. E na verdade, Srs. ,  que eráo 
duas occupações bem proprias de se acharem reunidas no mes- 
mo individuo, orar pela saude espiritual dos homens, e preparar 
remedios que os curassem dos males do corpo. 

Na. mesma antiguidade os reis, e os philosophos se entregárão 
a pratica da Pharmacia: os primeiro descançaváo das fadigas 
annexas á realeza, preparando remedios para aliviar as dores dos 
homens que lhes ergo subordinados; os segundos se occupaváo 
360 só em traçar maximas que guiassem os homens pelo caminho 
da verdade, mas tambem se davão á nobre tarefa de escrever for- 
mulas e manipular medicamentos que prolongassem a vida dos 
entes da especie humana. 

Ainda hoje se conserváo muitas composições com os nomes 
desses reis, e philosophos pharmaceiiticos que forão seos autho- 
res. Aggripa, Methridates, Moschion, Andromachus, Nicandro, 
Philon, Dioscorides; e v6s outros heróes que tanto honrasteis a 
Pharmacia! Receba a vossa memoria no seculo XIX, e cá nesta 
terra que não suppunheis existir, os sinceros votos de venerwáo 
e respeito que vos consagra hum acanhado filho de Esculapio! 

Na mesma antiguidade os tectos sagrados cubrirão laborato- 
rios de Pharmacia; e aos pharmaceuticos se elevarão templos, 
derão-se honras divinas, e os collocaráo entre os deoses da se- 
gunda ordem. Merecerão elles taes honras, ou serião ellas o 
effeito do barbarismo daquelles tempos, como attribue o orgulho 
de nossos dias? Não; essas honras não forão o effeito do bar- 
barismo; foi sim effeito da gratidão para com aquelles que curan- 
do os homens de seos soffrimentos physicos, e prolongando-ihes 
a existencia, imitavão a divindade; foi o amor da vida, sentimento 
que principalmente move o coração do homem. Si aos conquis- 
tadores que para enriquecerem-se com o oiro dos seos visinhos 
marcnão acompanhados de exercitos medonhos, cercados de ins- 
trumentos mortiferos, e com a fulgurante espada, com o incendio 
da polvora, e com o ribombo da artilharia põem em consternação 
nações muitas vezes amigas, e de quem já havião recebido faguei- 
ra hospitalidade, talando os campos, e juntando-os de cadaveres, 
vão cortando todos os laços sociaes que tornão ditosa a existencia, 
tingindo com o sangue de seos iguaes rios cristalinos que fertili- 
savão a terra, e mitigaváo a sede do viandante, se tributavão hon. 
ras divinas; com quanta mais razão merecerão taes honras esses 
heroes que se occuparáo em preparar remedios para conservar 
a saude, e a vida do pai carinhoso, da esposa fiel, do filho inno- 
cente, do amigo verdadeiro. e do cidadão util ao Estado! Aquelles, 
.Srs., oppõem-se a divindade, destruindo a obra mais primorosa 
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das suas mãos, estes assemelhão-se á divindade, conservando a 
vida que á ella só he premittido tirar! Pharmacia! Sciencia 
divina! Sciencia consoladora. Quanto me ennobreço em profes- 
sar-te, e quanto pezar me resta por não poder dignamente honrar- 
te com meos conhecimentos! 

Srs.! O phisico que reconcentrando o fluido eletrico forma 
o raio e o maneja á sua vontade; o chymico que rompendo affini 
dades desprende certos gazes, recebeos em hum apparelho e for- 
ma agua; o botanico que conhece o curso regular da vida das 
plantas, que accelera ou retarda a sua marcha, multiplica o matiz 
das flores, melhora a qualidade dos fructos, apressa ou demora 
c seo apparecimento: imitáo certamente a divindade; porem em- 
parelha com ella o pharmaceutico illustrado que se occupa dia e 
noite em prestar soccorros á humanidade, o pharmaceutico que 
sacrifica seos commodos, seo repouso, e o que mais é, sua pro- 
pria existencia para conservar a existencia de seos iguaes. Não 
me tacheis de apaixonado pela sciencia que professo; os factos 
fsllão, a historia está aberta, e os templos levantados a Sthal, e 
Paracelso não são antiquissimos: Simão Morelot sobre o mesmo 
objecto disse em 1814 "Si eu repetisse tudo quanto disseráo e 
escreverão os sabios mais distinctos á respeito da origem e pro- 
gressos da Pharmacia até agora; a historia seria longa, curiosa, 
e bem capaz de captivar a opinião publica em favor de uma classe 
de homens que se entregão generosamente a uma profissão cuj3 
pratica exige tantos cuidados, estudos, applicaçáo, e sacrificios." 
E' pois desta sciencia divinisada na antiguidade, e cheia de consi- 
derações actualmente entre todos os povos cultos que eu vou des- 
crever a historia na terra de Santa C m .  E' da. epocha da desco- 
coberta do Brasil pelos Portuguezes que eu começarei, e para isso 
permiti que eu vá buscar a origem do seo engrandecimento ou atra- 
zo entre aqueiie povo a quem devemos costumes, e industria até 
o feliz momento da nossa emancipação politica. Em 1442, meio 
S ~ C U ~ O  antes da descoberta do Brasil, as sciencias eráo quasi des- 
conhecidas em Portugal, e a Pharrnacia dava apenas provas da 
sua existencia pelo limitado numero &e boticas, e estas mesmo 
tão mal organisadas, e faltas de remedios, que havendo grandes 
pestes naquelle reino, e morrendo dellas muitos Portuguezes a 
mingua de mézinhas, vio-se obrigado o Sr. D. Affonso V que então 
governava a mandar vir de Ceuta um Judeo de nome Ananias para 
ensinar Pharmacia em Portugal, concedendo a elle, e aos que com 
eile viessem, ou com elle depois aprendessem, e estabelecessem 
boticas, certos e determinados privilegias, que os animassem á pra- 
tica desta profissão, e salvassem assim para o futuro a vida dos 
Portuguezes . 

Neste estado de atrazamento se achava ainda a Pharmacia 
em Portugal quando foi descoberto o Brasil, e as demais sciencias 
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tambem ali dormiáo no leito da inercia; porque os Portuguezes 
dados ás conquistas, e ás guerras religiosas, fazião nellas consis- 
tir todo o seo timbre. A vista disto, que sciencia podia trazer-nos 
um povo que até então não conheci outra gloria que não proviesse 
da cruz, e da espada; um povo fanatisado a tal ponto pelas idéas 
'eligiosas que sacrificava gostoso ás fogueiras inquisitoriaes os 
sabios seos conterraneos, só por serem sabios; um povo que jul- 
gma que explicar o movimento da terra, a existencia dos planetas, 
os phenomenos da physica e da chymica etc., era uma usurpação 
dos poderes divinos, effeito da magía, ou impulso dos espiritos 
rebeldes! 

Assim se conservou Portugal por muito tempo á respeito de 
Pharmacia, e no Brasil ella não podia ter melhor sorte tanto por- 
que não vinhão sabios daquelle reino, como porque o governo 
Portuguez affastava dentre nós todos os meios de illustreçáo á 
ponto de, por dilatados tempos, não se conhecer sciencia na terra 
de Santa Cruz, senão nos claustros dos Jesuitas. Ainda no seculo 
passado Portugal se achava em tal estado de atrazamento nas 
sciencias, que hindn desta Côrte para Coimbra em 1763 o dis- 
tincto Fluminense José Ferreira Leal estudar medicina, e sciencias 
naturaes, achou tudo em tal estado de mesquinhez que foi pro- 
curar em outro ponto da Europa a illustraçáo que não encontrou 
entre os descobridores do Brasil. Para que alguem não me jul- 
gue parcial nesta materia eu transcreverei aqui o que disse um 
celebre medico Portuguez que escreve0 a vida daquelle Flumi- 
nense. "Chega á Coimbra (diz elle) José Ferreira Leal, e fica 
desgostoso por encontrar na Europa uma universidade cujos es- 
tragos erão de todos conhecidos, sem aulas, sem methodo, e sem 
mestres: quer algumas licções de geometria não acha quem Ih'as 
dê; reclama certos usos bons que por lei tinháo havido naquella 
universidade é reprehendido, e ameaçado para o futuro, e por isso 
foi para Vienna d'Aiistria onde ganhou a estima dos mais abali- 
sados professores por seos talentos transcendentes, e optimas 
qualidades, e voltou no fim de cinco annos por occasião da refor- 
ma da universidade, e por chamado do Marquez de Pombal para 
reger a cadeira de materia medica, e Pharmacia pela primeira vez 
ali creada." 

E' um pouco alheio do meo fim, Srs., demorar-me na vida 
deste distincto Brasileiro; porem como sigo a mesma profissão 
que elle ensinou, e nasci debaixo do mesmo céo e lugar em que 
elie teve a existencia, relevai-me por um pouco, deixai-me repetir 
em honra da memoria daquelle Fluminense, o que disse tambem 
o mesmo illustre Portuguez de quem ácima vos fallei, tratando da 
morte daquelle me0 patricio sendo ainda lente da universidade de 
Coinlbra. "Consterna-se (diz elle) todo o wrpo academico com 
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esta infausta noticia. Os pobres que elle curára das suas enfer- 
midades pranteão amargamente a sua falta; outros a quem com 
mão larga acudira com seos dinheiros vêem cortadas as suas 
esperanças; afligem-se os estudantes por se extinguir a luz, que 
os alumiava, e finalmente os lentes por se destruir o ornamento da 
sua corporação." Muito mais podia eu dizer em honra da tua 
memoria, illustre Leal, porem o que disserão já sabios e impar- 
ciaes estrangeiros tem mais pezo na balança do criterio do que 
quanto minha debil voz podia proferir. 

Ora, estando ainda a Pharmacia neste estado em Portugal, se- 
gue-se que os pharmaceuticos vindos daquelle paiz não passaváo 
de simplices misturadores de remedios, sem conhecerem suas pro- 
priedades, sem saberem explicar os phenomenos succedidos em 
sua preparação. E que taes discipulos podiáo produzir taes mes- 
tres? Vós todos estaes no caso de julgar. Por outro lado a in- 
veja, e uma politica. tort,uosa, obrigavão o gabinete Portuguez a 
eatatuir no Brasil a ignorancia; mas a benefica influencia deste 
clima, a natural tendencia dos filhos deste paiz para as sciencias, 
e a san philosophia de alguns bons Portuguezes que entre nós 
acháráo carinhosa hospitalidade, e os irnmensos incentivos que 
para o progresso da illustração todos os dias brotavão debaixo 
das vistas até dos mais indifferentes, derão uma dupla força de 
resistencia á escuridão em que nos pretendi20 conservar. 

Em 1772, no dia 18 de Fevereiro, se installou neste mesmo 
lugar em que estamos reunidos e em presença do vice-rei marquez 
de Lavradio uma Academia de sciencias composta dos medicas 
José Henriques Ferreira, Gonçallo José Muzzi, Antonio Freire 
%beiro, dos cirurgiões Mauricio da Costa, Ildefonso José da Costa 
Abreu, Antonio Mestre, Luiz Borges Salgado, e dos pharrnaceuti- 
cos Manoel Joaquim Henriques de Paiva, e Antonio Ribeiro de 
Paiva, com o fim de tratarem de objectos de physica, de chymica, 
medicina, cirurgia, historia natural e phannacia para interesse do 
Brasil. Esta associação scientifica que deveria mostrar ao mun- 
do os immensos recursos que o Brasil possuia para o brilhantis- 
mo da Pharmacia, e servir de norte aos pharmaceuticos Brasilei- 
ros, succumbio á faita de proteção, e aos golpes da intriga mane- 
jada pela inveja. Porem em balde o ciurne, e a estupidez se da- 
vão as mãos para destruir de uma vez os germens da illustraçáo 
que brotavão por toda a parte; a semente estava lançada na terra, 
e só esperava para desenvolver-se vigorosa que uma estação mais 
amena lhe favorecesse a germinação. 

Com o desapparecimento desta Academia, continuou a Phar- 
macia a existir no mesmo ponto de atrazo donde tinha partido. 
E que progressos poderia ella fazer sem bussula, sem leis que 
obrigassem os adeptos a outros estudos que não fossem a leitura, 
e conhecimento das quatro especies da arithmetica, e esses mes- 
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mos pessimamente ensinados? Onde estavão as aulas de physica, 
de chymica, de historia natural que podessem frequentar aquelles 
que por amor da sciencia quizessem illustrar-se? Onde estavão os 
bons authores Portuguezes que consultassem aquelles que tendo 
vontade de apprender não tinhão outro meio? As línguas extra- 
nhas erão também despresadas; o unico codigo pharmaceuticn 
que servia de compendio, e pelo qual se obrigava a estudar era 
essa celebre pharmacopea geral mandada adaptar pela Sra. D. 
Maria I em 7 de Janeiro de 1794, mais de dois seculos depois da 
descoberta do Brasil. E que conhecimentos professionaes teriáo 
aquelles que só estudassem pela obra mais mesquinha que até ago- 
ra tem apparecido em Pharmacia? O mesmo estado material das 
nossas boticas attestava a falta de conhecimentos da arte. N ~ G  
havia ordem, não havia methodo, não havia propriedade em causa 
alguma. 

Não obstante, os rapidos progressos que a Pharmacia, e as 
sciencias naturaes fazião na Europa, nada á nós chegava por isso 
que o monopolio do commercio tinha fechado os nossos portos 
sos extrangeiros entre quem essas sciencias florecião; nem noti- 
cias tinhamos do seo engrandecimento. Os Brasileiros ávidos de 
iristrucção e espalhados por todo o mundo illustrado eráo os que 
traziáo consigo alguns conhecimentos, ou dedicavão producçóes 
suas a essas sociedades instructivas de ephemera duração: a chy- 
mica de Seabra dedicada, e offerecida à Sociedade de Agricultura 
Brasileira foi desse numero. 

Com a vinda do Sr. D. João V I  para o Brasil apparecerão al- 
guns melhores pharmaceuticos; os portos se franqueárão aos 
sabios, e aos livros extrangeiros; o conhecimento das linguas ex- 
tranhas começou a vulgarisar-se; alguns estabelecimentos scienti- 
ficos se creárão, e a Pharmacia começou a melhorar, posto que 
vagarosamente. A aula de chyrnica da academia militar, a aula 
de botanica no jardim do passeio publico, da qual era lente o 
sabio Pernambucano de saudosa memoria Fr. Leandro do Sacra- 
mento, farão frequentadas por alguns pharmaceuticos Brasileiros 
que desejosos de se aperfeiçoarem na sua profissão, sacrificavão 
seos interesses ao brilho da sciencia. 

Tres epochas scientificas assignalarei a Pharmacia no Brasil. 
A primeira é certamente aquella em que o distincto pharma- 

ceutico o Sr. José Caetano de Barros meo respeitavel mestre, anne- 
xou em 1818 ao seo laboratorio de chyrnica criado debaixo dos 
auspicios do sabio ministro o Conde da Barca, hum laboratorio 
de Pharmacia, e compoz hum compendio desta sciencia que não 
era inferior aos que então se conhecião. Este benemerito chyrnico 
pharmaceutico foi tão amigo da sciencia e do paiz que adoptou por 
patria, que por muitos annos, e gratuitamente regeo huma cadei- 
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ra de chymica, sempre frequentada pelos alumnos da antiga esco- 
la de medicina, por alguns pharmaceuticos, e por muitos parti- 
culares que desejaváo conhecer esta util sciencia, e o seo labora- 
torio, seos instrumentos de physica e de chymica, e finalmente 
tudo quanto tinha em seo bem montado estabelecimento, foi sem- 
pre franqueado aos seos discipulos quando queriáo reduzir á pra- 
tica as theorias que tinháo aprendido. Fazem hoje parte da Aca- 
demia Imperial de Medicina muitos daquelles que ouvirão suas 
lições, tendo feito brilhantes exames, e gozão bem merecida no- 
meada na sciencia de Esculapio. Depois das lições de chymica 
propriamente dita, este homem incansavel pela sciencia que pro- 
fessava chamava seos discipulos de Pharmacia, e lhes explicava 
com methodo, e doçura as doutrinas do seo compendio que por 
iatalidade se desencaminhou sem que fosse impresso. Não para- 
vão aqui os serviços prestaaos por este philantropo pharmaceutico 
á sciencia e ao paiz. Aguas mineraes, substancias methalurgicas, 
terras, productos vegetaes, e animaes, etc., forão por elle minucio- 
samente analysados já de motu proprio, já por ordem do gover- 
no, e o resultado desses trabalhos achão-se escriptos nas respec- 
tivas estações publicas. Por desgraça da sciencia e da humanidade 
um rheumatismo agudo, e outras enfermidades vier50 atormentar 
a vida deste homem útil (que merece0 da antiga Sociedade de Me- 
dicina o título de seu membro honorario), e o forçarão a abandonar 
por tempos o seu magisterio. Desta triste circunstância se apro- 
veitarão a intriga, e a ingratidão para esquecer os serviços, e o 
nome deste prestante cidadão, nome que por mim, como Brasileiro 
e pharmaceutico, sempre será pronunciado com respeito. Devo 
também mencionar aqui o nome do ilustre Francez o Sr. Dr. José 
Francisco Sigaud que alguns serviços há prestado a Pharmacia 
Brasileira, publicando em 1827 hum jornal de medicina, e consa- 
grou sempre parte das suas páginas ás mais importantes questões 
pharmaceuticas. Em 30 de Junho de 1829 foi instalada a Sociedade 
de Medicina que tambem prestou serviços á Pharmacia, porem não 
pode esta epocha ser considerada como a segunda desta sciencia. 
Foi com a lei de 3 de Outubro de 1832 que ella appareceo. 

Os poderes do estado reconhecerão que a vida dos Brasileiros 
perigava nas mãos de pharmaceuticos inhabeis; criarão hum curso 
de Pharmacia, compondo-se do ensino da physica, da chymica, da 
mineralogia, da botanica, da zoologia, da materia medica, e Phar- 
macia propriamente dita, e prohibirão que ninguém mais se habi- 
litasse pharmaceutico sem que fosse approvado nas doutrinas deste 
curso que todas são ensinadas por habeis medicos Brasileiros. 

Alguns jovens sem outro incentivo mais do que o esplendor da 
sciencia, e gloria do seo paiz correrão a matricular-se naquelle 
curso; outros que já tinhão a antiga pratica, buscavão os prelimi- 
nares que lhes faltaváo para augmentarem tambem o numero dos 
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que um dia haviáo honrar a sciencia e a patria, quando por mofina 
de ambas se julgou conveniente que os ultimos fossem authorisa- 
dos pharmaceuticos sem outros conhecimentos mais (pela maior 
parte) do que a pratica material de misturar remedios. Respeite-se 
este acto, e guarde-se silencio sobre elle. 

A terceira epocha da Pharmacia no Brazil foi+marcada pelo 
decreto do Governo de 8 de Maio de 1835 que converte0 a antiga 
Sociedade de Medicina na Academia que aqui se acha reunida, e 
deo impulso tal á este corpo scientifico que cada um dos impor- 
tantes ramos da arte de curar que o compoem, trabalhando separa- 
damente no seo engrandecimento, concorrem igualmente para 
engrandecimento do todo. 

Na primeira epocha foi zelo particular da sciencia o que fez 
que no Brasil se escrevessem regras, e princípios pelos quaes se 
podessem bem conhecer e preparar medicamentos, espalhando-se 
ao mesmo tempo essas regras e principias a todos que procuraváo 
a sciencia pharmaceutica. Na segunda, o Corpo Legislativo conhe- 
cendo quanto era mister dar consideração á Pharmacia, instruindo 
aquelles que se destinassem á sua pratica, criou as respectivas es- 
colas, e suspende0 a antiga maneira de apprender. 

Na terceira, o Governo zeloso pela prosperidade do paiz que 
regia, criou um centro para a Pharmacia, deo-lhe um corpo collec- 
tivo que a representasse e fizesse conhecida a sua existencia no 
Brasil. 

É nessa fracçáo da Academia Imperial de Medicina encarre- 
gada do melhoramento e progressos da sciencia pharmaceutica, 
onde se analizáo já productos novos, procurando-se achar nelles 
novos recursos contra as enfermidades; onde se discutem as for- 
mulas e os processos das pharmacopeas da Europa, e combinan- 
do-se as circunstancias locaes, se organisão novas formulas e pro- 
cessos adaptados ao nosso clima, onde se trabalha com fervoroso 
zelo por destruir abuzos que a ignorancia tinha authorizado, e se 
procuráo todos os meios consernentes á dar á Pharrnacia aquelle 
gráo de consideração que goza em todo o mundo illustrado; onde 
finalmente d'entre seos membros se escolherão já aquelles que de- 
vem entrar com a cota respectiva de trabalho para a confecção do 
codigo pharmaceutico Brasileiro por mim lembrado ha um anno 
neste mesmo lugar. 

Eis aqui, Srs., um breve e mal traçado esboço do estado da 
Pharmacia no Brasil, desde o seo descobrimento por Cabral até 
hoje. Durante 300 annos ella foi quazi desconhecida entre nós; com 
a vinda do Sr. D. João VI  começou a dar signaes de existencia; com 
a Lei de 3 de Outubro de 1832 demonstrou-se que esta terra que 
habitamos, femindissima para todas as sciencias, não o era menos 
para aquella que tem por fim a conservação da vida; com o decreto 
de 8 de Maio de 1835 mostrou-se ao mundo que o Brasil já possuia 
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um corpo scientifico destinado a dar explendor á esse ramo impor- 
tantissimo da nobre arte de curar. 

Mas que será desse corpo infantil entregue aos embates pro- 
prios das cousas novas, se lhe faltar hum apoio forte que o ajude 
em sms primeiros passos? Que será delle, si ficar entregue somente 
As debeis forças com que principia a mover-se? As forças se extin- 
guirão, o corpo talvez desappareça innanido, e a Pharmacia soffrera 
não pouco. 

Cidadãos, que benignamente me escutaes! Sêde os primeiros 
em honrar com vossas considerações a sciencia da vida, e vereis 
como aquelles que a praticáo, cheios de um nobre orgulho, e pagas 
com a gratidão de seus innumeros e pezados sacrificios, se exfor- 
çarão por dezempenhar a grande somma de deveres que está á se0 
cargo, ainda que por ventura algucs estejáo delles separados. 

Legisladores do Brasil! Tudo entre nós é novo, tudo promette 
muito, porem tudo ha mister, da vossa attenção. Os serviços pres- 
tados pela Academia Imperial de Medicina aos mais longinquos 
pontos do Imperio são já patentes e confessados pelos mesmos 
que os têem saboreado, e os que a respectiva secçáo pode fazer á 
Pharmacia se fazem sentir de todos; porem uns, e outros talvez 
desappareçáo, si o caprixo substituir á razão em vossas delibera- 
ções á respeito deste corpo scientifico. 

Monarcha Brasileiro! Si os reis da antiguid.ade, Vossos iguaes, 
tanto honrarão a Pharmacia, manipulando elles mesmos remedioç 
para curar os homens seos semelhantes, Vós, Senhor, Imitae-os, 
protegendo essa sciencia que por mais de uma vez tem restituido 
aos Brasileiros a Preciosa Vida de V. M. Continuae, Senhor, a 
proteger a Academia Imperial de Medicina de quem faz parte a 
as noticias práticas de João Caetano da Silva e as instruções para 
secçáo de Pharmacia, e Vereis como dentro em pouco ella chegará 
pressurosa ao zenith da sua perfeição, e dest'arte, o Nome Augusto 
de V. M. I. á par do da sciencia será levado ao mais recondito lugar 
do Mundo conhecido. 



DOCTJMENTAÇÃO INTERESSANTE 

Leonardo Arrogo 

Graças a benemérita cooperação do presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
publica a revista neste número alguns documentos de interesse para 
a história de São Paulo em seu período de expansionismo cultural 
e comercial para oeste e três outros de sentido inverso, que são 
as noticias práticas de Joáo Caetano cia Siiva e as instruções para 
seu filho de mesmo nome, quando ambos procuraram, com a dife- 
rença de 45 anos, abrir novos caminhos fluviais de Goiás para São 
Paulo. O primeiro em 1817 e, o segundo, em 1862. Tais documentos 
foram recolhidos pelo dr. José Pedro Leite Cordeiro nos arquivos 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e no Arquivo Nacio- 
nal, tendo sido dois deles publicados em Lisboa, em forma de capa- 
dinho: um em data ignorada e outro em 1754. Estes são folhetos 
rarissimos, do século XVIII e, como tais, praticamente inéditos. 
Tais documentos são os seguintes: 
1 - Digressão que fez Joáo Caetano da Silva em i817 para Des- 

cobrir a Nova Navegação entre a Capitania de Goiaz e de Sáo 
Paulo pelo Rio dos Bois até ao Rio Grande (manuscrito). 

2 - Instruções dadas pelo Presidente da Provincia de Goyas a 
Joáo Caetano da Silva pela mesma encarregado de uma Via- 
gem de Exploração pelos rios dos Bois, Turvo, Verde, Para- 
mhyba e Grande, até Piracicaba (manuscrito). 

3 - Relação da Chegada que teve a Gente de Mato Groço e Agora 
se acha em Companhia do Senhor D. Antonio Rolim desde o 
Porto de Araritaguába, até esta Villa Real do Senhor Bom 
Jesus do Cuyabá. Na Offcina Silva, Lisboa, 1754. 

4 - Relaçáo e Breve Noticia de Hum Bicho Feroz que Apareceo á 
Gente que foi para o Matto Grosso, s/ data e sem local de 
impressão. 

Examinaremos, embora perfuntoriamente, num sentido de re- 
sumo, cada um dos documentos. Todos eles, destaque-se, trazem 
importantes elementos de caráter histórico que deverão ser, sem 
dúvida alguma, aproveitados por pesquisadores interessados em 
alguns pormenores da formação histórica de São Paulo. 
Doc. I - Faltam-nos elementos suficientes para informação sobre 

a personalidade de João Caetano da Silva e de seu filho 
de igual nome. De qualquer maneira, pelo que se deduz 
da "digressáo", foi um sertanista de valor na abertura 
de nova navegação entre as Capitanias de Goiás e de 
São Paulo. Retomava ele, com êxito, as tentativas do 
Conde da Palma de descobrir novas vias fluviais para a 
ligação entre as duas Capitanias. De passagem se sabe 
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que a expedição organizada para essa descoberta se per- 
deu totalmente. João Caetano da Silva, em 1817, par- 
tindo do no  dos Bois, chega ao Rio Grande e depois 
prossegue viagem pelo rio Tietê até Piracicaba. As des- 
venturas e aventuras dessa viagem estão descritas no 
manuscrito. 

Doc. 2 - Este documento refere-se à exploração determinada pelo 
governador de Goiás, Caetano Alves de Sousa Filgueiras, 
ao filho do autor do primeiro documento, de igual nome. 
Está datado de 1862. O objetivo ainda é o mesmo: uma 
nova ligação fluvial entre as Capitanias de Goiás e São 
Paulo pelos rios dos Bois, Turvo, Verde, Paranaíba e 
Grande até Piracicaba. Este documento, contudo, apre- 
senta uma grande riqueza de pormenores no que diz 
respeito a organização de uma expedição: apetrechos de 
navegação, ferramentas, contratos de tripulação, custo 
e as recomendações especificadas sobre a experiência da 
viagem, "com o maior proveito dos interesses dos comer. 
ciantes". As  instruçóes abrem, em seus pormenores in- 
dagadores, perspectivas para ampliar o campo de pes- 
quisas em torno desses esforços para encontrar uma 
navegação mais fácii e acomodada aos interesses do 
comércio entre as duas Capitanias. 

Doc. 3 - Este documento foi publicado em Lisboa em 1754, em 
forma de capadinho. Traz igualmente pormenores escla- 
recedores sobre a viagem de canoas no Tietê. Mal es- 
crito, com nomes arrevezados dos acidentes fluviais. 
nem por isso deixa de representar novas achegas ao 
tema. 

Doc. 4 - Este é um capadinho de conteúdo fantástico, publicado 
ao que parece em Lisboa em data que não figura na im- 
pressão. Com certeza é do século XVIII. E possível que 
uma leitura atenta, repetida, possa revelar algum por- 
menor concernente a data de sua publicação. Ao que 
parece Afonso de E. Taunay dele não teve conhecimento 
ao escrever sobre a nossa zoologia fantástica. A descri- 
ção do bicho "faroz" da narrativa é espantosa: cabeça 
de elefante, ventre de baleia, unhas de leão, sem cauda, 
lançava raios e tinha escamas no cabelo. Cronológica e 
historicamente, o bicho "faroz" pertence ao folclore e 
as superstições do período das viagens fluviais entre 
Araritaguaba e Cuiabá. Resta saber se deixou reminis- 
cências na cultura popular. Não se tem notícia disso. 
É possível mesmo, em conclusão, que toda a patranha 
foi criação ociosa de algum "escritor" da época, por 
desfastio, brincadeira ou algum interesse oculto. 



IMPRESSOS - 1 ." SÉRIE - N." 7 

N." 98 - GAV. 26 

Digressão que fez João Caetano da Silva em 1817 
para descobrir a nova navegação entre a Capitania de 
Goiaz e de São Paulo pelo Rio dos Bois até ao Rio Grde. 
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Digressão q. fez João Caetano da Sa., natural de 
Meia Ponte, em 1817, pa. descobrir, como com effo. d ~ s -  
cobrio, a nova Na.vegação entre a Capitania de Goiaz, e 
a de S. Paulo, plo. Rio dos Bois até ao Rio Grde, q. divide 
as duas capitanias; cuja Navegação tinha sido tentadd 
plo. Exmo. Conde da Palma qdo. foi Govor. da Capnia. 
de Goiaz, mas cuja t.entativa não teve effo pr. se ter per- 
dido a expedição. 

(Manuscripto offerecido ao Instituto pelo Sr. João Gularte.) 

Sabindo do Arraial de Anicúns, 14 leguas distante de Va. Boa, 
eu e o meu companhro. Jozé Pto. da Fonceca, no dia 22 de Agosto 
de 1816, preparamos á 18 leguas (1 )  deste Arraial, na margem do 
Rio dos Bois, 4 canoas, e o mantimto., q. julgamos necessaro., e 
embarcamos eu e elle com mais dez camaradas, e dois filhos meus 
ainda rapazes, á 3 de 'lbro., e descendo rio ábaixo chegamos á 16 
de Bbr., tendo oito dias de falha, ao lugar, em q. o Rio Turvo (2) 
faz barra no Rio dos Bois, e será a distancia pouco mais ou menos 
de 60 leguas. 

O rio em todo este espaço faz grandes voltas todo 
elle hé de mineração, mto. abunde. de cascalho, q. he 
hum signal certo, com optimas pintas d'oiro, como se 

(1) O Rio Anicuns, digo, o Rio dos Bois dá navegação a 7 leguas de Anicuns, 
mas hé em tpo. d'agoas, mas como Sairio no tpo. da seca pr. isso 
vierão embarcar a 18 legoas. 

( 2 )  O rio Turvo tem a sua origem na terra Doirada. 
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vê das provas q. fiz no mrno. leito do rio, e vão nos tres 
embrulhos de baixo do n." 1: A sua mineração em tpo. 
de sêca, q. era o tpo. em q. o navegamos, hé mto. facil, 
porq. diminue nito. d'aguas, e descobre mto. o leito. 
Fóra do leito, em hua e outra margem, há mtos. regatos, 
e estes com grupiáras, ou grandes chapadas de cascalho, 
q. hé tambem signal certo de oiro, e igualmte. com mta. 
facilidade de serviço, pr. q. os desmontes não excedem 
de 5 palmos, e em duas destas grupiáras, com dista. grde. 
hua da outra, fiz tambem experiencia, e achei o oiro 
d'amostra, q. vai no embrulho n." 2." ( 3 ) .  Alem desta 
riqueza os campos cobertos de capoens pr. todas as 
margens dos regatos offerecem todas as vantagens ne- 
cessras. pa. a agricultura., e pa. a creaçáo de gados; e 
hua prova da fertilide. do terreno foi a abundancia incri- 
vel, q. achamos de aves, e animaes Silvestres (4 ) .  Este 
rio náo hé navegavel nos mezes de agto., 'lbro., e 8bro.. 
e ainda gbro., se as aguas não vem cêdo: em todos os 
outros mezes do anno dá navegação. Na forquilha dos 
dois rios puzemos huma cruz de arueira, falqueijada enl 
todas as quatro faces, com 18 palmos de pé dirto., e no 
braço pregamos dois pregos, e a puzemos frente plo. rio 
abaixo. 

Sahimos no mmo. dia 16 do lugar onde o Turvo faz barra no 
dos Bois, e chegamos no dia 20 ao Lugar onde recebe o Rio ( 5 )  
Verde, q. ihe-entra plo. lado dirto.: este espaço será de 9 leguas. 

Deixamos na forquilha do rio outro signal em hum 
páo de Oleo lavrado das duas faces. O Rio verde tem 
hua ilha logo á cima da entrada, q .  a vimos da boca 
da sua barra, cuja ilha o obriga á alargar a mma. barra, 
e a faz baixa, mas hé com tudo navegavel. 

No mmo. dia 20 continuámos á seguir o Rio dos Bois, e á 24 
chegamos ao lugar onde elle entra no Corumbá: este espasso, q.  
decorremos nestes dias, terá 12 leguas. 

(3) As amostras todas não excederiáo de 4/8as. 
(4) Alem disso h6 mto. enchuto nas suas margens, e pr. isso mto. Saudavel 

e livre de insectos. 
(5) Este Rio nasce na contravertente do Rio Claro, e de Piloens. Crêsse q. 

este hé o verdadro. Piloens, do Descobridor do Goyaz Bartholomeu 
Bueno, e q. recebe em si o Rio da Perdição plo. lado direito como h6 
filho da mma. Serra q. os dois Rios, q. jB dice, h6 tão bem pmvavel q. 
se acha diamentes. 
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O Rio Commbá hé mto. mais largo, q. o dos Bois, e no 
lugar, em q. se - unem, o fundo hé todo hum lagedo, q. 
em mtas. ptes. aprezenta cabeças quazi fóra d'agua (6) 
de maneira q. pr. ellas póde andar hua pessoa animoza, 
e q. se - queira molhar, mas entrett. tem canal sufficien- 
te pa. a navegação. Além disto, qdo. se - unem os dois 
rios, formão hua ilha, a ql. fica 300 braças pouco mais 
ou menos abaixo da foz do Rio dos Bois, e a ilha em si 
terá hum quarto de legua de comprido, mas não tem 
tanto de largo. Falhamos aqui neste lugar hum dia pa. 
sondarmos o melhor caminho, visto q. o rio até a ponta 
da ilha faz seus lageados, e offerece hua vista, q .  int!. 
mida. Na ponta da ilha rio á baixo deixamos hum pá0 
de almécega falquejado nas duas faces, huma de pte. 
do braço navegado, e a outra rio abaixo. Devo advertir q. 
dz barra do Rio Verde até este Lugar a terra desce mto., 
e pr. isso o rio corre com mta. velocide. com mtos. bai- 
xios, e pedras, mas sempre navegavel, posto q. com diffi- 
culde.. principalmte. pa. cima. 

No dia 22 sahimos deste lugar, e fomos á 28 a huma caxoeira, 
na ql. o rio se precipita de repente, e faz hum grde. salto: puzemoe 
o nome - Caxoeira do Salto de S .  Simão - não só pr. ser este o 
dia do Aposto10 deste nome, mas em razão do Salto da Caxo,; -Ta: 
e este espaço terá 8 leguas. 

Neste meio, abaixo tfes leguas da barra do Rio dos 
Bois entra no Corumbá plo. lado esquerdo o Rio Parnahi- 
ba. Nesta Caxoeira perdemos tres canôas, a pra. pr. 
descuido; a segda. pr. ter rebentado o apparelho de ci- 
pós, com q. a faziamos descer pr. hum andaime de ma- 
deira; a tercra. pr. q. a furia d'agua tomou a corda aos q. 
pegavão della, e pr. ser já noite não houve outro remedio, 
senão deixal-a hir. Nesta caxoeira nos demoramos até 
27 de 9br0. á fazer novas canoas. (7) Aqui hé necessro. 
varar pr. terra as canôas: o varadoiro será de 200 brqas,  
e deve ser plo. lado esquerdo. Até este lugar não acha- 
mos vestigios alguns humanos, nem de Indios, á excep- 
çáo aqui mmo. na Caxoeira d'algumas arvores golpeadas 
com ferro, q. entendemos ser isto feito plos. da expedi- 
ção pra., e q. se - perdeo. Desta Caxoeira pa. baixo 
fórma o rio hum canal entre paredoens de pedras d'altura 
de 50 palmos em alguns lugares, e em outros pa. mais, 

(6 )  Tem tão bem alguas pedras fora d'agoa. 
(7) For% duas. 
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e pa. menos, semelhantes á hum throno de manra. q. pr. 
estes paredoens se-póde descer até ao leito do rio: o 
paredão terá legua e meia de distancia rio abaixo: na 
pra. meia legua o rio desce com furia; depois torna á 
amansar, e passada a legua e meia de paredão, toma s 
sua largura natural com barranco de hum, e outr pte. 
de terr: hé deste Lugar pa. baixo q. entramos á encon- 
trar os ranchos, q. os Indios costumáo fazer no tpo. de 
sêca, qdo. andáo á caça; mas a Aldêa pral. deste Gentio, 
q. fáz aqui as suas caçadas, fica em distancia de 16 le- 
guas rio ábaixo ( 8 ) .  

Desta caxoeira á 10 leguas encontrámos outra caxoeira, q. 
denominamos - de Sto. André - pr. chegarmos ahi no dia deste 
Sto. Aposto10 á 30 de 9bro. 

O rio ali fáz quatro ilhas: tres são seguidas huas 
as outras rio ábaixo, a quarta está em mais dista.: esta 
caxoeira tem legua e meia: a pra. meia legua hé nave- 
gavel em todo o tpo.; a Segda. meia legua tambem o hé 
pr. ser ahi o rio morto; a ultima meia só hé navegavel 
em monção, e o hé então pmq. espraiando-se ahi mto. as 
aguas dão passagem pr. fóra do leito, mas no tem-po da 
sêca, como o rio se recolhe ao leito, e este hé hurn es- 
treito canal lageado, as aguas juntas dentro delle cor- 
rem com mta. furia, e negão passagem. O varadoiro ahi 
pa. evitar este perigo será tambem de 200 braças. Neste 
espaço de 10 leguas da pra. á segda. caxoeira entráo no 
Corumbá do lado dirto. quatro rios (9), e da pte. esquer- 
da hum (10), e todos navegaveis. 

Desta caxoeira á distancia de 6 leguas entre o Co- 
rumbá no Rio Grande, q. divide a Capnia. de Goiaz da 
de S. Paulo. 

(8) Isto hé, na Ilha do Rio Gre. onde virão as plantaçoens. 
(9) Estes Rios os Desconbridores não lhe derão nome qdo. passarão; mas 

como os antigos roteiros mencionão 4 Rios nesse terreno, o q. julgaváo 
q. se vinhão ajuntar no Rio Pasmados, e sahir no Ro. Gre. abaixo da 
Caxoeira do Ompungá o q. esta conhecido q. h6 falso: nestes tros. os 4 
Rios vistos de novo não podem deixar de ser os mmos já vistos e pr. 
isso se dice ao Descobridor q. na volta q. lhe puzesse os mesmos nomes 
antigos, e vem asser ao 1.0 vindo de Goyas o - dos Doirados - ao 2.O 
o dos Pasmados - o 3.0 o Apary - o 4.0 - o Cararahy. E pr. este modo 
se emendou a negligencia de baptizarem estes quatros Irmãos. 

(10) Este Rio Tijuco hé o das Almas, q. pr. q. receber o Tijuco lhe deo O 
Descobridor aqui este nome. 
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O Corumbá qdo. entra no Rio Grande, hé mto. maior do q. 
este. Na forquilha deste rio o signal, q. deixamos foi dos tres Jatu- 
bás, q. achámos, falquejámos o ultimo na face, q. fica rio á baixo. 
Ao entrar o Corumbá no Rio Grande forma tres ilhas grandes: na 
segda. da pte. do Cuyabá, ou Camapuan mora bem chegado a borda 
do rio Gentio bravo, (11) q. não nos-quis apparecer: avistamos po- 
rém sua Aldêa de cazas cobertas de palha: tinháo sua plantação, 
q. nos pareceu de arroz, mandioca, e milho, hua canda amarrada 
junto da Aldêa a ql. era feita á ferro, e mto. bem feita, como as 
nossas, e avistamos pla. terra dentro madeiras queimadas de fogo, 
q. nos parecerão tambem rossas: foi á 2 de Dezbro., q. chega. 
mos aqui. 

Descemos rio grande á baixo distancia de 7 leguas. 
Encontrámos ahi hum alojamto. de Indios na terra firme do 

lado dirto., os pes. nos fallaráo Portuguez, e nós arranchando-nos 
em hua ilha, q .  estava defronte, Ihes fallamos: convidarão-nos, 
pa. q. fossemos ao Seu alojamto., e ainda q. nos daváo a certeza 
de q. nos não fariáo mal, não nos confiámos delles. Ouvimos can- 
tar gallos, latir caens; appareceo mta. gente no barranco do rio 
hum delles vestido de roupa branca, e OS mais todos nús; não vimos 
caza alguma, porém vimos a fumaça: não conhecemos de q. Nação 
era este Gentio. 

Desta ilha á tres leguas chegámos a caxoeira do Orupungá. 
Esta caxoeira hé de salto: descemos plo. lado esquerdo; ao 

chegar a ella há mtas. ilhas: varamos as canoas, e as varámos plo. 
lado esquerdo do rio, ainda q. pr. ahi a passagem era mais aperta- 
da, pr. fugirmos do lado dirto. em razão de termos visto fogos do 
Gentio no salto de Caxoeira dessa pte.(l2). 

Varadas as canoas navegamos rio a baixo, e á meia legua en- 
contrámos a barra do Tyeté (13). 

Seguimos abaixo, pr. não a conhecer em razão d'hua 
ilha, q. tem á entrada, Passada a barra encontrámos 
hua canoa com trez Tapuios mansos, q .  não fallaváo 
Portuguez, mas pr. aceno diceráo-me q. o Capm. estava 
na Aldêa. 

Depois de lhes fallarmos seguimos rio abaixo com animo de 
fugirmos delles, e tendo nos arranchado de noite, veio á nós o 
Capm. da Aldêa com sua gente em duas canoas, e antes de chegar 
a nós saudou-nos, e pedio-nos licença em Portuguez: recebemo-los 

(11) Aqui hé a Aldea dos Indios q. vão cassar, e pescar da Caxoeira de S.  
Simão pa. baixo. 

(12) O varadoiro será de 30 brasas mas hé querendo ter o trabalho, e o 
risco de descer as canoas pla. caxoeira a baixo; pr. q. aquerer evitar 
esse risco q. se deve cortar o varadouiro h6 mto. maior. 

(13) O Tiete pr. cama da Ilha q. tem no meio, tem duas barras. 



REVISTA DO IXSTITUTC HIST6RICO E GWGRAPICO DE S. PAULO 193 

com as cautelas necessaras.; mas conhecemos q. vinhão de paz: o 
Capataz intetulavase Capm. Mel. e era hum Indio manso das Al- 
deas de Goiáz, (14) q. se veio fazer chefe daqla. Nação, assim como 
era outro o Capm. Anto. e os q. nos falaram acima destes: estes 
indios então hé q. nos fizerão voltar outra vez Rio Grande ácima, 
e nos derão á conhecer a verdadeira barra do Tyeté, plo. ql. subi- 
mos á cima até a caxoeira do Itacura, á q. chegámos no dia 8 de 
Dezbro. 

A nova Navegação, pr. este lado deve acabar aqui, pr. isso q. 
a Navegação do Tyeté até Porto Feliz está bem conhecida; mas 
como havia necesside. de conhecer a Navegação desde a boca do 
Corumbá até a foz do Mogiguassú no Rio Grde. resolvemo-nos á 
subir Tyeté á cima até a Frequezia do Persicaba; e como isto era 
ja em tempo d'aguas, e o meté pr. cauza dellas tinha inundado mto., 
começou-nos á faltar a caça, e a pesca, e pr. consequencia começá- 
mos á sentir hua grandissima fome, e della nos morrerão 
antes de chegar a mma. Persicaba quatro camaradas, e o meu 
Socio igualmte. pr. cauza della de manra. se arrinou, q. veio mor- 
rer d'hua hydropezia a Va. de S. Carlos de Campinas da Capnia. 
de S. Paulo. Eu porem chegando no dia 25 de Mço. á Fregza. do 
Persicaba, e tomando ahi o descanço e fortaleza, de q. necessitava, 
propuz-me á hir conhecer o Rio Gre. desde a foz do Mogiguassú até 
á do Corumbá, q. era o q. me restava pa. dar pr. completa a desco- 
berta da Navegação das duas Capnias. pa. esse effo. fui a barra do 
Mogiguassú plo. Lugar de, Araraquara: embarquei-me em hua 
Canôa com os camaradas, q .  me restavão, e descendo rio á 
baixo pr. espaço de 12 dias, vim á vistar a barra do Corumbá, e 
voltei depois outra vez pa. Araraquara: este espaço entre hum, e 
outro rio terá 30 leguas de distancia. e no meio pouco mais oii 
nienos há hua caxoeira de varadouro, á q. dei o nome de - 
Caxoeira da Palma - em obsequio ao Exrno. Conde de Palma. O 
varadouro terá 100 braças poucc mais, ou menos. 

Como o Rio Mogiguassú esta conhecido e navegado, e pa. a 
navegação da Capnia. de Goiaz só restava esse espaço da sua 
barra á do Corumbá, fica agora claro, q. se pode plo. do Corumbá 
vir de Goiaz á S. Paulo ou plo. Tyeté, ou plo. Mogiguassú: a nave- 
gação deste hé preferivel, pr. q. só tem á passar tres caxoeiras á 
Saber a da Palma, a de S. Bartholomeu, e a de Pirassununga, 
entreto., q. plo. Tyeté só mais notaveis há 32 além da de Urugunpa 
no Rio Gre. 

(14) Este Indio dice q. tinha sido Pedestre no tpo. do General Tristáo da 
Cunha e q. era d' Aldea Maria: qdo. desertou houve comigo o chamado 
Capm. Anto., e o outro q. falou prjmeiro no barranco do Ro. Per- 
guntando-lhe: 
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LATA 177 - DOC. 125 

Instruções dadas pelo Presidente da Prouincia de Goyas a 
Joáo Caetano da Silva pela mesma encarregado de uma ~iagem 
üe exploraçáo pelos rios dos Bois, Turvo, Verde, Paranahyba e 
Grande, até Piracicaba. 

Acha-se Vrnce. encarregado por esta Presidencia de uma via- 
gem de exploração pelos rios dos Bois, Turvo, Verde, Paranhyba 
até o porto de Piracicaba, com o grande intuito de abrir aos futu- 
ros destinos d'esta rica e vasta provincia de Goiaz uma veia 
abundantissima de beneficios e prosperidades. E tão alto o fim. 
tão digno de anciedade o resultado que se deve esperar de sua 
comissão, que, contando com sua probidade, confio em que Vmce. 
se hade possuir tambem do enthusiasmo que me domina e, ern- 
pregando na importante tarefa que vae encetar toda a dedicação 
e tenacidade que o assumpto reclama, hade voltar a esta capital 
senhor de dous triunfos: - o d~ tempo, e o da empresa! 

Nesta avultada lettra que sacamos sobre o futuro, não se vcn- 
tila outro interesse senão o de toda a provincia, que actualmentá 
administro, e na sua designação para portador d'essa mesma let- 
tra, recebe Vmce. uma sagrada e preciosa herança. Apello, pois. 
hoje para o seo sincero amor á terra em que nasceo, e estou certo 
de que não consentirá que desmaiem as glorias d'aquelle habito 
de Christo que ornava o peito da pobre porem honradissima ca- 
saca de seo urestimoso pai, primeiro ensaiadôr d'esta navepa~áo . . - .  
fluvial. 

Póde, portanto e deve Vmce. partir. Consequente com as 
convicções que ella nutre, a presidencia entregou-lhe 3 canoas. 
que importarão na quantia de 3766800 reis, duas de 60 palmos 
de comprido e 5 de largo, e uma menor para montaria, todas 
construidas sob sua immediata inspecçáo; equipou-as de todos 
os objectos por Vmce. reclamados, já aparelhando-as de toldas, 
de correntes, de ferramentas. já guarnecendo-as de tripolações 
escolhidas e engajadas por Vmce. mesmo, como consta dos con- 
tractos por mim approvados, que param em sua mão, já consig- 
nando para estas tripola@jes a etapa de 200 rs., e mandando-jhes 
adiantar, por seo intermedio, a importancia de 1:018$000 Rs., a 
saber: 408$000 rs. correspondentes a 4 mezes d'aquelas etapas e 
610$000 rs. por conta de seos salarios na forma de uma das clau- 
sulas dos referidos contractos; já fornecendo a Vmce. oito armas 
de fogo com as competentes pederneiras para defesa e caça, acom- 
panhando a ellas uma arroba de polvora fina e tres de chumbo, 
e mais todos os utensilios de cozinha, linhas e anzóes para a pes- 
caria; já finalmente arbitrando a Vm-ce. a gratificação de 
1:000%000 rs. pelos seos serviços, e mandando-lhe dar por conta 
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a importancia de 400:OOO rs., como tudo se deprehende dos res- 
pectivos assentos, recibos, contractos e contas archivadas na Se- 
cretaria da Presidencia. 

E para que não deixasse a Presidencia de satisfazêr a todas 
as reclamações no sentido de habilital-o a levar a effeito o plano 
da exploração, foi-lhe tambem fornecida uma botica provida de 
todos os medicamentos necessarios para a cura das enfermidades 
privativas dos lugares, climas e estações que tem de atravessar 
a expedição. Não foi s6 isto o que praticou o Governo. Calculan- 
do as difficuldades e retardamentos que se hão de dar não so no 
decurso de sua viagem até Piracicaba, como nas cornmunicações 
entre este ponto e a Capital; avaliando quanto seria prejudicial 
ao bom exito da expedição o ver-se Vmce. sem meios de subsis- 
tencia e privado pela pouca capacidade das canôas de traser em 
sua volta a primeira prova das vantagens mercantis que esta 
navegação estabeleca, o Governo da Provincia acaba de expedir 
as competentes ordens afim de que Vmce. receba das mãos de 
Sebastião José de Britto, morador em Campinas, 200Q000 reis por 
conta de sua gratificação; 408Q000 rs. para 4 mezes de etapas das 
tripulações nas viagens de volta; 610$000 rs. como segunda pres- 
tação dos salarios das mesmas tripulações na forma dos já cita- 
dos contractos; o numero de alqueires de sal ensacados que pu- 
derem conduzir como carga para esta capital as duas canôas de 
60 palmos, e mesmo a de montaria, e para que se possa com van- 
tagem dos interesses commerciaes da provincia, e levar o mais 
possivel o numero d'aquelles alqueires, fica Vmce. desde já auto- 
rizado a mandar alargar em Piracicaba ou no ponto que mais con- 
veniente lhe parecer, para a perfeição e economia d'essa obra, 
o fundo das 3 canoas, fazendo-o de prato por meio de pranchões 
e cavernas adequadas, como se costuma praticar em taes concer- 
tos, para cujo fim haverá do mesmo Sebastião José de Britto 
a soma necessaria. Em todas estas obrigações, que considerou 
como taes em vista do immenso fim a que se propõe, a Presiden- 
cia só reservou para si um direito: o de deixar a Vmce. e a 
Providencia toda a responsabilidade do mallogro da expedição. 
porquanto, satisfeita em todas as  suas prevenções e merecendo 
do Governo continua sollicitude, s6 por força maior ou impericia 
e negligencia do seo chefe deixará de produzir os suspirados re- 
sultados. Cumpre por consequencia que Vmce., em quem tanto 
confia a Presidencia, corresponda á altura d'essa confiança e 
execute com minuciosa fidelidade as seguintes determinações: 1" 
Que marque com rigorosa exactidáo todas as datas de sua via- 
gem completa, comprehendidas n'estas não só as dos dias de 
partida, volta e chegada como a de todos em que parar, mudar 
de rio, atravessar os embaraços de terra ou d'agua, encontrar as 
curiosidades naturaes, diferenças sensiveis de athmosphera, etc 
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etc, de que constá~ os artigos subsequentes. - 2" Que observe e 
descreva com escrupulosa verdade todos os objectos animaes, ve- 
getaes e mineraes que encontrar dignos de attenção, por exemplo 
- reptis, quadrupedes e aves desconhecidas, raras ou notaveis 
por seo tamanho, bellesa ou intinctos; e pelas mesmas razões as 
arvores e as pedras: o gentio que encontrar, e avistar, sua forma. 
seo rosto, seos gritos e mais ou menos seos costumes etc etc. 3" 
Que assignale todos os pontos e todas as especies de difficulda- 
d.es e obstaculos que encontrar e merecerem ser removidos, afim 
de tornar-se possivel e commum a viagem explorada, apontando 
Vmce. os meios e as medidas que a pratica déssas difficuldades 
lhe suggerir para conseguir-se esse fim, devendo incluir entr? 
ellas as fortes correntezas, abundancia de insectos damninhos, 
insalubridade dos lugares, etc etc etc; 4" Que estude os inconve- 
nientes e aponte os melhoramentos que se devem introduzir na 
construçáo das canoas que se tem de empregar para o futuro, na 
conducçáo de carregamentos e de passageiros pelos rios explora- 
dos, accommodando-as ás exigencias da naturesa d'essa navega- 
ção fluvial, com o maior proveito dos interesses dos commercian- 
tes. - 5" Que calcule, com a approximada probabilidade, os dous 
minimos do tempo necessario para consumar uma viagem re- 
donda: um sobre o estado actual das canôas, dos rios e obstaculos 
do trajecto: outro sobre o resultado de todos os melhoramentos 
que Vmce. propuzer. - 6" Que designe as estações ou pontos 
em que se poderão fundar portos de demora, recebimento de 
cargas, e passageiros, quando se estabelecerem viagens regulares, 
ettendendo sempre á conveniencia das chegadas e partidas d'esses 
pontos, e á probabilidade de construirem-se estradas ou canaes 
lateraes que n'elles desembóquem. - 70 Finalmente, que apro. 
veite com avareza os ultimos mezes da bôa estação, e que graças 
á sua dedicação e intelligente actividade, reappareça n'esta capi- 
tal com invejavel rapidez, portadôr de todos os resultados que 
d'esta expedição aguardo. E se assim for, asseguro a Vmce. que 
não só lhe heide arbitrar e conceder um premio, como (o que 
ainda é mais importante) heide recomendar especialmente seo 
nome e seos serviços ao Alto e desveiado Protector de todas as 
uteis e patrioticas empresas, S. M. O Imperador. - Deos Guarde 
a Vmce. Palacio do Governo de Goyaz aos 24 de Julho de 1862. 
Caetano Alves de Souza Filgueiras. 
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RELAÇAG 

Sendo 5 de agosto em que demos princípio a nossa derrota, 
indo S. Excelência embarcar, estava a Companhia embaixo no 
porto formada. e deram suas descargas, e depois se embarcaram 
em duas canoas, indo primeiro a canoa de S. Excelência com o 
Gcia do caminho todo muito bem vestido com farda azul, e 
chapéu de plumas tudo agaloado, este ia pilotando, levava seis 
remeiros com véstia, e calção encarnado, e carapuça, ou barrete, 
com as armas de S. Excelência abertas em prata, logo se seguia 
a canoa da Missão, que iam dois padres da Companhia, e logo 
a canoa dos Oficiais da Sala, e atrás desta a canoa de guerra Ca- 
pitânia, em que comandava o capitão de Dragões, e logo a dos 
criados, e atrás as demais de carga, nas quais se embarcaram 
1.130 sacos de mantimento fora o fato, e barrilame, e outras car- 
gas mais, e atrás de todas estas a canoa Alrniranta em que co- 
mandava o Tenente da Companhia, não deixando ficar canoa para 
trás, e esta ordem sempre se Executou. 

Partimos sendo três horas do referido porto, e se deram mui- 
tas salvas, as pessoas principais da Vila de Itéc, logo demanda- 
mos a cachoeira Canguira Uçu, que ficava duas voltas do Rio 
abaixo, e tem o vocábulo sua significação Caveira Grande, e logo 
Canguiramerim Caveira Pequena, sendo meio dia chegamos à pe- 
dra Itanheengh, Pedra que fala, pela uma hora a pedra Cobaúnã 
Cara suja, pelas duas horas Itaguaçaba Pedra que passa o Rio, e 
é Cachoeira Grande fizemos parada a passar todas as canoas de 
duas horas, e logo fizemos -ouso na Tapera do Alcaide-mor, 6 
de agosto saida do pouso 30 minutos para as sete, fomos a Pi- 
rapora Cachoeira Grande - peixe que está saltando, de que se 
segue por cima das pedras por ser mais seguro, porque o canal 
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estava muito furioso, saímos pelo meio dia passamos Muigiuearn 
Buraco de Rá, e a cachoeira pequena, e no mesmo dia passamos 
os PilOes, Cachoeira aonde se afogou um Clérico, e tem muitas 
pedras, embucarnos em terra a passar a Trapa, saímos pelas 3 
horas, e sendo 4 horas pouso mato embaraçado, sete de agosto 
saída do pouco oito horas e um quarto, sendo três horas passa- 
mos a Cachoeira chamada a do Gracia, por se afogar um homeni 
deste nome, e é cachoeira pequena dez horas a de Peres Cachoei- 
ra pequena, também se afogou, sendo meio dia Capibari Rio a 
direita, uma hora Sorocaba Rio a esquerda fizemos parada a. 
ajuntar as canoas, passamos a Pedreneira Cachoeira grande, e 
paramos na dita por ser muito má, em que custaram a passar 
todas as canoas, por baixo fizemos pouso no mato. Dia oito saida 
sete horas sendo três horas Taesatuba Rio a esquerda pouso no 
mato, dia oito saída nove horas, onze horas paramos a descar- 
regar a canoa do senhor General em uma ilha, e logo fizemos 
pouso no mato, em outra ilha nono dia saída do pouso as oito 
horas, sendo onze horas passamos a Cachoeira da Ilha chamada 
do Mato Seco, sendo uma hora passamos o Rio Piracicaba, tem 
dez braças de boca pouso no mato perto do morro de Arara 
Coara, onde tem gentio, porém tratam de sua lavoura, e não fa- 
zem mal algum aos viajantes, dia dez saída do pouso sete horas 
sendo 10 horas passamos o Ribeirão dos Lençois chamado assini 
por ter na boca uma Cachoeira que vem da terra, e por fazer 3, 
Agua muito escuma, da que parece ao longe lençois estendidos, 
terá de largo quatro braças, uma hora parada para se ajuntar 
as canoas para se entrar no baútio, ou cabeceira de Pintinduiba 
chamado estiráo muito escuro, saímos do baixio em que todas 
encalharam wlas quatro horas, e fizemos pouso no mato, quatro 
horas dia onze saida sete horas Pintinduiba Cachoeira grande, 
que se passaram todas as canoas com pilotos dobrados, segunda. 
Cachoeira do dito fizemos parada, e nos detivemos no sítio de 
Cubas três horas, saímos uma hora Itaupaba de cima isto baixio, 
e logo a Cachoeira de Bauru, que quer dizer que Bau caiu na 
água por ser Cachoeira grande, em que antigamente sempre se 
perdia canoa, e tem sua sirga por ser baixio por baixo da dita 
Pouso quatro horas e um quarto, dia treze saída do pouso oito 
horas logo se entrou na sirga que senão pode acabar ontem e logo 
na Cachoeira de Bauru de baixo pilotos dobrados, saímos depois 
da dita a navegar, as 11 horas paramos, para desencalhar duas 
canoas por tempo de uma hora e um quarto, saímos meio dia e 
um quarto passamos a Cachoeira de Maniiry merim assim cha- 
mada, saímos pelas duas horas, paramos para descarregar pri- 
meira carga aos 32 minutos para as três horas, fiemos pouso so- 
bre o Maruiry-guaçu, chamado Cachoeira grande, dia quatorse 
saída nove horas pelas dez entramos nas Cachoeiras, e Itaupabas 
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que são baixios de muita lage, e muito grande e soltas, as quais 
passamos em dar várias pancadas muito fortes, e logo a ca- 
choeira chamada Sapetuba, por ter em terra muito sapé que é 
palha, saímos de todo laberinto as onze horas e três quartos pa- 
ramos, para ver se alguma canoa tinha algum perigo dos quais 
encalharam quase todas, saímos pela uma hora passamos as Itau- 
pabas, e Cachoeira das Congonhas, que é uma herva que tem 
muita a terra firme desta Cachoeira, de que usam os Paulistas, 
como nós do nosso chá muito diurética, e saímos a salvamento, 
e fizemos pouso quatro horas, dia quinze saída do pouso as oito 
horas, pelas duas horas paramos, para passar a Cachoeira de 
Manicanguabi, chamada braço da velha, pouso quatro horas, dia 
dezesseis saída oito horas passamos a dita Cachoeira, que ontem 
a não podemos passar por ser muito comprida, e ir fazendo-se 
noite, e paramos até passar duas canoas a sirga que por serem 
pequenas não se meteram ao canal em risco de não aparecerem 
mais, saímos pelas dez horas, de que fomos passando por uns 
baixios, que se chamam a escaramuça do gato falso, por ter os 
canais em si que parece ouvir as canoas uma contradança, onde 
encalhou a canoa do Sr. General, embicamos depois do maior pe- 
rigo passado, a esperar por ele, sendo uma hora esperamos Ê. se 
ajuntar a tropa para passarmos a Cachoeira (junto de uma Ilha) 
chamada Tambauçy, e significado é muito feio, sendo duas horas 
passamos Itaupabas e correntezas de Tambaperiria, e significado 
não pode ser pronunciado, e paramos a esperar toda a tropa às 
quatro horas, e um quarto passamos a Cachoeira muito grande 
chamada Cambajubaveya quer dizer flecha que abriu um braço 
(porque o gentio atirou com ela a uma tropa, de que feriu um 
l-iomem) gastou-se tempo em passar e depois LW fez pouso dezes- 
sete dias saída do pouso, sete horas Rio morto pouso as três 
horas e meia, dia dezoito saída as sete horas, as onze passamos 
Itaupabas da Cachoeira Abanhandava-merim, que quer dizer ho- 
mem que corre, ou gente que corre por ser Cachoeira grande, em 
que todos vão por terra, por isso tem este significado, as três 
da tarde passamos a dita cachoeira com pilotos dobrados, e fize- 
mos pouso sobre o salto de Abanhandava Uçú, em que estivemos 
três dias para haver de se vararem as canoas por terra, o vara- 
deiro é comprido, e com grande trabalho se passam, a Cachoeira 
se despenha por pedrarias, de forma que deita fumo, tem de al- 
tura nove braças, já tem algumas canoas ido por ela abaixo, que 
por causa da grande corrente que pela parte de cima há, que tem 
cobrado as prisões, e tem ido pela Cachoeira abaixo, e não se tem 
visto mais, que se fazem em muitos bocados, dia vinte e um saicia 
de salto canoas carredas, e varadas, pelas duas horas da tarde 
Itaupabas, e Escaramuças, e embicamos para a sirga as três ho- 
ras e meia, saimos das ditas sirgas, e Cachoejra da escaramuça 
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do gato verdadeiro, com pilotos dobrados, pouso dia vinte e três, 
saída do pouso nove horas, sendo onze horas chegamos ao des- 
carregadouro do Itypanema, onde embicamos para serem levadas 
todas as cargas por terra, e as canoas irem a sirga, todas ficaram 
por baixo do salto por toda esta tarde, e as cargas se acabaram 
de passar até o meio dia, vinte e quatro a Cachoeira supra seu 
significado é (Salto patife) por ser muito baixo será uma braça, 
no mesmo dia vinte e quatro saímos depois de tudo carregado a 
uma hora, sendo duas horas Cachoeira pequena da Ilha que ca- 
rece de nome Itaupaba porto da uma volta do Rio, sendo quatro 
horas passamos as ondas grandes, Cachoeira grande que faz on- 
das, como o mar sendo cinco horas pouso, dia vinte e cinco saída 
oito horas, sendo nove horas ondas pequenas Cachoeira grande, 
porém menos ondas do que a primeira, sendo dez horas, e três 
quartos, passamos o funil grande Cachoeira grande, e furiosa, 
sirga juntamente até as onze horas e quarenta e cinco minutos 
esperamos as canoas, e saímos pela uma hora e logo entramos 
ao funil pequeno, Cachoeira grande atravessaram algumas canoas 
de que estiveram em perigo, esperamos até as cinco horas que 
passasse tudo, f i imos  logo pouso chama-se funil estas Cachoei- 
ras, por ter e ser canal da mesma forma como funil na entrada 
largo, e saíáa muito estreita, que se acaso alguma canoa não vai 
esquipida que na saída topa nas pedras atravessa e logo vira, dia 
vinte e seis saída nove horas, sendo dez minutos para as dez 
paramos para passar a Cachoeira de Vacorituibá, lugar onde há 
muito palmito, é muito grande Cachoeira, todo este dia gasta- 
mos em passar esta trabalhosa cachoeira cheia de correntezas 
sirgas, e encalhações, e fizemos pouso, estiveram duas canoas em 
perigo por atravessar, dia vinte e sete de agosto de caminho vinte 
e dois saída as oito horas, sendo nove horas segunda escaramuça 
do gato verdadeiro, sendo uma hora embicamos para passar Ara- 
cangua-Merim Cachoeira, que quer ãizer lugar onde se come ca- 
beça de Arara, por haver muita por este lugar saímos dela, e das 
suas sirgas pelas duas horas pouso no mato, dia vinte e oito saída 
do pouso sete horas, e sendo oito, entramos na sirga do Aracuan- 
guá guaçu neste salto que será de uma braça, se gastou todo o dia 
a passar as canoas, e carregar, cuja carga se tirou antes que se 
entrasse na sirga, pouso dia vinte e nove saída sete horas e meia, 
entramos logo na sirga do Itypela que diz salto raso, saímos dela, 
e fizemos logo pouso sendo quatro horas. Não te enfado mais 
amigo leitor, com esta porém se quiser ter a paciência de me 
ouvires na segunda parte, pois nela te darei mais ampla notícia. 
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Compadecido, e doendo-me, amigo leitor, de ver os enganos 
e logros em que, absorto, te deixas cair, levado da tua inocente 
bondade, com que (com grande prejuízo teu, e lesão da tua pobre 
bolsa, que incauto reduzes ao miserável estado da oportunidade 
dos poucos cobres e pratas que, com tua assistência, a fazem luzi- 
da) acredita tantas quantas parábolas, tratantes, ardilosos, e as- 
tutos sem respeito a tua utilidade, nem compaixão do teu dano, 
com o fito só na gulosa ambição de embolsar os teus vinténs, fazem 
soar, por todas as ruas, a voz do pregão dos moços dos cegos, 
certos em que tu hás de dar-lhe ouvidos, e engodado no gosto de 
uns títulos, que lhe sabem dar, a face se mostram curiosos, diver- 
tidos, e de bom gosto, (que assim sabem estes caçadores de vin- 
téns armar o laço do seu engano), não hás de deixar de largar os 
teus dez-réis, cuidando, que ali tens, com que divertir, e nos aliviar 
tristezas, fumergir melancolias, e conservar alegrias; no que depois 
te achas enganado; como te tem mostrado a experiência. E se 
não dize-me tu que utilidade colhestes, ou esperas, de haver lido 
um ridículo papel, cujo autor parece, que, bem experimentado na 
anatomia do retro, dele deduziu para a obra toda a matéria, ensi- 
nando o modo de lançar a Judas, tomando na sua boca o escre- 
~nento produto delas, que, a força de seringa, expulsa do pesado 
ventre qualquer cristaleira, e para isso enfeitou aquele sujo rama- 
lhete com vários nomes, que chamou, e muitos defeitos, que arguiu 
a uma pobre Clara Lopes, de quem deu o título a obra, podendo-lhe 
dar do seu próprio nome porque a experiência com que fala, insi- 
ima, que ele mesmo tem sacado mais molas abandouvas carrega- 
das, do que Clara Lopes deitado a Judas a rebeldes, e empulados. 

Não me dirás que legado recebestes com tanta curiosidade um 
mais célebre testamento feito por este curioso escurivão no faleci- 
mento de Manoel de Paços, tanto sem vigor, que além de não ser 
feito por Tabelião público, nem ainda a sua aprovação se acha no 
livro das notas, e lavrado tanto sem vontade dele testador, que 
nem para isso rogou semelhante escrivão, mas este vendo, que tu 
a tua custa, ouvindo, que se achava feito, não duvidarias tirar o 
treslado pagando logo a busca ao moço dele, para ver se em alguma 
verba encontravas com alguma cláusula, que declara-se que o tes- 
tador, em caso, que deixa se herdeiros legítimos, te fazia legatário 
d a  terça, ou ao menos de uma quinta, que isso era o mais, que te 
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podia deixar, se morresse na segunda, ou quarta, se determinou a 
mandar pelos moços dos Cegos publicar por esses bairros a cer- 
teza de que Manoel de P. fizera testamento, e que eles dariam o 
treslado a todos os interessados, que ou o quiser anular, ou defen- 
der em juízo a sua válida disposição. 

Mais, que trastes achas acrescentados lá por tua casa, que te 
proviessem _do codicilo da Velha, que cerraram; ou do que Judas 
fez, quando na escada da forca, lançando mão da liberdade, que o 
algoz do inferno lhe permitiu, declarou a última vontade, do que 
queria se fizesse depois da triste morte, que a sua aleivosa vida se 
seguir. Que galas tens comprado com o dinheiro, que sem trabalho 
ganhastes; depois que lestes o papel que assim o ensinava. 

Bem te ouço dizer que assim é o que digo, e que eu sou o que 
digo as verdades, e que agora conheces o erro, quando lhe não 
podes dar o remédio, porque aonde não há erro, não há forças de 
direito se perde e os poucos, que te davam os teus seis vinténs com 
muitos trabalhos adquiridos, tás tirou aquele onzoneiro, que de- 
vendo dizer, que sem trabalho ganhava dinheiro dizia que ensinava 
a ganhar dinheiro com pouco trabalho. Disto pois compadecido, 
te ofereço este papel que tens um cabal desengano para não tor- 
nares a cair em semelhante corriolas, e com ele poderás restaurar 
muito mais do que aqueles patarateiros te usurparam; porque nele 
te farei sabedor de um sucesso, que te moverá a apurar o teu agudo 
engenho, alimar a idéia, a vacilar discorrendo, e àcertar vacilando, 
e a conseguir prêmios acertando, de sorte que deste receberás, nos 
avisos, que te dá mais avultados lucros, que os grandes danos que 
aqueles te causaram. 

É o caso; suponho que não duvidas, pcis é a todos notório que 
no ano de mil e setecentos, e os mais que na verdade se acharem, 
foi deste reino remetida uma parte grande dos nacionais dele 
para os Estados Africanos, para aí, em uma campina novamente 
descoberta, a que seus inventores deram o célebre nome de Mato 
Grosso, exercitarem a ocupa@o da agricultura, com a qual redu- 
zissem a esterelidade daquelas matas, que por incognitas eram in- 
frutiferas, a deliciosos prados, campos férteis, e frescas lizirias, e 
fifjna.'.~~.er,t,e a montanha maior da Europa fosse restituída a mais 
vistosa planície, de quantas naqueles Estados sa acham e fizesse 
profícuas a natureza a sua liberdade, com que tanto favorece aque- 
les países, até então não aceita pelo segredo, com que neles se 
comunicava. Com esta resolução pois, e com o gosto de aos novos 
íRcolas se atribuir a glória de povoarem um mundo novo, e cria- 
rem com a sua assistência nela uma potência das grandes daqueles 
Estados largando já as velas ao vento, rompendo com generoso 
ânimo as altas terras, e incostantes montes das cristalinas e im- 
petuosas ondas, alegres, resolutos, e sem temor dirigiam seu curso, 
e encaminharam sua jornada para aquela tão apetecida, por nova 
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pátria como depois infausta pelos perigos, que a vista oculta, ine- 
vitáveis por isso mesmo, que não podem ser acautelados, pela 
falta da sua notícia. 

Aqui, pois, vencidos os latrocínios, e assaltos perigosos daquela 
tão impermenecente estrada, que a cada passo em si mesma está 
abrindo sepulturas, desfazendo-se em vorazes bocas, para no centro 
delas esconder para sempre os mesmos vivos, avizinhando-lhe com 
brevidade a morte, pelos estranhos vapores, e contrários a vida, 
que de si exala com tanta fúria, que a breve espaço, penetrando 
os poros vitais, os obriga a demitir de si os mesmos espíritos, que 
conservaram a vida, para dar lugar a introduzirem-se aqueles ape- 
sar da mesma vida, aqui digo foram restituídos com tanto gosto, 
quanto ignorado o infortúnio que os esperava, porque o que até 
ali julgaram benefício do seu fado, foi, a nosso modo de entender, 
tirania dele, porque menos sensível seria o golpe do seu rigor, se 
o imprimisse, ao tempo, que o ameaçava, e os pobres argonautas 
oferecidos se sacrificaram a ele, do que descarregando-o, aleivoso 
ao mesmo passo que oferecia bonanças, que assim se fez mais 
sentido por ser muito menos esperado, e nem ainda presumido. 
Pais ocupando-se já os novos íncolas com suma alegria no exer- 
cício, a que foram definidos, tendo por gosto, e descanso o mesmo. 
que t?ra trabalho, por se verem já possuidores do que aspiravam 
e logrando os frutos, e prêmios, com cujas esperanças alentaram 
os trabalhos, que padeceram. Eis que em uma manhã de certo 
dia, em um dos meses do ano próximo passado, desde o qual se 
contam seis giros do resplandecente Planeta, que exterminadas as 
sombras, que tomam posse dos montes e vales, na falta do real 
dierno e brilhante astro, os faz luzidos com seus esplêndidos, e 
brilhantes raios sentiram, que nas entranhas de um rochedo, junto 
do qual davam mãos a sua obra se movia uma monstruosa máquina 
(que sempre semelhantes lugares, jazigo são dentes monstros) a 
impulsos de cujo estrondo lhes pareceu, que todo o Universo se 
dissolvia, e que aqueles montes já pretendiam ser funestas campas 
de seus ossos vomitando ao mesmo tempo alaridos tão horrendos, 
que lhes fez tal temor, que bem se certificaram ser aquele mo. 
mento, que poria termo a todos seus apetecidos trabalhos, pagando 
nas tenazes unhas daquele bruto o tributo devido a um credor, que 
só se dá por satisfeito, quando executa, com o precioso penhor da 
mesma vida, fazendo depositório do cofre dela, a mesma terra, até 
o tempo em que o reto Juiz executor, depois de bem justas as con- 
tas, o manda restituir. 

Valendo-se porém do generoso ânimo, que se em outras oca- 
siões lhe subministrava esforço, aqui ihe multiplicava o valor, pois 
sempre o é um peito, a quem a necessidade obriga, usando da des- 
treza, que o caso permitia, se retiraram a eminência de uma alta 
serra, que tão próxima como piedosa lhes ofereceu o benigno r e  
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fúgio do seu centro e em cujo asilo mais os reservou por então a 
providência, querendo que eles fossem certas testemunhas de vista, 
do que a sua fortuna, que depois se lhes mostrou tão adversa no 
miserável fim, que encontraram. Daqui observando, intuitivamen- 
te, que bicho ou fera seria, o que só de ser ouvido lhes tinha cau- 
sado tanto assombro: viram que ao longe se divisava um animado 
monte, (que tanto ocupava a medonha fábrica daquela fantasma), 
a cujo movimento todos aqueles rochedos obedeciam; desfazendo- 
-se em largas estradas, para lhe facultarem a passagem, parece 
que com serem incensíveis desejosos de se verem livres, daquela 
soberba máquina, cuja ferocidade não podiam suportar. 

Era pois este animal, ou bicho, da proporção e grandeza refe- 
ridas, sua forma era mais que tudo horrenda, disforme nas suas 
partes, porque todas eram de diferentes espécies, pelo que parti- 
cipava da natureza de diversos animais, porque tinha a cabeça de 
Elefante, saindo da boca um esporão tão desmarcado no compri- 
mento, que fazia com ele separar a união daqueles densos matos, 
quarenta palmos adiante, t i a  como a semelhança da de cavalo 
marinho, que comprida quarenta c6vados a fortaleza de seus peitos 
faria inveja ao maior charibidis daqueles circunvizinhos mares, o 
ventre era de baleia, a ligeireza das pernas excedia a velocidade da 
mais ligeira corsa, por remate delas viam que tinha unhas seme- 
lhantes ao leão; porém cada uma delas constituía um cetro de 
Netuno, pelo comprimento, com que se estendia, não tinha cauda, 
tinha porém duas asas de osso, a maneira de foices, que com elas 
só posto em campo faria maior ruína, que o Grão Turco com todos 
os poderes de seus Estados, por cabelos tinha umas escamas como 
telas, que mais mostravam ser artifício da natureza para resistir, 
que fabricadamente para ornar, fingia diversas cores, porque ao 
mesmo tempo que lançava raios tão transparentes, que fazendo 
reflexo nos olhos os privava da vista, virando-se, logo constituía 
uma tenebrosa noite amortalhada em escuras sombras, que de si 
demitia, era finalmente terrestre, e residente habitador daquelas 
matas. 

Certificados assim daquele portento, com tanto trabalho, como 
risco, e perigo de vida, depois de três dias, que aquela serra passa- 
ram escondidos em uma côncova pedra, que a natureza talvez para 
aquele caso assim tinha produzido, retirando-se aquele bmto para 
um lugar mais recôndito, aonde não sentiu a retirada deles, forani 
dar parte ao seu Governador, do que lhe havia sucedido certifican- 
do-lhe que na companhia daquele habitador era impossível serem 
por eles habitados aquelas terras, e que, conservando-se ele vivo, 
se resolviam antes a retirar, que a ser segura presa da sua fúria. 

Ouvido isto pelo Governador, mandou que sem demora se 
apressassem todos para, incorporados em forma com todas as 
armas que tivessem, irem dar batalha bquele monstro. Preparados, 
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todos postos em campo, feitos corpo de exército, foram picar o 
inimigo, com intento de lhe darem batalha, saindo este, e de ficar 
vencida a fera às mãos de seus inimigos, porém a fortuna, que em 
sua mão tem o fim dos sucessos todos, e se mostrou mais contrá- 
ria, do que consideravam. Logo que o monstro sentiu a seus con- 
trários, sem demora se p6s em ponto como quem tinha certa a 
vitória daquela batalha, e, acometendo-se uns aos outros com 
ànsia de inimigos, e raiva de uma cruenta fera, foram todos deste 
cruento sacrifício, porque sem temor, metendo-se por entre os 
contrários fiada nos escudos, que a natureza lhe participou a uns 
com a forte lança, que com a boca brandia aos outros destroçan- 
do-os com as asas, devorando uns com as unhas, despedaçando 
outros com os encontros, e outros servindo-lhe de instrumentos 
as  mesmas armas, que para ferir o inimigo levavam se matavam 
a si mesmos, porque as balas sentidas de não fazerem o seu efeito 
no duro alvo daquelas conchas furiosas retrocediam e infligiam o 
seu dano aos mesmos, que as dirigiam. Finalmente todos ficaram 
sendo despojo, e cruento sacrifício daquela cruel parca para teste- 
munha do que cinco ficaram com vida, que achando-se sós na com- 
panhia (ainda que ocultos) daquele carniceiro. Estão com toda 
a força enviando gasestas do sucesso, pedindo socorro para o pe- 
rigo, em que se vêm constituídos, lamentando o miserável sucesso 
.em que se viram naquela ilha. 

Agora se a tua agilidade e perspicácia pode descobrir para isto 
algum remédio, oferece-te, que hás de ser premiado com larga 
mão e porque dos Estados da India dizem que há de vir socorro 
para aquela terra para darem nova batalha àquele soberbo, se 
acontecer que estes por mais destros e experimentados na peleja 
sejam dele vencedor, eu te darei o aviso, para que não seja balda& 
a tua jornada, porque bem sabes que sou mais interessado na tua 
conveniência, que na minha utilidade, e por entretanto dei. 



RELAT6RIO DA DIRETORIA 
REFERENTE AO ANO DE 1976 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de S ~ Q  Paulo, 
como faz todos os anos, passa a dar conta, aos Senhores Cons6- 
cios, de suas atividades durante o exercício de 1976. 

DIA DE SÃO PAULO E DO SODALfCIO 

Como de costume, as datas de 23 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. 

PRESIDaNCIA DO INSTITUTO - FALECIMENTO DO 
DR. AURELIANG LEITE 

Conforme constou do Relatório da Diretoria referente ao ano 
de 1975, esteve o 1.0 Vice-Presidente, Professor Ernesto de Moraes 
Leme, no exercício da presidência do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico desde 22 de abril até o fim daquele ano, por motivo de 
afastamento do Presidente Aureliano Leite, para tratamento da 
saúde. 

Essa situação continuou até o começo de junho de 1976. Sen- 
tindo-se em condições de voltar ao exercício de suas funções, o 
Dr. Aureliano Leite reassumiu a presidência do Sodalício por oca- 
sião da abertura dos trabalhos da sessão plenária realizada no 
dia 5 de junho de 1976. 

Infelizmente, por pouco tempo pode ele permanecer a testa 
do Instituto. Agravando-se o seu estado de saúde, veio o nosso 
ilustre e querido Presidente a falecer na madrugada do dia 4 de 
dezembro de 1976, no Pronto Socorro de Cardiologia São Paulo, 
a Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 4966/80. 

Seu corpo foi velado na Academia Paulista de Letras, de onde 
saiu o féretro, às 17 horas do mesmo dia 4 de dezembro, para o 
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Cemitério da Consolação, e aí baixou à sepultura, perante os seus 
familiares e considersvel número de consócios, amigos e admi- 
radores. 

Antes da saída do f6retro da Academia, iiieram uso da pa- 
lavra, diante do seu corpo, enaltecendo a sua vida e a sua obra, 
cheias de edificantes exemplos hs novas gerações: o Acadêmico 
José Pedro Leite Cordeiro, pela Academia Paulista de Letras, O 
nosso Presidente em exercício, Acadêmico Emesto de Moraes Le- 
me, pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e o Dr. 
Alvaro do Amaral, pelo Ateneu PauUsta de História e em nome 
do Prof. Pedro Calmon, Presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro. 

Com o infausto acontecimento, cessou a wáo do Acadêmico 
Aureliano Leite à frente deste Sodalício, ao qual prestou os mais 
assinalados serviços, por todos os wnsócios reconhecidos e pro- 
clamados mediante constantes provas de apreço e consagradoras 
reeleições. 

Em virtude da vaga aberta, assumiu o exercício da presidên- 
cia do Instituto o 1.0 Vice-presidente, Professor Ernesto de Moraes 
Leme, que em reuniao da Diretoria, realizada em 15 de dezembro 
de 1976, propôs um voto de profundo pesar pelo falecimento do 
saudoso Dr. Aureliano Leite, e a realização de uma sessão espe- 
cial em homenagem à sua memória, no dia 8 de janeiro de 1977. 
Essas propostas foram aprovadas unanimemente pelos diretores 
presentes à reunião. 

Quanto ao preenchimento da vaga, na conformidade das dis- 
posições estatutárias vigentes, decidiu a Diretoria, por votação 
unanime, que a eleição seria realizada no mês de fevereiro de 
1977, continuando no exercício da presidência do Instituto, até a 
eleição, o 1.O Vice-presidente, Professor Ernesto de Moraes Leme. 

SESSOES PLENARIAS 

Durante o ano findo, o Instituto realizou uma sessão solene, 
iuna sessão magna e quinze sessões ordinárias. 

SOCIOS NOVOS 

Foram eleitos, no decorrer de 1976: 
TITULARES - Da. Judith Mac Knight Jones, Cel. Adauto Fer- 

nandes de Andrade e Jornalista Geraldo Sesso Júnior. 

CORRESPONDENTE NACIONAL - Dr. Luiz Philippe Pereira 
Leite. 



212 REVISTA DO INSTITUTC HlSTÓRICO E GEOGRnFICO DE S. PAULO 

SÓCIOS QUE TOMARAM POSSE DURANTE O ANO 

TITULARES - Da. Judith Mac Knight Jones, Cel. Adauto 
Fernandes de Andrade e Jornalista Geraldo Sesso Júnior. 

CORRESPONDENTE NACIONAL - Eng  Dermeval José 
Pimenta. 

COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados: General Henrique Guilherme Muller, Ge. 
neral Flamarion Pinto de Campos, Jornalista Túlio de Rose, Dr. 
Max Esteves Pereira, Dr. Nelson de Figueiredo, Dr. Joaquim Ca- 
nuto Mendes de Almeida, Prefeito Olavo Egydio Setubal, Gover- 
nador Paulo Egydio Martiis, Secretário de Estado Péricles Eugê. 
nio da Silva Ramos e Sr. João Alfredo Pegado Cortez. 

MEDALHA D. PEDRO I1 

Foram agraciados: Dr. Aureliano Leite, Cel. Heliodoro Tenó- 
n o  da Rocha Marques, Arquiteto Wilson Maia Fina, Prof. Alvaro 
da Veiga Coirnbra, Sr. Antônio Barreto do Amaral, Dr. Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Dr. Joaquim de Lima Fer- 
nandes Moreira, General Langleberto Pinheiro Soares, Dr. Pedra 
Brasil Bandecchi, Prof. Vinício Stein Campos, Prof. Ernesto de 
Moraes Leme, Prof. Tito Lívio Ferreira, Dr. Alvaro do Amaral, 
Da. Maria Amélia Arruda Boteiho de Souza Aranha, Dr. Mário 
Savelli, Padre Hélio Abranches Viotti, Sr. José Leandro de Bar- 
ros Pimentel, Da. Maria Helena Brancante, Profa. Ana Maria de 
Almeida Camargo, Governador Paulo Egydio Martins, ViceGover- 
nador Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Desembargador Gentil do 
Carmo Pinto, General de Exército Dilermando Gomes Monteiro, 
Major Brigadeiro Clóvis Pavan, Vice-Almirante Nelson Augusto 
Moraes Xavier, Prefeito Olavo Egydio Setúbal, Secretário de Esta- 
do Péncles Eugênio da Silva Ramos, Secretário de Estado Max 
Feffer, Secretário de Estado Antonio Erasmo Dias, Juíz Gualter 
Cadinho, Juiz Homero Diniz Gonçalves, Coronel Francisco Bap- 
tista Torres de Mello, Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Cha- 
ves, Academico José Pedro Leite Cordeiro, Acadêmico Pedro An- 
tonio de Oliveira Ribeiro Neto, Dr. Lauro Ribeiro Escobar e Escul- 
tor Luiz Morrone. 

MEDALHA ALEXANDRE DE GUSMAO 

Foi agraciada: Profa. Beatriz Dutra. 
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MEDALHA I ~ R A T R I Z  LEOPOLDINA 

Foi agraciado: Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. 
sediado na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. 

DOAÇÕES AO INSTITUTO POR S6CIOS E ESTRANHOS 

- Da. Azáleo Rosado da Silva - Oferta do busto em bronze do 
Padre Diogo Antonio Feijó. 

- Da. Beatriz Dutra - Oferta de quadro de sua autoria, intitulado 
"A Primitiva Capela de Amparo". 

- Sr. B. W. Marinho Martins - Oferta do livro A Vingança do 
Tropeiro. 

- Sr. Francisco de Paula Mayrink Lessa - Oferta dos livros 
Genealogia das Grandes Familias - Bernardes e itamaraty e 
Vida e Obra do Conselheiro Mayrink. 

- Dr. Gualter Godinho - Oferta do livro de sua autoria História 
da Justiça Militar do Estado de São Paulo. 

- Sr. Nector Sarnperio Gutiérrez - Oferta do livro Historiogra- 
fia Hidalguense. 

- Acadêmico Hernáni Donato - Oferta de coleções de fotogra- 
fias e recortes de jornais sobre a construção da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré e de 2 albuns contendo fotografias da 
inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Soroca- 
bana, Ligando São Paulo e Sorocaba. 

- Dr. Honório de Sylos - Oferta de um quadro a óleo, emoldu- 
rado, de Bernadino Pereira, pintado em 1935, representando a 
cabana a margem do Rio Pardo, onde Euclides da Cunha es- 
creveu Os Sertões, e do livro de sua autoria São Paulo e seus 
Caminhos. 

- Sr. João Teixeira de Paula - Oferta das obras Oficina de Livros, 
Nossas Bandeiras. 

- Acadêmico José Augusto César Salgado - Oferta do livro de 
sua autoria O Pátio do Coléglo - História de uma Igreja e de 
uma Escola. 

- Dr. Luiz Fernando Whitaker Tavares da Cunha - Oferta do 
livro Fundamentos da História Teórica, de sua autoria. 

- Dr. Luiz Philippe Pereira Leite - Oferta dos livros Coraçúo 
Peregrino, Versos e Reversos do Coraçáo e Canção de Peregrino. 

- Profa. Maria Amália Corrêa Giffoni - Oferta do Dicionário 
Bio-Bibliogrsfiw Brasileiro de Escritores Médicos, de autoria 
do Dr. Carneiro Giffoni. 

- Da. Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida - Oferta de 
dois quadros que pertenceram ao seu av6 Conde de Azevedo. 
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- Da. Margarida Queiroz - Oferta de preciosa documentação de 
valor histórico, contendo cartas, telegramas e recortes de jor- 
nais da época, quando se apresentaram candidatos à eleição 
de Presidente e Vice-presidente da República, para o quatriê- 
nio de 1910-1914, de um lado Ruy Barbosa e Albuquerque Li 
e de outro Hermes da Fonseca e Wanceslau Braz. 

- Prof. Mfírio Pires - Oferta do livro Flávio de Carualho - Uma 
Vida Fascinante, de sua autoria. 

- Sr. Maurílio Augusto de Almeida - Oferta do livro Presença de 
D. Pedro I I  na Paraiba. 

- Sr. Mozart Ribeiro - Oferta de quatro exemplares de seu tra- 
balho O Caminhante. 

- Sr. Olivo Mengale - Oferta de uma medalha comemorativa da 
inauguração da matriz da Empresa de Transportes Atlas Ltda. 

- Acadêmico Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto - Oferta, 
em nome da família Ribeiro da Luz, de três casacas de gala 
da Corte do 2" Reinado, que pertenceram ao seu bisavô, Con- 
selheiro Joaquim Delfino da Luz, e do livro de sua autoria 
Eu Canto a América. 

- Dr. Ruy de Azevedo Sodré - Oferta de cinco páginas de trans- 
lados de escrituras de venda de escravos, passadas entre no- 
vembro de 1859 e maio de 1876, e de um recibo de meia siza 
de escravos, de n? 5, cobrada pela Coletoria de Santo Amaro, 
no ano financeiro de 1859 a 1860. 

- Acadêmico Vicente de Paulo Vicente de Azevedo - Oferta de 
instantâneos da Revolução de 1924. 

DISCURSOS, PALESTRAS E CONFERENCIAS NO INSTITUTO 

-- hof .  Antônio Carlos Cardoso - Centenário de nascimento do 
Prof. Edgard de Souza. 

- Dr. Archimedes Pereira Guimarães - Mário Leite, ferroviário 
e historiador. 

- Dr. Antônio Joaquim Alves Motta Sobrinho - Centenário de 
Gama Rodrigues. 

- Dr. Geraldo Dutra de Moraes - O bicentenário de Lord Ale- 
xander Tomas Cockrane, primeiro almirante da Marinha Bra- 
sileira; A primitiva Capela do Amparo; e Cax-ias - O Pacificador. 

- Cel. Adauto Fernandes de Andrade - Discurso de Posse. 
- Cel. Henrique Oscar Wiederspahn - 2.O Centenário da expul- 

são dos espanhóis de Rio Grande. 
- Dr . José Eugênio de Paula Assis - I). Joáo VI. 
- Da. Judith Mac Knight Jones - Discurso de posse. 
- Prof. Mário Pires - Centenário de Altino Arantes. 
- Dr. Mário Savelli - Vida e Obra do Padre José de Anchieta. 
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- Prof. Vinício Stein Campos - Sesquicentenário da partida da 
Expedição Cientáfica do Barão de Langsdorff, Altino Arantes na 
Histórta de São Paulo e Taunay e a Museologia Histórica. 

- Arquiteto Wilson Maia Fina - São Paulo no ano de Taunay. 

DISTINCOES A SÓCIOS 

- Dr. Aureliano Leite - Foi homenageado como Presidente de 
honra do Instituto Genealógico Brasileiro. 

- Prof. Tito Lívio Ferreira - Foi eleito Presidente da Academia 
Paulista de História, para o triênio de 1976/1978 - Agraciado 
com a Medalha Martirn Afonso de Souza pelo Instituto Histó- 
rico Guarujá-Bertioga. 

- Prof. Pedro Brasil Bandecchi - Foi eleito Vice-presidente da 
Academia Paulista de História, para o triênio de 1976/1978. 

- Sr. Antônio Barreto do Amara1 - Foi eleito Secretário Geral 
da Academia Paulista de História, para o triênio de 1976/1978. 

- Dr. Raul de Andrade e Silva - Foi eleito Secretário da Aca- 
demia Paulista de História, para o triênio de 1976/1978. 

- Dr. Célio Salomão Debes - Foi eleito Tesoureiro da Academia 
Paulista de História, para o triênio de 1976-1978. 

- Dr. Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho - Foi eleito 
Presidente do Instituto Genealógico Brasileiro, para o biênio 
de 1976/1977 e sócio do Instituto Histórico, Geográfico e Etno- 
gráfico Paranaense, do Instituto Cultural do Vale Caririense 
e da Sociedade Paulista de História de Farmácia e Ciências 
Afins - Agraciado com as medalhas: Comemorativa de Ju- 
bileu de Esmeralda do 40: Salão Paulista de Belas Artes, da 
Secretaria de Cultura, Ciências e Tecnicologia; Visconde de 
Mauá, da Sociedade de Heráldica e Medalhística; Ana Nery, 
da Sociedade Brasileira de Educqão e Integraçáo. 

- Dr. João Gualberto de Oliveira - Eleito Secretário Geral da 
Academia Paulista de Direito, para o triênio de 1976/1978. 

- Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves - Foi eleito 1: 
Vice-presidente do Instituto Genealógico Brasileiro, para o 
biênio de 1976/1977. 

- Acadêmico Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto - Foi elei 
to 2.0 Vice-presidente do Instituto Genealógico Brasileiro, para 
o biênio de 1976/1977. 

- Aviadora Ada Rogato - Foi eleita 2 . O  Tesoureira do Instituto 
Genealógico Brasileiro, para o biênio de 1976/1977. 

- Desembargador Odilon da Costa Manso - Foi eleito diretor da 
Biblioteca do Instituto Genealógico Brasileiro, para o biênio 
de 1976/1977. 
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- Prof. Paulo Ricardo da Silveira Santos - Agraciado com a 
Medalha de bronze comemorativa da USP. 

- Sr. José Leandro de Barros Pimentel - foi eleito para a 
Diretoria da Sociedade Veteranos de 32 - M. M. D. C. e Sócio 
Benemérito do Clube Piratimnga. 

- Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho - Foi eleito presidente 
honorário da Academia Campinense de Letras em 6-12-1976 - 
Agraciado com a Medalha João Pinheiro, do Instituto Histórico 
e Geográfico de Minas Gerais. 

- Dr. Mário Savelli - Reconduzido a Presidência da Sociedade 
"Amigos da Cidade", para um terceiro mandato, Presidente 
do Conselho Consultivo do Museu de Tecnologia de São Paulo, 
reeleito Presidente Nacional da Confederação das Famílias 
Cristãs, nomeado Diretor de Cultura do Instituto Histórico e 
Geográfico Guarujá-Bertioga. eleito membro da Academia 
Cristã de Letras, reeieito membro do Conselho do Instituto 
Mauá de Tecnologia, agraciado com a Medalha Martim Afonso 
de Souza, do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Bertioga. 

- Prof. Mário Pires - Recebeu os troféus: "Personalidade 75", 
promoção do jornal "City News"; ''Cartão de Prata", oferecido 
pelos corpos docente e discente da Escola Estadual de 2." Grau 
"Prof. Cyro de Barros Rezende", de Valinhos; eleito 1: Secre- 
tário da "Sociedade dos Amigos da Cidade de Campinas", 
reeleito 1." tesoureiro da Academia Campinense de Letras, para 
o exercício de 1977/1978. 

- Dr. Mário Ferreira Migliano - Eleito membro do Conselho De. 
liberativo da Ordem dos Velhos Jornalistas; diretor do Depar- 
tamento de Promoção Social da Associação Paulista de Im- 
prensa; recebeu Placa de Prata, outorgada pela Associação 
Paulista de Imprensa, em homenagem a conquista do Prêmio 
Reportagem CRF-8; agraciado com a Medalha Ana Nery, pela 
Sociedade Brasileira de Educação e Integração; indicado para 
fazer parte da Comissão de Divulgação do Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de São Paulo e agraciado com a Meda- 
lha Mérito da Legião Joana D7Arc, da Soberana Ordem dos 
Cavaleiros de São Paulo Apóstolo. 

- Sr. Armandino Seabra - Eleito para o Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais e Academia Cristã de Letras. 

- Dr. Geraldo Dutra de Moraes - Eleito membro titular vi:alí- 
cio da Academia Cristã de Letras; Diploma de cidadão emérito 
marianense, concedido pela Câmara Municipal de Mariana, MG, 
em reconhecimento aos seus esforços para a elevação de Ma- 
riana a categoria de "Cidade Monumento Nacional"; sócio ho- 
norário da Academia Marianense de Letras; sócio honorário 
da Sociedade Paulista de História da Farmácia e Ciências Afins; 
sócio efetivo da Sociedade Cavaleiros de S. Paulo; Diploma de 
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sócio fundador do Instituto Genealógico Brasileiro; membro 
correspondente nacional do Instituto HisMrico e Geográfico 
de Jaguaráo, RS; membro efetivo da "Comissão de Assuntos 
Culturais" do CRF-8; agraciado com a "Medalha de Honra da 
Inconfidência Mineira", pelo Governo do Estado de Minas Ge- 
rais; "Medalha do Aleijadinho - Patrono das Artes Plásticas 
do Brasil", conferida pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto; 
"Medalha Silva Leme", do Instituto Genealógico Brasileiro: 
Colar da Sociedade Paulista de História da Farmácia e Ciências 
Afins; "Medalha Martim Afonso de Souza", pelo Instituto His- 
tórico e Geográfico Guarujá-Bertioga. 

ATIVIDADES EXTERNAS DOS SÓCIOS 

- Prof. Paulo Ricardo da Silveira Santos - Participou da Comis- 
são do Cinquentenário da Faculdade de Saúde Pública da USP. 

- Dr. João Gualberto de Oliveira - Publicou um estudo intitu- 
lado "Pátio do Colégio nP 1"; elaborou um estudo historiando 
os sessenta anos de existência do Instituto dos Advogados de 
São Paulo, cujo aniversário transcorreu no dia 21 de dezem- 
bro de 1976. 

- Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho - Conferências na Aca- 
demia Paulista de Letras, sobre "Pero de Magalhães Candavo 
e a Província de Santa Cruz", e no Ateneu Paulista de Histó- 
ria, sobre "O Governo de Albuquerque Lins". 

- Dr. Geraldo Dutra de Moraes - Conferências: "O Aleijadi- 
nho de Vila Rica - Reformulaçáo Histórica", na Academia 
Paulista de Letras; "Origem e evolu&o da música barroca 
brasileira", no anfiteatro do Hospital das Clínicas, da Facui- 
dade de Medicina da USP; "Ciclo de arte barroca brasileira", 
no auditório do Instituto Coração de Jesus de Santo André; "A 
epopéia da bandeira esmeraldina", no auditório da U.F.P. 
Publicaçóes: "A música erudita no Segundo Reinado", edição 
Cultura; "O órgão da Catedral de Mariana", in Rev. IHGMG 
e Conselho Estadual de Cultura; "A música barroca mineira e 
a influência da estilística germânica", tradução em língua ale- 
má, in "Staden-Johrbuch"; "Origem e evolução da música bar- 
roca brasileira", in Rev. Associação Médica de São Paulo; "Ca- 
xias - O Pacificador", in Rev. Paulistânia. 

- Acadêmico José Augusto César Salgado - Publicou o livro O 
Pátio do Colégio - História de uma Igreja e de uma Escola. 

- Prof. Vinício Stein Campos - Conferências: em Guaratingue 
tá, na instalação do Museu Rodrigues Alves; em Capivari so- 
bre o dia da cidade; Curso de Museologia em Cuiabá, na Uni- 
versidade Federal de Mato Grosso; em Porto Alegre sobre Al- 
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tino Arantes; Rodrigues de Abreu - o Poeta da Casa Destelha- 
da, na Academia Campinense de Letras; em Florianópolis, so- 
bre Afonso de Taunay, a convite do Governo de Santa Catari- 
na; em Capivari sobre História da mSica em Capivari. 

- Dr. Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho - Conferên- 
cias: "São Paulo, área histórica, geográfica e militar", pronun- 
ciada no I1 Exército, a convite do General Dilermando Gomes 
Monteiro; "Taunay e a Genealogia", no Curso sob o patrocí- 
nio do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo e da Se- 
cretaria de Cultura do Estado; "Genealogia, Conceitos e Obje- 
tivos", no Sociedade Paulista de História da Farmácia e Ciên- 
cias Afins, e "Genealogia Paulista", no Ateneu Paulista de 
História. 

- Prof. Mário Pires - Conferências: "Flávio de Carvalho", no 
Rotary Club de Campinas Centro; "Excertos da História de 
Valinhos", no Rotary Club de Valinhos; "Dia do Bombeiro", 
no Lions Campinas Centro; "Este é um País que vai pra fren- 
te", na Escola Estadual de Grau "Geny Rodrigues" e "Cen- 
tenário de Altino Arantes", na Academia Campinense de Letras. 

MUSEU, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 

Durante o ano de 1976, foi grande a freqüência de visitantes ao 
Museu José Bonifácio, inclusive de estudantes. Entre as visitas re- 
cebidas, destacamos as do Sr. Embaixador e outros membros da 
Embaixada de Portugal, do Sr. Consul Geral da Venezuela, do Pre- 
sidente da Academia de História da República da Colômbia e de 
membros da família do Presidente Attino Arantes. 

A Seção de Arquivo e Documentação também foi bastante fre- 
qüentada, especialmente por estudantes e bolsistas americanos, 
estudiosos de nossa documentação histórica. 

Receberam o Arquivo e o Museu, no decorrer do ano, valio- 
sas doações que vieram enriquecer o nosso patrimõnio histórico 
e artístico. 

Conseguiu o Instituto dar a publicidade, em 1976, o Catálogo 
do Arquivo Histórico do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, iliciativa de grande importância e que se credita a dedica- 
ção e operosidade do Prof. Alvaro da Veiga Coimbra, que dirige, 
com tanta eficiência, o conjunto Museu, Arquivo e Documentação, 
deste Sodalício. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Instituto continua em franca atividade, tendo 
à frente, como seu diretor, o consócio José Leandro de Barros 
Pimentel, que foi eleito. 
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No ano de 1976 a Biblioteca foi procurada por grande núme- 
ro de associados e consulentes. O seu acervo foi enriquecido coni 
várias aquisições e doações de obras. 

HEMEROTECA JdLIO MESQUITA 

Os trabalhos da Hemeroteca Júlio Mesquita transcorreram 
normalmente, durante o ano de 1976, 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 Al- 
meida Camargo, dispõe a Hemeroteca de catálogos que muito 
facilitam a consulta do acervo pelos pesquisadores. Quanto a pre- 
servaçáo de jornais e revistas, inúmeras coleções foram micro- 
filmadas. 

TESOURARIA 

A Tesouraria continuou sob a direção do Arquiteto Wilson 
Maia Fina, 1." Tesoureiro, tendo como auxiliar a Profa. Maria da 
Luz Navarro. 

A Receita e a Despesa encontram-se perfeitamente equilibra- 
das, continuando a verificar-se razoável aumento das disponibili- 
dades do Instituto, não obstante a realização de despesas extraor- 
dinárias com a publica@o do Catálogo do Arquivo Histórico, re- 
forma mecânica dos elevadores e outros encargos atendidos no 
exercício. O balancete permitirá o devido conhecimento do esta- 
do satisfatório das fianças do Sodalício e o auspicioso desenvol- 
vimento que se processa, sem interrupção, em sua vida econômi- 
co-financeira, como se poderá ver do referido balancete apresen- 
tado, ern separado, para discussão e deliberação do Plenário. 

SECRETARIA 

A Secretaria, tendo a frente o 1.0 Secretário, Coronel Heliodo- 
ro Tenório da Rocha Marques, continua empenhando-se em aten- 
der 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 1976, os dois 
elevadores e o prédio do Instituto, contra danos corporais e in- 
cendios, respectivamente. 
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ELEVADORES 

A assistência aos nossos elevadores continua a cargo da fir- 
ma Indústria Villares SA. O novo contrato para a continuidade 
da conservação é válido de 1: de dezembro de 1976 a 30 de no- 
vembro de 1977, e a conservaçáo mensal foi aumentada para Cr$ 
1.019,00 (mil e dezenove cruzeiros). 

CENTENARIO DE ALTINO ARANTES 

Foi condignamente comemorado pelo Sodalício o centenário 
de nascimento de seu antigo Presidente Dr. Altino Arantes, tendo 
falado sobre o ilustre paulista, na sessão cultural de 4 de setem. 
bro, o consócio Prof. Mário Pires, e na sessão comemorativa de 
18 de setembro o 2: Secretário, Prof. Vinício Stein Campos. Re- 
presentando a família do homenageado falou o Dr. Júlio Arantes. 

CENTENÁRIO DE AFONSO DE TAUNAY 

O Centenário do historiador Afonso d'Escragnolle Taunay, 
Presidente Honorário do Instituto, foi também condignamente 
comemorado por este Sodalício, em colaboração com a Secreta- 
ria de Cultura, Ciência e Tecnologia, a Divisão de Museus, a Aca- 
ciemia Paulista de Letras e o Ateneu Paulista de História. Foram 
realizados cursos de história, com a participação de diversos con- 
sócios e historiadores, falando no encerramento do curso do Ate- 
neu o Acadêmico José Pedro Leite Cordeiro, e no encerramento 
do curso da Divisão de Museus o Prof. José Honório Rodrigues, 
da Academia Brasileira de Letras. 

HOMENAGEM AOS S6CIOS FALECIDOS 

A última sessão do exercicio findo o Sodalício dedicou-a in- 
~irarnente 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: Prof. Clóvis de Oliveira, Prof. 
Josué Calander dos Reis, Deputado Plínio Salgado, Dr. José Osó- 
rio de Oliveira Azevedo, Dr. Aureo de Almeida Camargo, Vice-Al- 
mirante Mário Ferreira França, Dr. José Vicente Alvares Rubião, 
Jornalista Cyro Passara de Pádua, Monsenhor João Baptista de 
Carvalho (Frei Joálo Maria), Prof. Dr. Pedro Moacyr Campos, Aca- 
dêmico Leão Machado, Dr. João da Costa Pinto Dantas Júnior, 
Profa. Anfrisia Santiago, Dr. Júlio Caldeira de Almeida da Gama 
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Lobo Caiola, Sr. Tancredo de Barros Paiva, Profa. Virgínia Rau, 
Prof. Damião Peres, Dr. Fernanào São Paulo, Sr. Augusto Meira, 
Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto, Dr. José de Toledo, Dr. Afon- 
so Rui de Souza, Dr. Jordão Emerenciano e Prof. Paulo Sílvio 
Azevedo. 

CONCLUSAO 

Concluindo, vamos repetir expressões empregadas no ano ante 
rior: Terminando este extenso e minuciosa relatório, para cuja 
elaboração dedicamos todo o nosso cuidado, não estamos SegLaros 
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 colaboração que nos deram. E com esses agradecimentos, 
os votos de perieita felicidade no ano de 1977. 

São Paulo, 15 de janeiro de 1977. 
Pela Diretoria, 

ERNESTO DE MORAES mME 
Presidente em Exercício 

HELIODORO TEN6RIO DA ROCHA MARQUES 
1.0 Secretário 

VINfCIO STEIN CAMPOS 
2P Secretário 
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INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 
C.G.C 62.926.91'?/0001-91 

Variaçáo Patrimonial em 31 de dezembro de 1916 

Variqões Passivas Variações Ativas 

Despesa: 

Eespesa c/ Pessoal 221.624,09 Receita: 
Despesa Previdenciária 18.411,74 Patrimonial 
Despesa c/ Conservação 11.152,4fi Aluguéis 653.89888 
Despesas Gerais 28.940,93 Rep. p/ Cons. Prédio 83.244.50 
Luz e Força 23.729,00 Diversas 
Telefone 1.810,4@ Med. Dist. e Diplomas 115,643 
W& 138,OO Revistas, Livros e Jornais 6.210,00 
Consumo d'água 8.20233 Aplicações Financeiras 211.084,18 
Imp. Mat. Escritório 5.967.10 
Sem. Calig. Conf. ~ e d .  33.435,OO 
Fublicapóes Diversas 58.163,98 
Seguros 3.851,89 
Micref. e Hemeroteca 10.195,20 

Saido Econõmieo 
Superavit do Exercício 528.294.24 

1.014.553,16 

Balanço Patrimoniai em 31 & dezembro de 1976 

Ativo Passivo 
Passivo Permanente: 

Aiivo Imobilizado: 
?Adveis e Utensilios 15.008,08 . .Patrim&nio 988.40080 
iiiblioteça 951,00 15.951,08 Superavit 528.294.24~ 

Ativo Financeiro: 
Caixa 5.779.63 
Bancos 211,43329 211.212.91 

Ativo Realizável: 

Aplicações Finan- 
ceiras 1.283.531.04 

1.516.695,01 1.516.695,04 

a )  Dr. Ernesto de Moraes Leme a)  José Geniculo F? 
Vice-presidente em Exercício Contador 

a )  Dr. Wilson Maia Fina -- 10 Tesoureiro CR.Csp. n? 7224 

P.4RECER DA COMISSAO DE FINANÇAS 

Tendo examinado o Balancete de Movimento Financeiro de 1976, do 
Instituto Histdrico e Geográfico de São Paulo, encerrado em 31 de desem- 
bro de 1976, bem como o livro caixa e todos os documentos e demonstra- 
ções que o ilustram, achamos tudo em perfeita ordem, podendo, por isso. 
sugerir a sua aprovação. 

a! Antonio Barreto do Amarai a )  Dr. Mbrio Savelli a )  Cel. Benito Serpa 



RELAT6RIO DA DIRETORIA 

REFERENTE AO ANO DE 1977 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo, como faz todos os anos, passa a dar conta, aos Senhores Con- 
sócios, de suas atividades durante o exercício de 1977. 

DIA DE SAO PAULO E DO SODALfCIO 

Como de costume, as datas de 25 de Janeiro e 1.0 de Novembro 
foram evocadas solenemente, discorrendo sobre os vultos que fun- 
daram São Paulo e os que fundaram o Sodalício o orador oficial, 
Dr. Mario Savelli. 

SESSÁO ESPECIAL EM HOMENAGEM A AURELIANO LEITE 

Conforme se fez menção no relatório anterior, de 1976, reali- 
zou-se no dia 8 de janeiro de 1977 uma sessão especial de home- 
nagem a saudosa memória do Presidente Aureliano Leite, soleni- 
dade a que concorreram numerosos consócios, amigos e adrnira- 
dores do ilustre extinto e os seus filhos, genro, nora e netos. Pr* 
feriu a oração oficial o Dr. Mário Savelli, que em felizes expres- 
sões evocou a grande vida do homenageado, sua atividade parls- 
mentar e política e os notabilíssimos serviços que prestou à His- 
tória do Brasil, especialmente a História de São Paulo, objeto de 
seus cuidados e estudos até os últimos dias de sua útil e provei- 
tosa existência. 

PRESIDENCIA DO INSTITUTO - EIXIÇAO DO 
PROFESSOR ERNESTO DE MORAES LEME 

Conforme constou do Relatório de 1976, com o falecimento 
do saudoso Presidente Aureliano Leite, na madrugada do dia 4 de 
dezembro daquele ano, assumiu o exercício da presidência do Ins- 
tituto o 1.O Vice-presidente, Professor Dr. Ernesto de Moraes Leme. 

Faltando mais de seis meses para o término do mandato do 
Dr. Aureliano Leite, a expirar-se no dia 25 de janeiro de 1978, 
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foi convocada eleição para preenchimento da vaga decorrente do 
seu falecimento, nos termos do artigo 23, parágrafo único, do 
Regimento Interno. 

A eleição realizou-se no dia 5 de fevereiro de 1977, em sessão 
plenária extraordinária para tal fim destinada, sendo eleito Pre- 
sidente do Sodalício, com mandato até 25 de janeiro de 1978, o 
Professor Dr. Ernesto de Moraes Leme, que tomou posse do cargo 
na oportunidade, após a proclamação do resultado da eleição pelo 
Vice-presidente Tito Lívio Ferreira, então na presidência dos tra- 
balhos da referida sessão plenária extraordinária. 

SESSOES PLENÁRIAS 

Durante o ano findo, o Instituto realizou dezesseis sessões 
ordinárias, uma sessáo especial, cinco sessões extraordinárias, 
uma sessão solene e uma sessão magna. 

S6CIOS NOVOS 

Foram eleitos, no decorrer de 1977: 

TITULARES - Jornalista Joáo Teixeira de Paula, Arquiteto 
Benedito Lima de Toledo, Prof. João Gabriel Sant'Ana, Dom Mar- 
tinho Johnson, O. S .  B., Dr. Paulo F'raletti, Dr. Antônio Barbosa 
Lima, Dr. José Aleixo Irmão, Prof. Manoel Vitor de Azevedo e 
Cel. Cláudio Moreira Bento. 

CORRESPONDENTES NACIONAIS - Eng" Marcos Tito Ta- 
moyo da Silva, Dr. Fábio Nelson Guimarães, Prof. Oiliam José, 
Prof. Nelson Omegna e Prof" Vera Ravagnani Job. 

S6CIOS QUE TOMARAM POSSE DURANTE O ANO 

TITULARES - Jornalista João Teixeira de Paula, Arquiteto 
Benedito Lima de Toledo, Prof. Joáo Gabriel Sant'Ana, Dom Mar- 
tinho Johnson, O. S.  B . , Dr. Paulo Fraletti, Dr . Antônio Barbosa 
Lima, Dr. José Aleixo Irmão, Prof. Manoel Vitor e Azevedo e Cel. 
Cláudio Moreira Bento. 

COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados: Dr. Lauro Péricles Gonçalves, Dr. Mércio 
Prudente Corrêa. Profa Beatriz Dutra, Prof. Acary de Oliveira Men- 
des, Dr. José da Veiga Oliveira, Dr. Itanislaw Herstal e General 
Waldemar Pio dos Santos. 
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MEDALHA D. PEDRO I1 

Foram agraciados: Dr. Alexandre Nelson de Melo, Dr. Antô- 
nio Benedito Machado Florence, Acadêmico Ant6nio Carlos Pa- 
checo e Silva, Prof. Bernardo José Castelo Branco, Dr. Célio Sa- 
lomão Debes, Sr.  Celso Maria de Me10 Pupo, Dr. Duílio Crispim 
Farina, Prof. Ernâni da Silva Bruno, Acadêmico Fernando Ferrei- 
ra de Góes, Dr. Geraldo Dutra de Moraes, Escritor Henrique L. 
Alves, Dr. José Alves Palma, Acadêmico José Carlos de Ataliba 
Nogueira, Cel. José Eugênio de Pauia Assis, Sra. Lourdes Ce- 
dran, Prof . Lourenço Luiz Lacombe, Acadêmico Luís Martins, 
Acadêmico Lycurgo de Castro Santos Filho, Dra. Nilva R. de Melo, 
Prof. Odilon Nogueira de Matos, Jornalista Paulo Zingg, Prof. 
Rudá de Andrade, Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, Secretário 
dos Negócios ExtraordinBrios Cláudio Lembo, Secretário da Cul- 
tura Sábato Antônio Magaldi, Academia Paulista de Direito, Aca- 
demia Paulista de Letras, Comendador Affonso Alberto Salgado, 
Acadêmico Alfredo Buzaid, Prof. Antonio Ferreira Cesarino Ju- 
do r ,  Associaqão Paulista de Imprensa, Clube Piratininga, Prof. 
Fausto Ribeiro de Barros, Instituto Hans Staden, Dr. Joachin 
Woifgan Dietzius, Dr. José Fiávio Monteiro da Cruz, Liga do Pro- 
fessorado Católico, Desembargador Manoel Augusto Vieira Neto, 
Profa Maria do Carmo de Godoy Ramos, Dr. Mário Ferreira Mi. 
gliano, Acadêmico Mário Graciotti, Dr. Mércio Prudente Corrêa, 
Movimento de Arregirnentação Feminina, Desembargador Odilon 
aa Costa Manso, Acadêmico Paulo Bomfim, Acadêmico Raimundo 
de Menezes, Sociedade Amigos da Cidade, Sociedade Geográfica 
Brasileira, Sociedade Veteranos de 32 - M.M.D.C. Dr. Ubirajara 
Martins, União Brasileira de Escritores, Da. Lúcia Piza Figueira de 
Mello Falkenberg, Instituto Histórico e Geográfico Guarujá-Ber. 
tioga, Casa de Portugal, Dr. Darcílio de Castro Rangel, Dr. Enzo 
Silveira, Prof Dr. Horácio de Carvalho Junior, Prof. Dr. Izrael 
Mordka Rozenberg, Jornalista Napoleão de Carvalho, Dr. Nello 
Ferrentini, Dr. Newton de Aguiar Fagundes, Comandante Paul Do- 
novan Kigar, Prof. Dr. Paulo Teixeira de Carvalho, Dom Pedro 
Henrique de Orleans e Bragança, Jornalista Rodrigo Lisboa Soa- 
res, Dr. Rudolf Robert Hinner, Dr. Ruy Mesquita, Dr. Tácito Re. 
mi de Macedo van Langendonck, General de Exército Waldemar 
Pio dos Santos, Prof. Dr. Washington de Barros Monteiro, Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Prcf. Pedro Calmon. 

MEDALHA AIEXANDRE DE GUSMAO 

Foram agraciados: Jornalista Antônio Machado Sant'Ana, 
Acadêmico Lycurgo de Castro Santos Filho, Prof. Dr. Washington 



226 REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E G E O G R m C O  DE S. PAULO 
-- 

de Barros Monteiro, Sr. Carlo Pega, Profa Maria Amália Conêa 
Giffoni, Sr. Itamar Bopp, Cel. Arrisson de Souza Ferraz e Ber- 
nardo Ribeiro de Moraes. 

DOAÇÕES AO INSTITUTO POR SÓCIOS E ESTRANHOS 

- Dr. José Teixeira de Oliveira - Oferta do livro de sua autoria 
História do Estado do Espirito Santo, 2.= edição. 

- Sr. Fernando da Cruz Gouvêa - Oferta do livro de sua autoria 
Oliveira Lzma: Uma Biografia, em 3 volumes. 

- Sr. Enéas Galváo do Rio Apa - Oferta de cinco quadros emol- 
durados, com descrição datilografada e desenhos ilustrativos. 

- Dr. Luís Fernando Whitaker Tavares da Cunha - Oferta do 
livro Guerra do Paraguay, de autoria do General Antonio Amé- 
rico Pereira da Silva, com uma dedicatória ao Conde D'Eu, 9 
de uma ponta de lança maia, feita de obsidiana, com mais de 
mil anos, presenteada aquele ilustre confrade por um estudioso. 

- Da Alayde Borba - Oferta de 34 volumes, sendo 25 de Inven- 
tários e testamentos (Publicação Oficial do Arquivo do Estado) 
e 9 de Atlas da Câmara Municipal de SÉio Paulo (Publicação 
Oficial do Arquivo Municipal. 

- Sr. Paul P. Brocchini - Oferta de um estojo contendo 3 me- 
dalhas de prata comemorativas da epopéia bandeirante. 

-- Prof. José Gonçalves Salvador - Oferta do livro Os Cristãos 
Novos - Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro (1530- 
Isso). 

- Dr. Diamantino Real - Oferta de uma medalha comemorativa 
do "Dia de Camóes e das Comunidades Portuguesas". 

- Dr. Benedito Lang - Oferta de uma medalha comemorativa 
da vitória da Revolução de 1930. 

- Dr. Paulo Nogueira Neto - Oferta de valiosa documentação 
que serviu à elaboração do 2 tomo do 4.0 volume de A Guerra 
Cívica de 1932. 

- Sr. Oswaldo Costa de Lacerda - Oferta de uma série de obras 
de História e Geografia. 

- Dr. Mércio Prudente Corrêa - Oferta de uma miniatura do ca- 
pacete de aço, símbolo da Revolução Constitucionalista, con- 
feccionado ao ensejo da passagem do 45: aniversário da glo- 
riosa Epopéia de 1932. 

- Jornalista Sebastião Aimeida Oliveira - Oferta do livro de sua 
autoria Subsfdios para a História de Tanabi. 

- Cel. Adauto Fernandes de Andrade - Oferta do livro de sua 
autoria Calabar, o In~ustiçado. - Prof. Manoel Vitor de Azevedo - Oferta do livro de sua autoria 
Sáo Paulo de Antigamente. 
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- Eng? Manoel Rodrigues Ferreira - Oferta do livro de sua au- 
toria As Bandeiras do Paraupava. 

- Jornalista Geraldo Sesso Junior - Baráo de Ataliba Nogueira. 
- Dr. José Aleixo Irmão - Discurso de posse. 
- Jornalista José Benedito Silveira Peixoto - O centenário do nas- 

cimento de Luís Silveira; O Jornalismo no 7 de Setembro. 
- Dr. José Bueno de Oliveira Azevedo Filho - O Bicentenário do 

General Baráo de Taquari. 
- Prof. João Gabriel Sant'Ana - Discurso de posse. 
- Jornalista João Teixeira de Paula - Discurso de posse. 
- Dr. Luís Wanderley Torres - Contrastes e Confrontos do 

Nordeste. 
- Dr. Mário Savelli - a data de 23 de Maio. 
- Dom Martinho Johnson, O .  S .B. - Discurso de posse. 
- Prof. Manoel Victor de Azevedo - Discurso de posse. 
- Dr. Paulo Fraletti - Discurso de posse. 
- Dr. Pedro Brasil Bandecchi - O Sesquicentenário dos Cursos 

Jurídicos no Brasil. 
- Prof. Roberto Machado Carvalho - O Cinqüentenário da mor- 

te de Capistrano de Abreu. 
- Prof. Vinício Stein Campos - O Centenário de um grande Bis- 

po de Campinas - D. Francisco de Campos Barreto; o Cin- 
quentenário do v130 do Jahú; A Epopéia de 1932; O Centenário 
de Deodoro; D. Pedro I1 em Capivari em 1878. 

- Arquiteto Wilson Maia Fina - Fatos curiosos no Legislaiivo 
Municipal em 1826. 

DISTINÇOES A SOCIOS 

- Prof. Ernesto de Moraes Leme - Eleito Presidente Honorá- 
rio do Instituto HisMrico e Geográfico de São Paulo. 

- Dr. José Pedro Leite Cordeiro - Eleito Presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo para o triênio 1978/1981. 

- Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho - Eleito I?  VicePresiden- 
te do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo para o trie- 
nio 1978/1981; eleito 13 Tesoureiro da Associação dos Cava- 
leiros de São Paulo. 

- Dr. Pedro Brasil Bandecchi - Eleito 2.O Vice-presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo para o triênio 
de 1978/1981. 

- Prof. Vinício Stein Campos - Eleito I? Secretário do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo para o triênio de 1978/ 
1981. 

- Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - Eleito 2: 
Secretário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
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para o triênio de 1978/1981; eleito Presidente da Associação 
dos Cavaleiros de São Paulo. 

- Dr. Geraldo Dutra de Moraes - Eleito 3." Secretário do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo para o triênio de 
1978/1981. 

- DP Maria Helena Brancante - Eleita 4." Secretária do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico d.e São Paulo para o triênio 1978/ 
1981. 

- Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira - Eleito 1." 
Tesoureiro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
para o triênio 1978/1981. 

- Jornalista Pedro Ferraz do Amaral - Eleito 2." Tesoureiro do 
Instituto Histórico e Geográfico para o triênio 1978/1981. 

- Dr. Mário Savelli - Reeleito l? Orador Oficial do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo para o triênio 1978/1981; 
eleito Vice-presidente do Centro de Ação Latina; agraciado com 
as medalhas: Pioneiros da Aviwão da Fundação Santos Du- 
mont e Ana Nery, da Sociedade Brasileira de Integração e 
Educação. 

- Padre Hélio Abranches Viotti - Reeleito 2." Orador Oficial 
do Instituto Histórico e Geográfico para o triênio 1978/1981; 
eleito 1." Vice-presidente da Associação dos Cavaleiros de São 
Paulo. 

- Sr. José Leandro de Barros Pimentel - Reeleito 1.0 Bibliote- 
cário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo para 
o triênio 1978/1981. 

- Arquiteto Wilson Maia Fina - Eleito 2." Bibliotecário do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo para o triênio 
1978/1981. 

- Sr. Ántônio Barreto do Amaral - Eleito Hemerotecário do 
Instituto Histórico e Geográfico para o triênio 1978/1981. 

- Prof. Alvaro da Veiga Coimbra - Reeleito Diretor do Museu, 
Arquivo e Documentação do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo para o triênio 1978/1981. 

- Comendador Paulo Romano - Agraciado com a medalha Ana 
Nery, da Sociedade Brasileira de Integração e Educqão. 

- Dr. Rudolf Robert Hinner - Agraciado com as medalhas: C m  
de Mérito "Litteris Et Artibus" I. C.L. pelo Presidente da 
Austria; Grá Cruz da Ordem "Mérito Naval"; Eleito "Fellow" 
da "The Royal Geographical Society". 

- Dr. Alexandre Nelson de Mello - Eleito 2 . O  Vice-presidente da 
Associação dos Cavaleiros de São Paulo. 

- Dr. Tácito Remi de Macedo van Langendonck - Eleito 2.O Se- 
cretário da Associação dos Cavaleiros de São Paulo. 
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ATIVIDADES EXTERNAS DOS S6CIOS 

- Dr. Mario Savelli - Conferências: no Clube Atlético Pnuliç- 
tano sobre "S. Paulo, ontem, hoje e amanhã"; na Academia 
Paulista de Letras sobre "Presença Italiana em S. Paulo". 

- Dr. Rudolf Robert Hinner - Conferências: no Instituto Aus- 
tro - Latino-Americano sobre "A Política Florestal Brasilei- 
ra"; "As Povoações Fundadas por Austríacos no Brasil"; na 
Universidade de Campinas sobre "A Metalurgia do Pó". Pu- 
blicou A colonização Austro Alemã no Brasil nas Revistas 
"Altvater" e "Oesterreich - won - Servativ". 

- Dr. João Gualberto de Oliveira - Publicou: 60 anos do Institu- 
to dos Advogados de São Paulo. 

- Prof. Vinício Stein Campos - Publicou: Evocações da Vida 
Musical de Capivari - 1810 - 1977 e Um pensamento na Eter- 
nidade, romance, 4~ edição. 

- Prof. Paulo Silveira Santos - Trabalho: Contribuiçáo para a 
História da Imprensa Paulista; venceu o concurso de monogra- 
fias Nascimento da Imprensa Paulista, instituído pela Ordem 
dos Velhos Jornalistas de São Paulo. 

MUSEU, ARQUIVO E WCUMENTAÇAO 

Durante o ano de 1977, foi grande a freqüência de visitantes ao 
Museu José Bonifácio, inclusive de estudantes. 

A Seçáo de Arquivo e Documenta&o também foi bastante fre- 
quentada, especialmente por estudantes e bolsistas americanos, 
estudiosos de nossa documentação histórica. 

Receberam o Arquivo e o Museu, no decorrer do ano, valio- 
sas doações que vieram enriquecer o nosso patrimônio histórico 
e artístico. 

O conjunto, constituído pelo Museu, Arquivo e Documenta- 
ção, esteve sob a eficiente direção de nosso consócio, Prof. Alva- 
ro 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, tendo 
a frente, como seu diretor, o consócio José Leandro de Barros 
Pimentel, que vem procurando dar cabal desempenho as funções 
para que foi eleito. 

No ano de 1977 a Biblioteca foi procurada por grande núme- 
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ro de associados e mnsulentes. O seu acervo foi enriquecido com 
várias aquisições e doações de obras. 

HEMERQTECA JOLIO MESQUITA 

Os trabalhos da Hemeroteca Júlio Mesquita transcorreram 
normalmente, durante o ano de 1977, verificando-se aprecikvel 
freqüência de pessoas interessadas em consultar suas coleções de 
jornais e revistas. 

Sob a eficiente direção da mnsócia Prof: Ana Maria de Al- 
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- 
rilmadas . 

TESOURARIA 

A Tesouraria continuou sob a direção do Arquiteto Wilson 
Maia Fina, I." Tesoureiro, cujas funções desempenhou, em 1977, 
com a constante dedicação e a comprovada capacidade que têm 
caracterizado a sua gestão nos assuntos econômico-financeiros do 
Sodalício. 

Os aluguéis das dependências ocupadas pelo Banco Itamarati 
e os ordenados dos funcion6rios do Instituto foram reajustados, 
em 1977, levando-se em conta as variações do poder &uisitivc 
da moeda e as disposições legais aplicáveis em ambos os casos. 

A Receita e a Despesa encontram-se perfeitamente equilibra- 
das, continuando a verificar-se razoável aumento das disponibili- 
dades, não obstante a realização de despesas extraordinárias com 
a restauração de quadros a óleo, limpeza da fachada do p r a o ,  
reforma da instalação elétrica do Museu, =blioteca e salas da 
Secretaria e da Presidência, reforma de instalações sanitárias, pin- 
tura, substituição de cortinas e outras benfeitorias em várias d e  
pendências do Instituto. 

O estado satisfatório da situação econômico-financeira do 
Sodalício poderá ser verificado mediante o exame do balanço apre- 
sentado pela Tesouraria e ora submetido a discussão e delibera- 
ção do Plenário. 

SECRETARIA 

A Secretaria, tendo a frente o 1.O Secretário, Coronel Heliodo- 
ro Tenório da Rocha Marques, continua empenhando-se em aten- 
der aos seus inúmeros e importantes encargos, que aumentam 
dia a dia, dada a notável projeção do Sodalício. 
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SEGUROS 

Como nos anos anteriores, foram segurados, em 1977, os dois 
elevadores e o prédio do Instituto, contra danos corporais e in- 
cêndio, respectivamente. 

A assistência aos nossos elevadores continua a cargo da fir- 
ma Indústria Villares S.A. O novo contrato para a continuidade 
da conserva&o é valido de 1.0 de dezembro de 1977 a 30 de no- 
vembro de 1978, e a conservação mensal foi aumentada para 
Cr$ 1.427,OO (mil quatrocentos e vinte e sete cruzeiros). 

ELEIÇAO DA DIRETORIA PARA O TRIENIO 1978/1981 

Nos termos do artigo 35 do Estatuto e demais disposições 
estatutárias e regimentais aplicáveis ao caso, realizou-se no dia 
8 outubro de I977 a eleição da Diretoria que regerá os destinos 
do Sodalício no trienio 1978/1981. Sendo candidatos a cargos na 
nova Diretoria os 1: e 2: Secretários, foram convidados pelo P r e  
sidente, Prof. Ernesto de Moraes Leme, a fazerem parte da mesa 
diretora dos trabalhos os consócios Drs. Tácito Remi de Macedo 
van Langendock e José Bendito Silveira Peixoto, respectivamente, 
para o desempenho daquelas funções, bem como o Desembarga- 
dor Odilon da Costa Manso e o Dr. Luís Wanderley Torres para 
escrutinadores. Ao t6rmino dos trabalhos de apuração do dispu- 
tado e concorrido pleito, foram pelo Presidente proclamados elei. 
tos, para o triênio 25 de janeiro de 1978-25 de janeiro de 1981. 
os integrantes da seguinte chapa vencedora: Presidente, Dr. José 
Pedro Leite Cordeiro; 1: Vice-presidente, Dr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho; 2: Vice-presidente, Dr. Pedro Brasil Bandecchi; 
3." Vice-presidente, Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques; 
1.0 Secretário, Prof. Vinício Stein Campos; 2.0 Secretário, Dr. Au- 
gusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho; 3.0 Secretário, Dr. Ge- 
raldo Dutra de Moraes; 4." Secretário, D.= Maria Helena Brancan- 
te; 1.0 Tesoureiro, Comendador Joaquim de Lima Fernandes Mo- 
reira; 2: Tesoureiro, Jornalista Pedro Ferraz do Amaral; 1: Ora- 
dor Oficial, Dr. Mario Savelli; 2 . O  Orador Oficial, Padre Hélio 
Abranches Viotti; 1.0 Bibliotecário, José ieandro de Barros Pimen- 
tel; 2.0 Bibliotecário, Arquiteto Wilson Maia Mna; Hemerotecário, 
Antônio Barreto do Amaral; Diretor do Museu, Arquivo e Do- 
cumentação, Prof . Alvaro da Veiga Coimbra. 
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ELEIÇÁO DO PROFESSOR ERNESTO DE MORAES LEME 
PARA PRESIDENTE HONORÁRIO DO INSTITUTO 

Nos termos do artigo 12 do Estatuto, mediante proposta as- 
sinada por 102 sócios em pleno gozo de seus direitos, em sessão 
plenária extraordinária realizada no dia 5 de novembro de :977, 
presidida pelo Vice-presidente Pedro Brasil Bandecchi, o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo elegeu seu Presidente Hono- 
rário, por votação unânime dos sócios presentes a referida sessão 
plenária, o Prof. Dr. Ernestc de Moraes Leme. 

Por ordem cronológica, foram distinguidos anteriormente 
com a Presidência Honorária, desde a. fundação do Sodalício até 
os dias presentes, os ilustres brasileiros Prudente de Moraes, Ba- 
rão do Rio Branco, Ruy Barbosa, Affonso de E. Taunay, Altino 
Arpntes e Ernesto de Souza Campos, tornando-se o recém eleito 
o 7: Presidente Honorário do nosso Instituto Histórico e Geogra- 
fico, ao término de um mandato efetivo em que se investiu ceden. 
do ao apelo de seus comparheiros de Diretoria e a expressiva ma. 
nifestaçáo da vontade dos demais associados. 

CURSO DE HISTÓRIA DE SÁO PAULO 

Sob o patrocínio do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo e o concurso oficial da Divisão de Museus da Secretaria de 
Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado, realizou o Ateneu Paul- 
lista de História, sob a coordenação de seu Presidente, o confrade 
Dr. Álvaro do Amaral, o seu XV curso de "História de São Paulo" 
e que versou sobre "O Pátio do Colégio e sua presença nos quatro 
séculos da história da cidade". - 

O curso funcionou na sede do nosso Sodalício, no período de 
4 de novembro a 16 de dezembro de 1977, as segundas, quartas e 
sextas-feiras, das 18 às 19 horas, tendo dissertado sobre os assun- 
tos abaixo os seguintes conferencistas: 

ASSUNTOS CONFERENCISTAS 

A FüNDAÇAO DE SÁO PAULO . . . . . . . . Pe. Hélio Abranches 
Viotti 

ATIVIDADES DO "COLÉGIO DE SAO 
PAULO" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe. Hélio Abranches 

Viotti 
CASA DA FUNDIÇÃO E CASA DA 
MOEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Pedro Ferraz do Amara1 
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ANCHIETA NO PÁTIO DO COLÉGIO . . Pedro Oliveira Ribeiro 
Neto 

A PROCLAMAÇÁO DA REPÚBLICA E 
OS PRIMEIROS PRESIDENTES DO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ESTADO Vinício Stein de Campos 
A PROPAGANDA REPUBLICANA E O 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  PÁTIO DO COLÉGIO Célio S. Debes 
OS PRÓDROMOS DA INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Álvaro do Amara! 
O LAZER NO PÃTIO DO COLEGIO . . . .  lfário Savelli 
A MEDICINA NO PÁTIO DO COLÉGIO Lycurgo Castro Santos 

Filho 
A REFORMA URBANISTICA DO PÁTIO 
DO COLÉGIO E AS NOVAS SECRETA- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RIAS Wilson Maia Fina 
A "BERNARDA DE FRANCISCO IGNA- 
CIO E A CONFEDERAÇÃO DOS MUNI- 
CfPIOS PAULISTAS" ................. Álvaro do Amara1 
D. PEDRO I - A PROCLAMAÇÃO DA 
INDEPENDENCIA E ATOS POSTERIO- 
RES PRATICADOS NO PALÁCIO DO 
GOVERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alvaro do Amara1 
AMÉRICO BRASILIENSE E A RENÚN- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CIA DE DEODORO Brasil Bandecchi 
ICONOGRAFIA DO PÁTIO DO COUGIO Eduardo do Nascimento 
O MORGADO DE MATEUS E O PÁTIO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DO COLEGIO José Alves Palma 
ARQUITETURA JESUÍTICA DA IGREJA 

. . . . . . . . . .  E COLJZGIO DE SAO PAULO Geraldo Dutra de 
Moraes 

A FORÇA PÚBLICA E O PÁTIO DO 
. . . . .  COLÉGIO - A EPOPEfIA DE 1932 Cel. Heliodoro T. Rocha 

Marques 
OS PRIMEIROS BISPOS DE SÃO 
PAULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pe. Hélio Abranches 

1 Viotti 
A DEMOLIÇAO DA IGREJA, EM 1897 . . Lydia Maria Perosa 
A RECONSTRUÇAO DO COLÉGIO E DA 
IGREJA DO PATIO DO COLÉGIO . . . . .  José Augusto César 

Salgado 

HOMENAGEM AOS S6CIOS FALECIDOS 

Na segunda quinzena do mes de outubro de 1977, realizou o 
Instituto, de conformidade com o disposto no artigo 30 do Esta- 
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tuto, uma sessão magna dedicada inteiramente a inolvidável me- 
mória dos sócios falecidos no período compreendido entre 17 de 
outubro de 1976 e 22 de outubro de 1977, tendo se incumbido de 
seu elogio o Dr. Mário Savelli, orador oficial. Damos, a seguir, 
a relação dos que, lastimavelmente, desapareceram de nosso con- 
vívio: Dr. Aureliano Leite, Jornalista Gumercindo de Pádua Fleu- 
ry, Ministro Cândido Mota Filho, Dr. José da Costa e Silva So- 
brinho, Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, Dr. Arnaldo D'Avila Flo- 
rence, Cel. dr. Henrique Arouche de Toledo, Dr. Luiz Arrobas 
Martins, Prof. Guilherme Braga da Cruz, Eng." Manoel Chambers 
de Souza, Dr. Francisco Pires Martins e Prof. Thales Castanho 
de Andrade. 

CONCLUSAO 

Concluindo, vamos repetir expressões empregadas no ano 
anterior: Terminando este extenso e minucioso relatório, para 
cuja elaboração deüicamos todo o nosso cuidado, não estarnos 
seguros de que se apresente perfeito. Sempre, por certo, faltará 
alguma coisa. Pedindo desculpas pelas possíveis omissões, aqui 
deixamos aos nossos consócios os melhores agradecimentos pela 
valiosa colaboração que nos deram. E com esses agradecimentos, 
os votos de perfeita felicidade no ano de 1978. 

São Paulo, 14 de janeiro de 1978 
Pela Diretoria, 

ERNESTO DE MORAES LEME 
Presidente 

HELIODORO TEN6RIO DA ROCHA MARQUES 
1.- Secretário 

VINfCIO STEIN CAMPOS 
2.0 Secretário 
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INSTITUTO HIST6RIW E GEOGRAFICO DE SAO PAUUJ 
C.G.C 62.926.977/W01-91 

Variação Patrimonial em 31 de dezembro de 1977 
Variações Ativas 

Variaç6es Passivas Receita: 

Despesa: Patrimonial 
Despesa c/ Pessoal 422.851,81 Alugu6is 713.460,8li 
Despesa Previdenciária 26.797,77 Reg. p/ Cons. Prédio 128.369.35 
Despesa c/ Conservação 165.942.50 Subvenções 12.500,OO 
Despesas Gerais 90.020,OS 
Luz e Força 32.261,OO Diversas 
Telefone 5.027,80 Med. Dist. e Diplomas 5.650,MI 
Gás 1.042,00 Revistas, Livros e Jornais 2.936.00 
Consumo d'água 13.980,98 .4plica@es Pinan- 
Imp. Mat. Escritório 5 94420 ceiras 537.992,59 
Serv. Calig. Conf. Med. 39.016,SO 
Publicações Diversas 23.82W: 
Seguros 15.532,48 
hiicrof. e Hemeroteca 23.745,12 

865.989,06 
Saldo Econômico 
Superavit do Exercício 534.919,80 

Balanço F'atrimonial em 31 de dezembro de 1977 
Ativo Passivo 

Ativo Imobiliaado: Passivo Permanente: 
Móveis e Utensílios 23.550,08 Patrimbnio 1.516.695,M 
Biblioteca 1.617,00 25.167.08 Superait 534.919,74 

Ativo Financeiro: 
Caixa 
Bancos 

Ativo Realizável: 
Apiicaçóes Finan- 
ceiras 1.308.500,OO 

2.051.614,78 2.051.614,78 
a> Dr. Emesto de Moraes Leme a> dos6 Geniculo Filho 

VicePresidente em Exercício Contador 
a )  Dr. Wilson Maia F'ina - 1.0 Tesoureiro CR.C. SP n . ~  7224 

PARECXR DA COMISSAO DE FINANÇAS 

Tendo examinado o Balancete do Movimento Financeiro de 1977, do Ins- 
tituto Kistbrico e Geográfico de São Paulo, encerrado em 31 de dezembro 
de  1977, bem como o livro caixa e todos os documentos e demonstrações 
que o ilustram, aclamos tudo em perfeita ordem, podendo, por isso, sugerir 
a sua aprova~ão. pelo plenário reunido, conforme determina o Artigo n.O 

30 dos Estatutos. 
a) Antônio Barreto do Amara1 a )  Dr. Máric Savelli a )  Manoel Ubaldino de  

Azevedo 
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INSTITüTO HISZYSRICO E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 

BALANCETE ANUAL ENCERRADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 1974 

DISP0NfVRl.i ......... 
. Banco Itamarati S.A. ........................... 48.449,48 

............ . Banco Auxiliar de São Paulo S.A. 995, 18 
. Letras de Cãmbio .............................. 221.400.00 

Bbnus Rotativos ................................. 306.600.00 
Obrigacóes Eletrobras ............................ 300.00 . .  

. Banespa ........................... ... ......... 1.000.00 

. Caderneta de i'mpança 01154009 *S . Paulo - 
Minas Gerais S A . Grato Imobiliário* .......... 23.04221 
Saldo em Caixa . .................................. 118.45 601.905.32 

DESPESAS: 

. Despesas Gerais (limpeza cortinas. açúcar. caf6. 
material Hemeroteca. pintura Galeria . calígrafo. 

...................... fotografias Museu. outros) 
. Aqu-áo Bônus Rotativos e Letras .............. 
. Publicações e Comunicações (Baiancete/'i3. correio. 

revista 71. estatutos. separatas) ................ 
. Aquisição Estatuetas (D . P . I1 e Da . Ma Cristina) 
. Serviços prestacios (condução . ferias. Lonoriirios. 

campanha civica) ............................. 
. Microfilmagem - filmes Kodak ................ 
. Conservação do Edifício (material limpesa. encana- 

mento. material elétrico. vidraceiro) ............ 
. Móveis e Utensílios: aquisição (arquivo. mesa. aspi- 

rador. microfone. estante. escada) .............. 
. Encadernação .................................. 
. Aquisição de livros .............................. 
. Despesas Sede (gás. água. luz. telefone) ........ 
. Concurso Literatura ............................. 
. Conservayáo de máquinas (bombas. elevadores. 

caixa de água . máquinas em geral) .............. 
. Encargos Sociais e Saiários: 
. INPS .................................. 8.81920 
. FGTS ................................. 7.496.75 

...... . PIS ......................... ... 752.65 
. ................. . Equipam c/ incêndio 313. 00 

Elevadores-Seguro . ..................... 80. 58 
. Seguro c/ incêndio .................. 2.713.97 

............................ . Sindicatos 237. 00 
............................. . Salários 86.128.30 
............................ . 130 Salário 7.256.50 

. Impostos Municipais: 

. Taxa Elevadores .................... 232. 40 

. Cons . x Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.604.80 4.837.20 307.704.6S 
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O TESOUREIRO - Wilson hlaia Fina 

............................... . PATRIMBNIO DISPONIVEL 601.905,3? 
RECEITA : 

. Alugueis ............................. 271.053,60 

. Reposição parte conservaçáo do prédio 39.310,80 

. Medalhas, Diplomas, Distintivos ...... 445,OO 

. Revistas, jornais ...................... 1.608,70 

. Obrigaçóes Eletrobrás (resgate e juros) 91,90 312.510.00 

São Paulo, 31 de  dezembro d e  1974 
O CONTADOR - CRC SP n P  51.446 

Kenya Olrubo 
O PRESIDENTE 
Aureliano Leite 

BALANÇO GERAL 

A T I V O  

?MOBILIZADO 
M6VEIS E üTENSILIOS 13.950,08 

DISPONIVEX 
CAIXA 1.796,84 
BANCO AUX. S. PAULO S/A 3.526,18 
BANCO EST. S. PAULO S/A 1.000.00 
BANCO ITAMARATI S/A 178.955.32 185.268,34 

BEALIZAVEL - CURTO PRAZO - 
BÕNUS ROTATIVOS 457.500,OO 
LETRAS DE CAMBIO Z85.S00,00 
CADERNETA DE POUPI 45.882,38 788.882,38 

REALIZAVEL - LONGO PRAZO - 
OBHIGAÇOES ELETROBRAS 

EXIGfVEL 
PATRIMÕNIO DISPONfVEL 

P A S S I V O  

Reconhecemos a exatidão d o  presente Balanço Geral, encerrado e m  31 
a e  dezembro d e  1975, somando Cr$ 988.400,80 (Novecentos e Oitenta e Oito 
Mil, Quatrocentos Cruzeiros e Oitenta Centavos). 

São Paulo, 31 d e  dezembro de  1975. 

ass.) 
Dr.  Ernesto d e  Moraes Leme Antonio Barreto d o  Amara: 
VicePresidente e m  Exercicio 
Wilson Maia Fina Dr. Mário Savelll 

1 Tesoureiro Cel. Benito Serpa 
Jose Geniculo Fiiho - Contador 

CRC - S P  - NP 7224 



238 REVISTA DO INSTITUTO MSTQRICO E GEOGRrlPICO DE S. PAULO 

ATA DA REUNIAO DO DIA 19 DE MAIO DE 1973 

Aos dezenove dias do mês de maio de mil novecentos e seten- 
ta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant. 
158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordi- 
riária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes 
os seguintes consócios: Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, 1." Secretário, Vinício Stein Campos, 2." 
Secretário, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Antonio Benedito Machado Florence, José de Me10 Pi- 
menta, José Leandro de Barros Pimentel, Arnaldo Amado Ferrei- 
ra, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Francisco Antô- 
nio Borges Grainha do Vale, Ricardo Gumbleton Daunt, Alberto 
Prado Guimarães, Pedro Ferraz do Amaral, Lorena Guaraciaba, 
Langleberto Pinheiro Soares, Divaldo Gaspar de Freitas, Itamar 
Bopp, Pe. Hélio Abranches Viotti, Paulo d'Alessandro, Alvaro do 
Amaral, Luiz Arrobas Martins, Gabriel Marques, Arrisson de Sou- 
za Ferraz, Tácito Remi de Macedo van Langendonck, Arnaldo 
d'Avila Florence, Pedro Brasil Bandecchi. Lida, aprovada e assi- 
nada a ata da sessão anterior, o Sr. Presidente comunica que se 
encontrava na casa o nove1 consócio Sr. Francisco Antônio Borges 
Grainha do Vale, Cônsul Geral de Portugal em São Paulo. Rece. 
bido com as solenidades do estilo, ieu e assinou o competente ter- 
mo de posse, sendo a seguir saudado pelo Orador Oficial Alfredo 
Gomes. Ao agradecer a saudação do Sr. Alfredo Gomes o Sr. 
Grainha do Vale destacou o papel do Instituto na atual conjuntura 
da vida social, como defensor das tradições nacionais, luso brasi- 
leiras, e o seu relevante papel em meic a poluição geral do mundo 
moderno através do trabalho desinteressado de homens de estu- 
do que se remem para preservar e transmitir, na maior pureza 
e fidelidade possíveis, a imagem do passado. Declarou haver es- 
colhido para seu patrono o Almirante Gago Coutinho, cuja bio- 
grafia desenvolveu em aplaudido discurso. O Sr. Machado Flo- 
rence ofereceu ao Sodalício, a seguir, um exemplar do Jornal do 
Comércio, do Rio de Janeiro, de 1854, uma fotografia de 1918, 
do Campo de Oficiais Portugueses prisioneiros de Guerra na Ale- 
manha, em 1918, e um mapa do Campo de Batalha de Armentieres, 
de La Lys, também da Guerra de 1918, feito pelo Estado-Maior do 
Exército Inglês, estes dois documentos pertenceram ao Comenda- 
dor Rogério Pinto Coelho, que foi soldado do Exército Aliado. O 
mesmo consócio Sr. Machado Florence propôs votos de congratu- 
lações e agradecimentos, ao ensejo da visita do Presidente General 
Emilio Garrastazu Médici a Portugal, com os Srs. Presidente Amé- 
rico Thomaz, Ministro Marcelo Caetano, Instituto Histórico de 
Portugal e ao próprio Presidente Médici por essa visita histórica. 
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Votação - Passando a funcionar em sessão secreta, após breve in- 
terrupqão de seus trabalhos, o Instituto examinou as seguintes pro- 
postas de admissão de novos sócios: Em 2a. votação, sócio hono- 
rário h. Gualter Godinho, aprovado: Joáo Alves das Neves, 2.a 
votação, sócio honorário, aprovado; Da. Augusta Barbosa Carva- 
lho Ribeiro, 2a. votsção, aprovada; Alberto Lemos, em 2a. vota- 
ção, sócio honorário como a precedente, aprovado; Oscar de Arru- 
da Penteado, em la. votaçáo, sócio correspondente nacional, apro- 
vado. Foram ainda aprovadas as seguintes moções: de Arnaldo 
d'Ávila Florence, apelo para doação de livros ao Instituto Histó- 
rico e Geográfico de Sáo João d'el Rei, Minas Gerais; de Alberto 
Prado Guimarães sobre o centenário de nascimento de Walter 
Seng, médico ilustre, benemérito, cuja vida é um patrirnônio de 
São Paulo pela elevação e benemerência de seu apostolado huma- 
nitário; de Alvaro do Amaral, sobre a homenagem prestada pela 
turma dos novos oficiais da Polícia Militar a memória de Ibraim 
Nobre; de Pedro Brasil Bandecchi sobre a passagem do 150" ani- 
versário da instalação do poder legislativo do Brasil, de 3 de maio 
a novembro de 1823; do Sr. Paulo d'Alessandro oferecendo ao So- 
dalício coleçáo de selos obliterados quando da passagem dos res 
tos do Imperador Pedro I por Pindamonhangaba; do Sr. Jos6 
Leandro de Barros Pimentel sobre a transferência simbólica do 
Comando do Exército Constitucionaiista, 4a.-feira, para as mãos 
do Presidente Aureliano Leite; do Sr. Alfredo Gomes, propondo 
se registre em ata um voto de reverência cívica a data de 23 de 
maio, 4a:feira próxima. Nada mais. Para constar foi lavrada a 
presente ata que lida e achada conforme será devidamente assinada. 
Eu, Vinício Stein Campos, Segundo Secretário, a escrevi. Aurelia- 
no Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein 
Campos. 

ATA DE DOIS DE JUNHO DE 1973 

Aos dois dias do mês de junho 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 a sua primeira sessão ordinária do 
mês, presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein Campos, 
2." Secretário, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Lycurgo de Castrc 
Santos Filho, Octávia Correa dos Santos Oliveira, José Leandro 
de Barros Punentel, Tsunezo Sato, Américo Bologna, Agostinho 
Ramos, Lorena Guaraciaba, José Hipólito Trigueirinho, Paul0 
Zingg, Antônio dos Santos Oliveira Júnior, Álvaro do Amaral, Jos6 
Gonçalves Salvador, Délio Freire dos Santos, Arrisson de Souza 
Ferraz, Demócrito de Castro e Silva, Álvaro da Veiga Coimbra, 
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Langleberto Pinheiro Soares, Gabriel Marques, Paul Donovan Ki- 
gar, Roberto de Paula Leite, Wilson Maia Fina, José Benedito Sil- 
veira Peixoto, Adelino Ricciardi, Geraldo Goulart, Agenor Pinheiro 
Rodrigues do Vale. Abertos os trabalhos foram recebidos com 
as snlenidades do estilo, e empossados, os noveis consócios Age- 
nor Pinheiros Rodrigues do Vale e Antônio dos Santos Oliveira Jú- 
nior. Saudados pelo Orador Oficial Alfredo Gomes, e pelo Sr. 
Jurandir Pires Ferreira, que também compareceu a sessão inte 
grando a comitiva do Sr. Agenor Pinheiro Rodrigues do Vale, fa. 
laram agradecendo a saudação do Sodaiício os dois novos consó. 
cios, tendo o Sr. Oliveira Junior esclarecido que escolheu para 
seu patrono a Percival de Oliveira. Dada a palavra ao Sr. 1 . O  Se- 
cretário por ele foi lido o seguinte Expediente: carta de agradeci- 
mento do Sr. Vicente de Paulo Vicente de Azevedo pelo voto de 
pesar por ocasião do falecimento de seu irmão Antônio Cândido 
Vicente de Azevedo; convite da Comissão Cívica do Monumento 
Histórico da Fundação de São Paulo para as comemoraçóes An- 
chietanas do corrente ano; diplomas de sócios honorários confe- 
ridos pelo Clube Piratininga ao Instituto e ao Presidente Aurelia- 
no Leite; comunicação da Sociedade Brasileira de Geografia. digo 
de Cartografia, sobre a realização, em julho vindouro, do VI Con- 
gresso de Cartografiá no Rio de Janeiro; felicitaçôes do Sr. Gual- 
ter Godinho endereçadas ao Presidente Aureliano Leite pela sua 
oosse no Comando Simbólico do Exército Constitucionalista: acra- 
hecimento da Biblioteca da Faculdade de Direito pela doaçãÕds 
um exemplar da Poliantéia da Independência; convite da Acade- 
mia Paulista de Letras para a posse solene do novo Acadêmico 
Aifredo Buzard; convite do Instituto Histórico, Geográfico e Etno- 
gráfico Paraense para a sessão solene comemorativa de seu 73.' 
aniversário dia 24 de maio último; recebimento do Boletim nP 76 
da Ordem dos Velhos Jornalistas; convite da Academia Santista 
de Letras para a sessão solene de 7 do corrente, dedicada ao Alei- 
jadinho; convite do Centro de Turismo de Portugal no Brasil e do 
Clube Paulistano para a inauguraçáo da exposição de fotografias 
artísticas dia 31 de maio naquele Clube; oferta, pelo Sr. Bernar- 
des de Oliveira, dos livros O Brasil, de Maurício Lamberg, e São 
Paulo de Gustavo Koenigswald, bem como um grande atlas con- 
tendo valiosa coleção de mapas antigos; oferta de 34 publicações, 
oferecidas à biblioteca do Sodalício; ofício do Presidente da Aca- 
demia Paraibana de Letras credenciando o Sr. Demócrito de Cas- 
tro e Silva para representar aquele Sodalício em todas as sole- 
nidades do Instituto. O Sr. Presidente, com a palavra, comunica 
a morte do querido companheiro e prestante consócio do Insti- 
tuto Sr. Jacob Penteado, recentemente falecido, e cujo desapareci- 
mento abre uma sensível lacuna na fileira dos consócios mais as- 
síduos e atuantes desta Casa. Evoca os grandes serviços que Ja- 
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cob Penteado prestou ao Sodalício, principalmente como dedicado 
e competente revisor de todas as suas publicações; tem palavras 
de elogio ao seu merecimento como escritor memorialista e histo- 
~iógrafo, citando as suas obras mais festejadas - Belenzinho - 
1910, Memórias de um Portalista, Martins Fontes, propondo ao fi- 
nal um minuto de silêncio que foi religiosamente observado por 
todos os presentes. O Sr. Langleberto Pinheiro Soares Júnior pro- 
põs, e foi aprovado, um voto de pesar pelo falecimento de Aderbal 
Pinheiro Tolosa e Architiclínio dos Santos. O Sr. Alfredo Gomes 
também pronuncia sentidas palavras de homenagem a Jacob Pen- 
teado, destacando a sua humildade, modéstia que transcendeu ou 
limites da própria humildade. O Sr. Agostinho Ramos, em belas 
e inspiradas frases, que traduziram a sua elevada formação, pres 
tou também à memória de Jacob Penteado comovente tributo de 
afeto e saudade. O Sr. Alvaro do Amaral, em nome do Ateneu 
Paulista de História, prestou também a sua homenagem ao com- 
panheiro desaparecido. O Sr. Presidente propôs a seguir um voto 
de congratulações com a Sociedade Geográfica Brasileira pela 
passagem do 25" aniversario de sua fundqão e com o Sr. Pedro 
Marcondes Chaves pela sua eleição para a Academia Paulista de 
Letras. O Sr. Geraldo Goulart, em veemente oritçáo, comenta 
c livro do Padre Francisco Leme Lopes - Estudos dos Proble- 
mas Brasileiros, apontando-o como calunioso para a Revolução 
Paulista de 1932, classificando-o como separatista. O Sr. Presi- 
dente declara que o protesto do orador constará da ata. O Sr. 
Roberto Paula Leite, inscrito para a conferência do dia, declara 
transferir para outra oportunidade a sua oração, que versará so- 
bre a figura histórica de Silva Jardim e comeLta a manifestação 
de Geraldo Goulart, aplaudindo-a; tece considerações em torno das 
comemoraçóes do centenário da Convenção Ituana, promovidas 
pelo Instituto, e propõe um voto de congratulações com Paulo 
Zingg e Vinício Stein Campos, pelo trabalho realizado e informa 
que falou em Botucatu sobre a Convenção, numa reunião cívica- 
cultural de grande sucesso. O Sr. Vinício Stein Campos, com a 
palavra, informou que proferiu duas palestras, a primeira em 
Amparo, sobre Bernardino de Campos e seu Museu Histórico e 
Pedagógico, e a segunda em Oriândia, sobre a museologia~brasilei- 
ra, ambas preparatórias dos brilhantes museus que se encontram 
em fase vigorosa de implantação. Com relação a Orlândia pro. 
pós um voto de congratulações com o Prefeito Prof. Armand~ 
Cata Preta, pela extraordinária ajuda que está dando ao Museu 
Histórico e Pedagógico Lucas Monteiro de Barros, daquela cidade. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para cons. 
tar, eu, Vinício Stein Campos, secretário, lavrei a presente ata que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. Aureliano 
Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Campos. 
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ATA DA REUNIA0 DO DIA 16 DE JUNHO DE 1973 

Aos dezesseis dias do mês de junho de mil novecentos e se- 
tenta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 
158, às catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo a segunda sessão ordinária do mês: 
presentes os seguintes consócios além de inúmeros convidados: 
Aureliano Leite, presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
1.O Secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretário, Alfredo Go- 
mes, Orador Oficial, Ernesto de Moraes Leme, Tito Lívio Ferrei- 
ra, Gualter Godinho, Henrique L. Alves, Paulo Zingg, Ricardo Gum- 
bleton Daunt, José Leandro de Barros Pimentel, Álvaro da Veiga 
Coimbra, José Hipólito Trigueirinho, José Pedro Leite Cordeiro, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Álvaro do Amaral, 
Ada Rogato, Mario Graciotti, Roberto de Paula Leite, Tácito Remi 
de Macedo van Langendonck, Luiz Arrobas Martins, Langleberto 
Pinheiro Soares, Benito Serpa, Pedro Ferraz do Amaral, Tsunezo 
Sato, Arrisson de Souza Ferraz, Inicialmente o Sr. Presidente deu 
posse, com as formalidades do estilo, ao novel consócio Gualter 
Godinho. Saudado pelo Orador Oficial Alfredo Gomes, respondeu, 
agradecendo e declinando o nome de seu patrono, Artur Silveira 
da Mata, Barão de Jaceguai, cuja biografia esboçou em rápidos 
traços. O Sr. Presidente elogiou o trabalho apresentado pelo novel 
consócio e propôs um voto de pesar pelo falecimento do Coronel 
Salvador Moya, presidente da Sociedade Genealógica Brasileira e 
sócio do Instituto. O auditório, de pé. observou um minuto de si- 
lêncio em sua homenagem. Lida, aprovada e assinada a ata da ses- 
são anterior foi dada a palavra ao 1.0 Secretário que apresentou 
o seguinte expediente da quinzena: ofício do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo agradecendo a oferta da 
Poliantéia da Independência; carta das Cônegas de Santo Agosti- 
nho agradecendo o voto de pesar pelo falecimento de Madre Maria 
Assunção; oferta do Consulado da Suécia das seguintes Medalhas 
destinadas ao Museu José Bonifácio: Medalha Comemorativa da 
Fundação Internacional Balzan, de Milão, Itália, 1956; Medalha 
Comemorativa do Centro Piero Ferrerio, também de m ã o ,  de 
1960; Medalha Comemorativa do Primeiro Centenário da Liberta- 
ção de Milão, 1859-1959; Medalha comemorativa do 1: Centenário 
da libertação da Lombardia; convite do Cônsul Geral de Portugal 
para a recepção comemorativa do Dia de Portugal, dia 10 do cor- 
rente; ofício do jornalista João Alves das Neves, adido de impren- 
sa do Consulado de Portugal, comunicando a abertura de concur- 
so documental, de 1: a 25 do corrente, para distribuição de cem 
(100) bolsas de estudos em Portugal; ofício do Sr. Prefeito Muni- 
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cipal de São Paulo transmitindo reprodução da Lei, digo do decre- 
to n.0 10.471, de 23 de abril último, sobre instituição do Corpo de 
Cooperadores Municipais; ofício do Diretor Geral do Departamen- 
to Nacional de Produção Mineral do Ministério das Minas e 
Energia, solicitando publicações; recebimento do Boletim Informa- 
tivo de Filatelia relativo ao mês de maio de 1973; oferta pelo jor- 
nalista Pedro Ferraz do Amaral de coleções de jornais paulistanos 
de outubro de 1930; das edições comemorativas do IV Centenário 
da Fundação de São Paulo, do DUirio de São Paulo e da Folha da 
Manhá; de um exemplar de seu livro Celso Garcia, lançado recen- 
temente; recebimento de dez (10) publicações diversas, encami- 
nhadas à biblioteca. O Sr. Presidente comunicou à Casa que a Di. 
retoria, de conformidade com as disposições estatutárias, havia 
examinado em sua última reunião a reforma parcial do Estatuto 
do Sodalicio e para a votação e discussão de tão importante ma- 
téria ficava convocada uma sessão extraordinária para o próximo 
dia vinte e sete, as dezessete horas, neste mesmo local. Esclarecen- 
do pedido de informações apresentado pelo consócio Alvaro do 
Amaral, o Sr. Presidente declarou que somente serão debatidos e 
votados os pontos constantes da reforma e que os originais desta 
se encontravam na Secretaria para conhecimento prévio de todos 
os interessados. O Sr. José Leandro de Barros Pimentel ofereceu 
ao Instituto um exemplar do selo comemorativo de Santos Du- 
mont, posto em circulação pelo Governo Francês. O Sr. Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho propôs um voto de congra- 
tulações com o consócio Fernando Whitaker pela conquista do 

Assis Chateaubriand da Academia Brasileira de Letras; O 
Sr. José Hioõlito Trimeirinho lembrou a Dassagem do centená- 
rio de ~edi-6 Dies de Gmpos, que foi ilustre Òficiai da antiga Forw 
Pública e secretário do Sodalício cerca de 14 anos, pelo que pro- 
punha um voto de saudosa lembrança a sua memória, Finalmente 
o Sr. Presidente propôs um voto de pesar pelo falecimento de Ar- 
mando Caiubi, cuja biografia resumiu em largos traços, acentuan- 
do o seu merecimento como escritor, com trabalhos divulgados 
na Brasiliana. Todos os votos foram unanimemente aprovados. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata, que lida e acha- 
da conforme, ser& devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Cam- 
pos, SecretBrio, a escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenórie da 
Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

A t a  da sessão extraordinárta do dia 27 de junho de 1973, es- 
pecialmente convocada para a reforma parcial do Estatuto do So- 
dalicw. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho de mil novecentos e 
setenta e três, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
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iant, 158, às dezessete horas, mediante convocação prévia inclu- 
sive pela imprensa, na forma estatutária, reuniu-se em sessão ex- 
traordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo para 
o fim especial de se proceder à reforma parcial do Estatuto cio 
Sodalício, como adiante se declara. A Mesa, sob a presidência do' 
Sr. Aureliano Leite, teve como Secretários, respectivamente 1.0 e 
2?, os Srs. Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein 
Campos. Verificada a presença de número legal, consoante assi- 
naturas de sócios tomadas em livro especial, o Sr. Presidente de- 
clarou aberta a sessão, passando a explicar as finalidades da ses- 
são extraordinária, isto é, votação das alterações parciais do Es- 
tatuto proposta pela Diretoria e respectiva discussão na seguinte 
ordem: substituir no artigo 3P, no item I, o número de sócios ti- 
tulares de cem, para cento e cinqüenta; alteração ainda do item 
VII, isto é, dos sócios honorários, ora em número ilimitado, para 
o limite de cento e cinquenta. Posto a votos esta primeira parte 
das alterações propostas, venceu por unanimidade a proposta da 
Diretoria. Em seguida o Sr. Presidente pôs em discussão e votação 
a alteração do artigo 15, relativamente a criação dos cargos de 
Hemerotecário e Diretor do Museu, Arquivo e Documentaçáo, e 
bem assim a modificação de catorze para dezesseis do número 
dos cargos da Diretoria, foi a mesma aprovada. Ao artigo 22 do 
seu parágrafo único, digo iinico, foram propostas estas altera- 
ções: Artigo 23 - Cabe ao hemerotecário zelar pela hemeroteca, 
mantendo-a em ordem, de modo a possibilitar rápida e eficiente 
conduta, assim como utilização de aparelhos e qualquer outro 
material a ela pertencente. Artigo 24 - Cumpre ao Diretm do 
Museu, Arquivo e Documentaçáo zelar pelo Museu, Arquivo e Do- 
cumentação, conservando-os em ordem e com as peças devidamen- 
te classificadas e protegidas, bem como criar condições de motiva- 
ção para estudiosos ou consulentes, encarregando-se, ainda, das 
exposições promovidas pelo Instituto. Artigo 25 - Ao 2." Biblio- 
tecário compete, também, responder, eventualmente, pela direção 
do Hemerotecário e do Museu, Arquivo e Documentaçáo, salvo se 
a Diretoria, considerando o caráter técnico das funções, designar 
outro membro do Sodalício para suprir a falta do respectivo titu- 
lãr efetivo. A assembléia as a.provou, por unanimidade, sem dis- 
cussão. A mesma solução teve a proposta seguinte, relativa a alte- 
raçáo de uma palavra do atual artigo 28, que teve substituida por 
"cinco" a palavra "quatro". O Sr. Presidente submeteu à Casa, 
depois, o seguinte parágrafo único ao artigo 32 do atual Estatuto: 
"Não será permitida a reeleição, para o mesmo cargo, por mais 
de dois mandatos sucessivos completos". Debatida longamente a 
matéria, com intervenção dos Srs. Alfredo Gomes, Pedro Brasil 
Bandecchi, Gualter Godinho, Armandino Seabra, Lauro Ribeiro 
Escobar e esclarecimentos da presidência, a matéria foi aprovada 
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por grande maioria. Sem discussão foi unanimemente aprovada ã 

emenda seguinte, de supressão, no artigo 34, das letras a, d e e, por 
haverem as respectivas funções passzdo a integrar novos cargos 
da Diretoria. O Sr. Presidente submeteu à discussão, em seguida, 
a inclusão de um novo artigo no Estatuto, após o artigo 39 e seu 
parágrafo único, com a redação que segue: "Artigo - E fixado, 
a contar da eleição, o prazo de três meses para a posse do sócio 
eleito, das categorias TITULAR e HONORARIO, abrindo-se novo 
prazo de mais três meses, no caso de motivo justo que, a juízo d8 
Diretoria, fundamente impedimento da posse. Parágrafo único - 
Se o sócio eleito deixar de tomar posse no prazo previsto ou con- 
cedido em prorrogação, será considerado desistente". Foi aprova- 
do por unanimidade. O Sr. Presidente pôs em votação e discussão 
a emenda seguinte: "Substituir o atual artigo 48 e seu parágrafo 
único pelo seguinte: Artigo 48 - A Diretoria convocará, dentro 
do prazo de dois meses. eleições para o preenchimento dos cargos 
acrescidos ao artigo 15. Parágrafo único - O mandato dcs dire 
tfires eleitos, na conformidade deste artigo, coincidirá com o da 
atual Diretoria. A emenda foi unanimemente aprovada. Seguiu- 
se a discussão da emenda de número 9, assim redigida: "Suprimir 
o atual artigo 49, substituindo-o pelo seguinte: A Diretoria, dentro 
de noventa dias, a contar da aprovação das emendas ao Estatuto, 
tomará providências, mediante eleições na forma estatutária, pa- 
ra reajustar o quadro social, em suas diversas categorias, aos nú- 
meros fixados no artigo 3?, I a VIII. Foi unanimemente aprovada. 
O Sr. Presidente colocou em discussáo os quatro parágrafos ao 
mesmo artigo, assim redigidos e unanimemente aprovados: " 5  1: 
- Serão transferidos para as categorias Correspondentes Nacio- 
nais e Correspondentes Estrangeiros, conforme o caso, os sócios 
das categorias TITULAR e HONORÁRIO, residente fora do Esta- 
do ou no Exterior. § 2.0 - O sócio correspondente nacional que 
voltar a residir no Estado de São Paulo retornará a categoria an- 
teriormente ocupada, de titular ou honorário, e vice-versa, caso 
único em que não se atenderá a limitaqão nos quadros respectivos. 
5 3: - Concluindo o reajustamento do quadro social, toda pro- 
posta para a transferência de uma para outra categoria, indepen- 
derá de nova qualificação e da audiência da comissão de sindi- 
cância, mas deverá ser fundamentada por escrito, acompannada 
de currículo do sócio proposto e sujeita também a dois escrutínios, 
nos termos do artigo 7: $ 4 . O .  O Instituto concederá digo poderá 
conceder posse coletiva aos candidatos eleitos e ainda não em- 
possados, facultando-se aos que o desejarem a posse individual, 
com designação e elogio do patrono, na forma do costume. Esta 
última proposta foi apresentada pelo Sr. Ernesto de Moraes Le- 
me, que a defendeu citando o exemplo da Academia Paulista de 
Letras e o grande número de candidatos eleitos que não assina- 
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ram ainda o termo de compromisso de posse. Foram todas apro- 
vadas unanimemente. O Sr. Presidente submeteu a consideração 
do plenário a emenda de n." 10 - "Acrescentar, após o atual arti- 
go 49, modificado: Artigo - Os atuais sócios da categoria Hono- 
rários continuarão a gozar dos direitos conferidos pelo artigo 14 
e suas letras, desde que atendidas as obrigações previstas para os 
sócios titulares, ressalvados aqueles que por motivo de moléstia 
ou em razão de suas ocupações, a juízo da Diretoria, não possam 
cumprir o preceito da freqüência. Parágrafo único - Os sócios 
da categoria Honorários, admitidos após a votação destas emen- 
das ao Estatuto, não estará0 abrangidos pelo disposto na letra b 
do artigo 14. Artigo - As providências relativas ao reajustamen- 
to do quadro social não prejudicarão propostas de candidatos a 
sócios apresentadas até a aprovação das emendas ao Estatuto". 
Foram aprovadas as emendas unanimemente. Finalmente o Sr. A1- 
varo do Amaral propôs, e foi aprovada, que a presente ata seja 
assinada pela mesa diretora dos trabalhos, registrando-se na mes- 
ma a relação nominal dos sócios presentes que assinaram o livro 
de presença, arquivado no Sodalício. Nada mais havendo a tr3- 
tar, foi encerrada a sessão extraordinária, convocando o Sr. Pre- 
sidente nova assembléia para as dezessete horas e trinta minutos, 
neste mesmo dia e local, de que todos se deram por cientes. Com- 
pareceram a assembléia geral extraordinária de que trata a pre- 
sente ata os Srs. consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, 1P Secretário, Vinício Stein Campos, 
2: Secretário, Ernesto de Moraes Leme, l? Vice-presidente, Sito 
Lívio Ferreira, 2 . O  Vice-presidente, Pedro Brasil Bandecchi, 3 . O  Vice- 
Presidente, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Alvaro do Amaral, 3.0 
Secretário, Maria Arnélia Arruda Botelho de Souza Aranha, 4." Se- 
cretária, Wilson Maia Fina, 1." Tesoureiro, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, 1." Bibliotecário, Maria Helena Brancante, 2 . O  Bibliotecário, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Langleberto Pinheiro Soares, Jo- 
sé Anthero Pereira Junior, Benito Serpa, Fernando Góes, Tácito 
Remi de Macedo van Langendonck, Paul Donovan Kigar, José Lean- 
dro de Barros Pimentel, Nelo Garcia Migliorini, Aureo de Almei- 
da Camargo, Fausto Ribeiro de Barros, Arnaldo Amado Ferreira, 
Ada Rogato, Arrisson de Souza Ferraz, Eldino Fonseca Brancante, 
Liélio Freire dos Santos, Tsunezo Sato, Ricardo Gurnbleton Daunt, 
>@sé Hipólito Trigueirinho, Paulo da Silveira Santos, Luiz Wander- 
ley Torres, Adelino Ricciardi, Pe. Hélio Abranches Viotti, Alberto 
Prado Guimarães, Manoel Ubaldino de Azevedo, José Pedro Leite 
Cordeiro, José Eugênio de Paula Assis, Henrique Alves, Pedro Fer- 
raz do Amaral, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Se. 
bastião da Silva Barreto, Itamar Bopp, Luiz Morrone, Gabriel Mar- 
ques, Armandino Seabra, José Beneciicto Silveira Peixoto, Amé- 
rico Bologna, Raimundo de Menezes, Benjamin Antônio Sailes 
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Arcuri, Lauro Ribeiro Escobar, Gualter Godinho, Hélio Damante, 
Antônio Carlos Cardoso, Pedm Rodovalho Marcondes Chaves. 
Para a todo o tempo constar lavrou-se a presente ata que lida e 
achada conforme ser8 devidamente assinada. Eu, Vinício Stein 
Campos, Secretário, a escrevi. Em tempo: Valem as entrelinhas 
que dizem: a pág. 19 - "digo poderá conceder", e a página 20 -- 
"digo Azevedo". Nada mais, Aureliano Leite, Heliodoro Tenória 
da Rocha Marques e Vinício Stein Campos. 

Ata da 2." assembléia extraordinária reunida em 27 de junho 
de 1973, para aprovação de emendas ao Estatuto. Aos vinte e sete 
dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e três, nesta ci- 
dade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, as dezessete 
horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão extraordinária o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em segunda delibera- 
@o, como determina o Estatuto, para exame, discussão e aprova- 
ção de emendas parciais ao Estatuto, como adiante se declara. Es- 
tiveram presentes, como na sessão anterior, os consócios: Aure- 
liano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1.O 
Secretário e Vinício Stein Campos, 2." Secretario, (que constituí- 
ram a Mesa na forma prevista pelo Estatuto e o Regimento Inter- 
no), Ernesto de Moraes Leme, 1.0 Vice-presidente, Tito Livio Fer- 
reira, 2.0 Vice-presidente, Pedro Brasil Bandecchi, 3." Vice-presiden- 
te, Alvaro do Amaral, 3.0 Secretário, Maria Amélia Arruda Botelho 
de Souza Aranha, 4.0 Secretário, Aifredo Gomes, Orador Oficial. 
Wilson Maia Fina, 1.O Tesoureiro, Alvaro da Veiga Coimbra, I." Bi- 
bliotecário, Maria Helena Brancante, 2: Bibliotecário, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Langleberto Pinheiro Soares, José Anthero 
Pereira Junior, Benito Serpa. Fernando Góes, Tãcito Remi de Ma- 
cedo van Lsngendonck, Paul Donovan Kigar, José Leandro de Bar- 
ros Pimentel, Nelo Garcia Migliorini, Aureo de Almeida Camargo, 
Fausto Ribeiro de Barros, Arnaldo Amado Ferreira, Ada Rogato, 
Arrisson de Souza Ferraz, Eldino da Fonseca Brancante, Délio 
Freire dos Santos, Tsunezo Sato, FLicardo Gumbleton Daunt, José 
Hipólito Trigueirinho, Paulo da Silveira Santos, Luiz Wanderley 
Torres, Adelino Ricciardi, Pe. Hélio Abranches Viotti, Alberto Pra- 
do Guimarães, Manoel Ubaldino de Azevedo, José Pedro Leite Cor- 
deiro, José Eugênio de Paula Assis, Henrique L. Alves, Pedro Fer- 
raz do Amaral, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Se- 
bastião da Silva Barreto, Itamar Bopp, Luiz Morrone, Gabrie! 
Marques, Armandino Seabra, José Benedicto Silveira Peixoto, Amé- 
rico Bologna, Raimundo de Menezes, Benjamin Antônio Salles Ar- 
curi, Lauro Ribeiro Escobar, Gualter Godinho, Hélio Damante, 
Antônio Carlos Cardoso e Pedro Rodovalho Marcondes Chaves. O 
Sr. Presidente submeteu a decisão do plenário, de início, duas fór- 
mulas para a segunda deliberação: votação, em bloco, das emen- 
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das aprovadas na sessão anterior, ou reabertura das discussões. 
emenda por emenda, para nova decisão da assembléia. Venceu, 
por grande maioria, a primeira fórmula, da votação em bloco. 
Foram então aprovadas, em redação definitiva, as seguintes emen- 
das ao Estatuto do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo: 
Artigo 3: - Item I - 150 sócios titulares; item VI1 - sócios ho- 
norários - 150; Artigo 15 - Hemerotecário; Diretor do Museu, 
Arquivo e Documentação. Artigo 15 - A Diretoria do Instituto 
compor-se-á de dezesseis cargos, gratuitamente exercidos digo car- 
gos assim relacionados: Acrescentaram-se após o artigo 22, modi- 
ficando também parcialmente o 22, os seguintes artigos: Artigo 23 
- Cabe ao Hemerotecário zelar pela hemeroteca, mantendo-a em 
ordem, de modo a possibilitar rápida e eficiente consulta, assim 
como utilização dos aparelhos e qualquer outro material a ela per- 
tencente. Artigo 24 - Cumpre ao Diretor do Museu, Arquivo e 
Cncumentação zelar pelo Museu, Arquivo e Documentação, con- 
servando-se em ordem e com as peças devidamente classificadas 
e protegidas, bem como criar condições de motivação para estu- 
diosos ou consulentes, encarregando-se, ainda, das exposições pro- 
movidas pelo Instituto. Artigo 25 - Cumpre ao 2 . O  Bibliotecário 
auxiliar o I." nos seus trabalhos e substitui-lo nos seus impedimen- 
tos; ao 2." Bibliotecário compete, também, responder, eventual- 
mente, pela direção da Hemeroteca e do Museu, Arquivo e Do- 
cumentação, salvo se a Diretoria, considerando o caráter técnico 
das funções, designar outro membro do Sodalício para suprir a 
falta do respectivo titular efetivo. Artigo 28 - A s  sessões do Ins. 
tituto realizar-se-ão, salvo os casos previstos no artigo 30 e seus 
parágrafos, com a presença de seis sócios no mínimo, além dos 
membros da Mesa. As da Diretoria funcionarão com o mínimo de 
cinco de seus integrantes. Artigo 32 - Parágrafo único - Não será 
permitida a reeleição, para o mesmo cargo, por mais de dois man- 
datos sucessivos completos. Artigo 34 -O Instituto manterá, sem- 
pre que os seus recursos o permitirem, os seguintes Departamen. 
tos: a) - Cinema Educativo, visando fins culturais e de acordo 
com os moldes do ensino; b) - Cursos Públicos; c) - Mapoteca; 
d )  - Publicações; e) - Sede Social. Artigo 39-A - É fixado. a 
contar da eleição, o prazo de três meses para a posse do sócio 
eleito, das categorias Titular e Honorário, abrindo-se novo prazo 
de mais três meses, no caso de motivo justo, que, a juízo da Di- 
retoria, fundamente impedimento da posse. Parágrafo único - Se 
o sócio eleito deixar de tomar posse no prazo previsto, ou conce- 
dido em prorrogação, será considerado desistente. Artigo 48 - A 
Diretoria convocará, dentro do prazo de dois meses, eleições para 
o preenchimento dos cargos acrescidos ao Artigo 15. Parágrafo 
único - O mandato dos Diretores eleitos, na conformidade deste 
Artigo, coincidirá com o da atual Diretoria. Artigo 49 - A Dire. 
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toria, dentro de noventa dias, a contar da data digo contar da 
aprovação das emendas ao Estatuto, tomará providências, median- 
te eleições na fonna estatutária, para reajustar o quadro social, 
em suas diversas categorias, aos números fixados no Artigo 3P, I 
a VIII. g 1." - Serão transferidos para as categorias Correspon- 
dentes Nacionais e Correspondentes Estrangeiros, conforme o ca- 
so, os sócios das categorias Titular e Honorário, residentes fora 
do Estado ou no Exterior. $j 2.0 - O Sócio Correspondente Nacio- 
nal que voltar a residir no Estado de São Paulo retomará a cate- 
goria anteriormente ocupada, de titular ou honorário, e vice-ver- 
sa, caso único em que não se atenderá a limitagio nos quadros 
respectivos. 3 3." - Concluindo o reajustamento do quadro social, 
toda proposta da transferência de uma para outra categoria in- 
dependerá de nova qualificação e da audiência da Comissão de Sin- 
dicância, mas deverá ser fundamentada por escrito, acompanhada 
de currículo do sócio proposto e sujeita também a dois escrutínios, 
nos termos do Artigo 7.". § 4.0 - O Instituto poderá conceder pos- 
se coletiva aos candidatos eleitos e ainda não empossados, facul- 
tando-se aos que o desejarem a posse individual, com designação 
e elogio do patrono, na forma regimental. Artigo 49-A - Os 
atuais sócios da categoria honorários continuarão a gozar dos di- 
reitos conferidos pelo artigo 14 e seus itens, desde que atendidas 
as obrigações previstas para os sócios titulares, ressalvados aque- 
les que, por motivo de moléstia ou em razão de suas ocupações, 
a juízo da Diretoria, não possam cumprir o preceito da frequên- 
cia. Parágrafo único - Os sócios da categoria honorários admiti- 
dos após a aprovação destas emendas ao Estatuto não estarão 
abrangidos pelo disposto na letra "b" do Artigo 14. Artigo 49-B - 
As providências relativas ao reajustamento do quadro social não 
prejudicarão propostas de candidatos a sócios apresentadas até 
a aprovação das emendas ao Estatuto. Na conformidade do pro- 
posto pelo Sr. Alvaro do Amara1 a presente ata será subscrita pela 
Mesa constituída na forma regimental pelo Sr. Aureliano Leite, 
presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1." Secretário 
e Vinício Stein Campos, 2.0 Secretário. O Sr. Arrisson de Souza 
Ferra2 propôs, e foi unanimemente aprovado, um voto de louvor 
a Diretoria do Instituto e a Comissão encarregada do estudo e 
apresentação das emendas, pela maneira eficiente e brilhante com 
que se desempenharam desse encargo. O Sr. Presidente agradeceu 
ao Sr. Arrisson de Souza Ferraz e a todos os participantes da as- 
sembléia o comparecimento e o interesse demonstrado pelo pro- 
gresso do Sodalício. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
sessão. Para constar, eu, Vinício Stein Campos, lavrei a presente 
ata, que será lida, consertada e a seguir devidamente assinada. 
Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício 
Stein Campos. Em tempo: As numerações dos artigos, constantes 
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das emendas, serão reformuladas quando da revisão geral do Es- 
tatuto, em função das alterações que sofreu por deliberação da 
assembléia. Valem as entrelinhas "digo cargos" e "após o", regis- 
tradas na página 21, verso. Eu, Vinício Stein Campos, 2." Secretá- 
rio, escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 7 DE JULHO DE 1973 

Aos sete dias do mês de julho 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 se- 
guintes consócios: Aureliano Leite, presidente, Heliodoro Tenóric 
da Rocha Marques, 1.0 Secretário, 2: Secretário Vinício Stein Cam- 
pos, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Henrique L. Alves, Paulo 
Zingg, Agostinho Ramos, Rudolf Hinner, José Vicente Alves Ru 
biáo, Reinaldo Kuntz Buch, Benedito Augusto Galvão Bueno Tn- 
gueirinho, Paulo Romano, Tácito Remi de Macedo van Langen. 
donck, José Leandro de Barros Pimentel, Álvaro da Veiga Coim- 
bra, Pedro Brasil Bandecchi, Délio Santos Freire, Benito Serpa, 
Tsunezo Sato, Salvador Cutalo, Octávio Santos Oliveira, Álvaro 
do Amaral, Teodoro de Souza Campos, Agenor Rodrigues do Val- 
le. Lida, aprovada e assinada a ata anterior, bem como as Efeme 
rides, do Barão do Rio Branco, e Paulistas, do Instituto, o Sr. 1.' 
Secretário deu conta do seguúlte expediente: ofício da Sociedade 
Geográfica Brasileira agradecendo o voto de congratulações pelo 
transcurso do jubileu de prata daquela sociedade; ofício do Insti- 
tuto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense comunican- 
do a posse de sua nova Diretoria; convite da Associação dos Ca- 
valeiros de São Paulo para a solenidade de posse de novos asso- 
ciados dia 9 do corrente, no Pátio do Colégio, e conferência do 
Presidente Aureliano Leite sobre o 9 de Julho de 1932; convite do 
Diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para as festivida- 
des do 165P aniversário da sua criação por D. João VI; circular da 
Fundação Mobral relativa a distribuição dos prêmios de litera- 
tura concedidos por esse órgão; ofício da Cruz Azul de Sáo Paulo 
convidando para as solenidades comemorativas do centenário de 
nascimento do Coronel Pedro Dias de Campos, fundador da en- 
tidade; circular da Sociedade Brasileira de Cartografia comuni- 
cando a criação do Núcleo Regional Sudeste, com sede nesta ca- 
pital; convite do Monsenhor Francisco Bastos para a "tarde de 
autógrafos" de lançamento de seu livro Reminiscências de um 
pároco da cidade; convite do Clube Piratininga para as comemo- 
rações da Revolução Constitucionalista; convite do Museu de Ar- 
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te de São Paulo "Assis Chateaubriand" para a inauguração da 
exposição de pinturas de Frans Post; cartão da família de Arman- 
do Soares Caiuby agradecendo a manifestação de pesar pelo seu 
falecimento; idem do consócio Fernando Whitaker da Cunha pelo 
voto de congratulaçóes pela conquista do Prêmio Assis Chateau- 
briand, da Academia Brasileira de Letras; convite da Editora do 
Escritor para o lançamento do livro Tragédia áa Selva, de Jorge 
Carneiro, na Livraria Teixeira, dia 6 do corrente; convite da So- 
ciedade Veteranos de 32 - M.M. D. C. para as solenidades come 
morativas do 41: aniversário da Revoluçáo Constitucionalista; car- 
tão da família do Sr. Jacob Penteado agradecendo as manifesta 
qóes de pesar pelo seu falecimento; recebimento de numerosas pu- 
blicações, do País e do exterior, e encaminhadas aos departamen- 
tos competentes do Sodalicio. O Sr. Rodrigues do Valle, com a 
palavra, leu os termos da diplomaçáo do Sr. Aureliano Leite como 
sócio honorário da Ordem das Cinco Estrelas, entidade que per- 
tence ao Instituto de Geografia e História Militar do Rio de Janei- 
ro. O si-. Almirante Perry de Almeida, do mencionado Instituto e 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, presente a sessão, 
corroborou as expressões do Sr. Rodrigues do Valle, de caloroso 
balão com o qual contornara a Torre Eiffel, regressando ao ponto 
decendo. O Sr. Vinício Stein Campos, em breve alocuçílo, referiu- 
se à passagem do sesquicenten8rio da epopéia de 2 de julho de 
1823, desfecho vitorioso da heróica e sangrenta luta sustentada 
pelos patriotas baianos na jornada hisMrica da Independência, 
concluindo a sua o r e 0  com a proposta de um oficio aa Instituto 
Histórico e Geográfico da Bahia manifestando a solidariedade do 
Instituto de São Paulo Bs comemoraçóes realizadas naquele Esta- 
do. A proposta foi aprovada com palmas pelo auditório. O Sr. 
Agostinho Ramos declamou, a seguir, os versos de Castro Alves 
 elat ti vos ao episódio histórico que estava sendo evocado. O Sr. 
Vinício Stein Campos, em nova intervenção, sugere que se enca- 
minhe ao Conselho de Defesa do Patrimònio Histórico, Arqueoló- 
gico, Artístico e Turístico do Estado um plano de correiçóes mu- 
nicipais periódicas, promovidas pelo mencionado Conselho nas ci- 
dades dotadas de monumentos tombados pelo aludido úrgão, des  
tinandose tais correiçóes a verificar o estado de conservação dos 
referidos monumentos, bem como promover, na ocasião, além des- 
sas inspeções solenes, conferências, palestras e até mesmo aulas 
envolvendo autoridades municipais, professores, estudantes e de- 
mais interessados, de sorte a interessar a população local na pre- 
servaçáo desses bens, inteirando-se de seu valor e da necessidade 
de sua defesa; a proposta foi aprovada. O Sr. Alfredo Gomes, em 
inspirado e eloqüente discurso, solidarizou-se com o sr. Vinício 
Stein Campos em sua homenagem a Bahia e prop6s um voto ci- 
vico a memória de Soror Joana Angélica, abadessa do Convento 
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da Lapa, heroicamente imolada nas lutas travadas em Salvador, 
entre brasileiros e as forças do general lusitano empenhadas em 
impedir a Independência na Bahia; propôs mais o sr. Alfredo C&- 
mes o registro, em ata, da passagem no corrente mês de julho do 
centenário de nascimento de Alberto Santos Dumont e a realiza- 
ção de homenagens especiais a memória do glorioso brasileiro; por 
fim o sr. Alfredo Gomes solicita aprova@io de um voto de reco- 
nhecimento ao Diário Popular, tradicional jornal paulistano, que 
vem dando excepcional cobertura aos trabalhos do Sodalício; os 
votos propostos foram aprovados. O sr. Presidente lembra, quan- 
to a Santos Dumont, um episódio de sua juventude. O inventor 
estava de volta ao Brasil, após o seu sucesso na dirigibilidade do 
balão com o qual contornara a Torre Eifel, regressando ao ponto 
de partida, e no País foi recebido triunfalmente no Rio de Janeiro, 
vindo a S. Paulo pela estrada de ferro. Os estudantes, avisados da 
chegada, foram esperá-lo na estação do norte, em número que pas- 
sava de algumas centenas. O desembarque foi um delírio de acia- 
mações. Santos Dumont apareceu-lhe então no seu aspecto fran- 
zino, com o característico chapéu panamá, os colarinhos altos que 
tomaram seu nome, e, num landau tirado por parelha de animais, 
a passo, seguido pela estudantada entusiasmada, dirigiu-se a Riia 
de São Bento, a Rotisserie Sportman, a cuja sacada apareceu ace- 
nando para a massa humana que se comprimia na rua. Ricardo 
Gonçalves e o acadêmico Tito Lívio Brasil, em discursos eloquen- 
tíssimos, saudaram com calor o ilustre brasileiro, arrancando 
aplausos delirantes do povo ali reunido. Santos Dumont, debaixo 
do mais religioso silêncio, respondeu a saudação com estas bre- 
ves palavras: "Mocidade acadêmica, muito obrigado. Viva o Bra- 
sil! Viva a França". Quanto ao voto de reconhecimento ao Diário 
PopEar, estando presente o sr. Galvão Bueno Trigueirinho, res- 
ponsável pela moção que tanto tem divulgado as promoçóss do 
Instituto e dos demais órgãos culturais do Estado, o sr. Presiden- 
te o encarregara de transmitir a direção do jornal a manifesta- 
ção que acabava de ser aprovada. O sr. Leandro de Barros Pimen- 
te1 ofereceu ao "Museu José Bonifácio" um conjunto de selos 
comemorativos com o carimbo do 1.0 dia de circulação. O sr. Al- 
mirante Perry de Almeida comunicou que o Instituto de Geogra- 
fia e História Brasileira vai realizar uma série de conferências 
sobre Santos Dumont e para as mesmas ficavam desde já convi- 
dados os sócios do Instituto de São Paulo. O sr. Presidente agra- 
deceu. O sr. Alfredo Gomes, novamente com a palavra, propõe 
um voto de evocação cívica da Revolução Constitucionalista de 
1932. O Sr. Presidente, ao dá-la por aprovada, lembra o sentido 
brasileiro daquele movimento. que teve a seu lado a adesão total 
de Mato Grosso e de levantes parciais em vários Estados, inclusi- 
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ve a oficialidade da Revolução quase toda ela oriunda de outras 
regiões do Brasil. O Sr. Galvão Bueno Trigueirinho convidou para 
a missa em sufrágio da alma do saudoso Presidente da Sociedade 
Genealógica Brasileira, Coronel Salvador de Moya, dia 12, as 18 
horas, no Pátio do Colégio. O Sr. Presidente agradece o compare- 
cimento de todos e como nada mais havia a tratar declarou en- 
cerrada a sessão. Para constar, eu, Vinicio Stein Campos, 2.0 Se- 
cretário, lavrei a presente ata que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, a escrevi. 

(ass.) Aureliano Leite 
(ass.) Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
(ass.) Vinício Stein Campos 

ATA DA REUNIA0 DE 21 DE JULHO DE 1973 

Aos vinte e um dias do mês de juiho de mil novecentos e se- 
tenta e três, nesta cidade de São Paulo, à 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 srs. consócios Aureliano Leite, presidente, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, I? Secreurio, Vinício Stein Campos, 2? Se- 
cretário, Aifredo Gomes, Orador Oficial, Ernesto de Morais Leme, 
Ataliba Nogueira, Maria Amélia Arnida Botelho de Souza Aranha, 
Agostinho Ramos, Joaquim Fernandes Moreira, José Hipólito Tri- 
gueirinho, Benedito Machado Florence, Marinho Lutz, José Lean- 
dro de Barros Pimentel, Tito Lívio Ferreira, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Celso Maria de Me10 Pupo, Langleberto Soares Pi- 
nheiro, Arrisson de Souza Ferraz, Ant6nio Barreto do Amaral, Dé- 
lio Santos Freire, Paulo Romano, Paulo Zingg, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Itamar 
Eopp, Alberto Prado Guimarães, Henrique L. Alves, Fernando 
Góes, E u g ê ~ o  de Paula Assis, Wilson Maia Fina, Garcia Migliori- 
ni. Aberta a sessão o sr. Presidente explicou que a mesma se des- 
tinaria a homenagem a Santos Dumont, na primeira parte, fal.an- 
do sobre o cientista o orador oficial sr. Alfredo Gomes. Recordan- 
do episódios de sua vida com relação ao inventor já relatados em 
sessão anterior, o Presidente recordou a chegada, ao palácio do 
Governo, então ocupado por Pedro de Toledo, da notícia da mor- 
te do ilustre brasileiro. Estava-se em plena revolução e Pedro de 
loledo, algo supersticioso, acentuava o aspecto aziago dos sába- 
dos para a Revolução Paulista; no 1 .  sábado morria tragicamen- 
te o Comandante Salgado; no 2? o incêndio do Quartel da Luz; 
no 3.0 a morte também trágica de Santos Dumont. O sr. Alfredo 
Gomes assumiu a tribuna e proferiu magistral palestra focalizan- 
do aspectos pouco divulgados da vida de Alberto de Santos Du- 
mont. Deu ênfase às vinculações do inventor com o Sodalício, O 
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seu ingresso no quadro social, as valiosas doações de seus livros 
para a biblioteca do Instituto, as homenagens tributadas a sua 
memória, as exposiçóes iconográficas, publicaçóes especiais, etc. 
etc. Ao encerramento da briihante conferência do Sr. Alfredo Go- 
mes o Sr. Presidente convidou a Casa a observar, de pé, um minu- 
to de silêncio, o que foi feito. O Sr. José Leandro de Barros Pi- 
mentel, como de costume, ofertou ao "Museu José Bonifácio", os 
selos comemorativos lançados no Brasil e na França. O Sr. Itamar 
Bopp ofereceu à biblioteca uma coleção completa da Revista do 
Brasil. A seguir, o Sr. Presidente deu posse ao nove1 consócio Pau- 
lino Jacques, que proferiu breve oração de agradecimento. O sr. 
Rogério Pinto Coelho foi agraciado com o Colar Pedro I, tendo 
agradecido por ele o sr. Benedito Machado Florence. Pelo sr. Ar- 
risson de Souza Ferraz foi proposto voto de pesar pelo falecimen- 
to, em Taubaté, do Coronel Cândido José de Lima, denodada fi- 
gura da Histtria Militar Paulista, pela sua bravura na defesa da 
legalidade em 1924, 1930, 1932, e pelo consócio Barros Pimentel 
igual homenagem à memória de Aguinaldo Mesquita, Presidente 
do Clube Piratininga. Foram aprovados. Pelo sr. 1." Secretário foi 
lido o seguinte Expediente: ofício do sr. Comandante do I1 Exér- 
cito ofertando ao "Museu José Bonifácio" estojo com medalhas 
comemorativas do sesquicentenário da Independência; convite do 
sr. Cônsul Geral da Espanha para a recepção realizada dia 18 da 
corrente em homenagem à data nacional desse pais; carta do sr. 
Josué Monte110 agradecendo o Colar Pedro I com que foi agracia- 
do; ofício da Biblioteca da Faculdade de Filosofia, Ciêncirs e Le- 
tras de Franca, agradecendo a doação de um exemplar da Polian- 
teia da Independência; ofício do sr. Pedro Calmon comunicando 
ter sido investido na presidência da Comissão Nacional encarre- 
gada de programar as comemorações do centenário de nascimen-. 
to de Plácido de Castro; oficio do Sr. secretário do Presidente da 
República de Portugal agradecendo os votos de congratulações 
pelo êxito da visita do Presidente do Brasil aquele país; telegra- 
ma da Câmara dos Deputados agradecendo as felicitações pela 
passagem do sesquicentenário da instalação do Poder Legislativo 
no Brasil; oferta, pela viúva Couto de Magalhães, de dois copia- 
dores de cartas que pertenceram ao seu esposo Brigadeiro José 
Vieira Couto de Magalhães; recebimento do Boletim nP 9. da As- 
sociação Brasileira de Microfilme; oferta pelo sr. Jorge Riaders 
de seu livro O Teatro Jesuistico no Brasil; idem do sr. Augusto 
Maurício de sua obra Algo de meu Velho Rio, além de numerosas 
publicações, livros e folhetos, todos destinados a Biblioteca do 
Instituto, onde serão registrados e catalogados. O sr. Aureliano 
Leite propós um voto de pesar pelo falecimento do jornalista Cel- 
so Leite Ribeiro, do O Estado de S. Paulo, e o sr. Vinicio Stein 
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Campos um voto de pesar pelo falecimento, em Capivari, do Sr. 
Benedito Pereira da Cunha, tradicional vulto político daquela lo- 
calidade. Passando a funcionar em sessão secreta, após breve in- 
terrupção dos trabalhos, para retirada dos visitantes e convida- 
dos, o Instituto aprovou as seguintes propostas de novos sócios: 
Sócio Correspondente Nacional - Oscar de Arruda Penteado, elei- 
to em 2: escmtínio. Sócio Honorário, eleito em 2.0 escrutínio - 
Luiz Caetano Martins. Sócio honorário - 1: escrutínio - eleito 
Roberto Machado de Carvalho. Sócio honorário - 1: escrutínio 
- Paulo Pereira dos Reis, eleito. Sócio Benfeitor - D. Benedito 
de Ulhoa Vieira - 1P escrutíío eleito. Foram ainda propostos 
votos de pesar, aprovados unanimemente, por d. Maria Arnélia Ar- 
ruda Botelho de Souza Aranha, pelo falecimento de Francisco Mal- 
ta Cardoso e pelo Sr. Alberto Prado Guimarães, pelo falecimen- 
to de Caio Simóes. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
declarou encerrada a sessáo. Para constar lavrou-se a presente ata, 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Viní- 
cio Stein Campos, secretário, a escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 4 DE AGOSTO DE 1973 

Aos quatro dias do mês de agosto de mil novecentos e seten- 
ta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 
158, às catorze horas e trint,a minutos realizou o Instituto Históri- 
co e Geográfico de São Paulo concorrida sessão cultural a que 
compareceram Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 Secreta- 
rio, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Tito Lívio Ferreira, Paulo Zingg, 
Hernâni Donato, Francisco Grainha do Vale, Maria Amélia Arru- 
da Botelho de Souza Aranha, Agostinho Ramos, Joçé Leandro de 
Barros Pimentel, Reinaldo Kuntz Buch, Augusto Benedicto Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Arrison de Souza Ferraz, Alvaro Amaral, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Gabriel Marques, Paulo Romano, José 
Vicente Alves Rubião, Tsunezo Sato, Paul Donovan Kiggar, Benito 
Serpa, Teodoro de Souza Campos, Gualter Godinho, José Hipólito 
Trigueirinho, Langleberto Pinheiro de Souza, Alberto Prado Gui- 
marães, Hélio Abranches Viotti, Lorena Guaraciaba, Rudolf Hin- 
ner, Wilson Maia Fina, além de numerosa e seleta assistência. Pre- 
viamente inscrito para uma palestra no Sodalício compareceu o 
Sr. Embaixador de Portugal prof. José Hermano Saraiva, acom- 
panhado de autoridades portuguesas, de representantes das asso- 
ciações lusas de S. Paulo e do sr. prof. Paulo Nathanael Pereira 
de Souza, Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura da Ca- 
pital. Aberta a sessão pelo sr. Presidente Aureliano Leite, ladeado 
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pelos dois secretários, respectivamente Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques e Vinício Stein Campos, como preceitua o Regimen- 
to, foi dada a palavra ao Orador Oficial, sr. Alfredo Gomes, para 
a saudação de praxe. Com a fluência oratória que lhe é peculiar, 
o ilustre professor proferiu magistral oração, demorando-se na 
evocação das glórias de Portugal com base nos trabalhos do sr. 
Embaixador, estudioso do passado lusitano, lembrou o episódio 
de Amador Bueno como testemunho da vocação paulista para a 
lusitanidade, e da Independência, apontada como continuidade 
da união entre o Brasil e Portugal, citou o merecimento do con- 
ferencista como fiel representante dos sentimentos brasileiros, a 
homenagem que lhe foi tributada pela Assembléia Legislativa do 
Estado, enumera os cargos exercidos em Portugal destacando a 
sua ação educativa, principalmente no que tange a renovação da 
estmtura do ensino em Portugal, do primário a escola de peda- 
gogia, relatou seus estudos de filosofia do Direito, de arqueologia, 
de folclore, etc., seus comentários ao Código Civil, e conclui sau- 
dando o sr. Embaixador e descrevendo o episódio curioso do conhe- 
cimento em S. Paulo dos Lus2ad.m de Camóes, 45 anos após sua di- 
vulgação em Portugal. O sr. Presidente felicita o sr. Alfredo Go- 
mes pelo seu belo trabalho e a Sra. dna. Maria Amélia Armda Bo- 
telho de Souza Aranha fez entrega, a Sra. Embaixatriz, de um ra- 
malhete de flores. O sr. Embaixador pronuncia, então, a sua pa- 
lestra - Que Povo somos nós, os portugueses. - Declara, de iní. 
cio, que prefere falar com o coração nas mãos e que um instituto 
de estudos da História do Brasil, como este Sodalício, é institui- 
ção muito importante para Portugal. Convida os ouvintes para 
meditarem nos temas que vai suscitar. Que povo somos nós, estes 
lusíadas, como foi que o tempo e a experiência histórica nos mo- 
delaram; relaciona a continuidade que vincula brasileiros e por- 
tugueses como expressões do mesmo povo e da mesma alma; alu- 
de aos feitos dos lusíadas que, em reino escasso, a terra pobre, 
os recursos pequenos, lograram levar a cabo a epopéia de sua ex- 
pansão. Rememora o perfil geográfico da Europa para comparar 
a Península Ibérica ao "fundo do saco", local onde se sedimentam 
as marcas do povo e gerações que para aí afluem num período de 
500.000 anos, o que torna sobremaneira ricas as fontes arqueoló- 
gicas da região. O movimento da ocupação se desenvolve do orien- 
te para o ocidente, os que chegam primeiro são expulsos pelos 
que os seguem em ondas sucessivas, cada traço revela caracterís- 
ticas diversas, denunciadoras de povos diferentes, em trânsito 
pelas demais regiões da Europa; em Portugal, pelo contrário, há 
certa semelhança entre as várias camadas e isto se deve a condi- 
ção de "fundo do saco", isto é, são elas submetidas umas às ou- 
tras, numa interaçáo cultural que engendra um novo tipo popu- 
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lar, fruto das raças que aí se acumulam, contidas pela fronteira 
do mar. Explica a origem dos dois movimentos mais antigos que 
aí têm nascimento: a expansão megalítica, que deixou as marcas 
de sua passagem por toda a Europa a partir do sul do Tejo, de 
onde se irradiou até as Ilhas Britânicas; descreve os monumentos 
que atestam essas wnstataçóes arqueológicas, detem-se no estuclo 
descritivo das cerâmicas campaniformes, dos "braçais do frechei- 
ro", das peças de pedra e wbre oriundas de Portugal e que reve- 
lam o refluxo lusitano da orla maritima para o interior do conti- 
nente; põe em destaque, na evolução dos milênios, o produto dos 
celtas e ibérios, os celtíberos, dos quais o grupo mais aguerrido 
era o lusitano, que teve na figura sinpuiar do grande Viriato o 
seu herói mais popularmente famoso, condicionado pela glória de 
uma tradição lendária que se desenvolveu através do tempo e che- 
gou até nós, inclusive no anedotário da época. Enumera todos os 
povos e raças que transitaram pelas terras lusitanas e aí deixaram 
o traço de sua cultura - romanos, germanos, álamos, vândalos, 
suevos, visigodos, hebreu, sírios, libaneses, palestinos, persas, fe- 
nicios, para interpretar essa sobreposiçáo incessante de camadas 
étnicas e interação permanente de raças e culturas como o amái- 
gama que deu nascimento a um tipo humano próprio e a uma 
cultura peculiar que desde cedo se a f i m  com vigorosa originali- 
dade - o português. Identifica no lusitano o seu fervor religioso 
e o seu hábito da liberdade. Da queda do Império Romano ao des- 
pertar das novas monarquias - nesse amanhecer das novas COE- 
diçóes políticas e sociais do mundo, toma corpo a figura do ho- 
mem português. No mundo romano 3 sociedade se dividia em se 
nhores e servos. A vida nada mais era que o conjunto formado pela 
casa do senhor - dominus - e as habitações dos lavradores, as 
choupanas dos servos. Quando o mundo romano se aniquila, o 
vácuo deixado pelo desaparecimento do senhor, destruído na sub- 
versão total das coisas, é preenchido pelo pároco em torno do 
qual se aglutina o fervor religioso. E o conferencista passa a ana- 
lisar as novas vivências que se vão sedimentando nesse agitado 
campo social em transformaç50. Em Portugal a s  freguesias - 
filli - eclesiae - filhos da igreja, designam os antigos servos 
como homens livres e irmãos entre si. O centro das freguesias se 
denomina aldeia, niicleos de casinhas ao redor da igreja. O traba 
lho tem de ser feito pelo dono da terra. a fmí patriarcal, in. 
fluenciada pela introdução dos moinhos de vento. No centro das 
sociedades de homens livres há necessidade de um Conselho que 
cbponha sobre as medidas de interesse comum (o município por- 
tuguês), correspondente aos feudos de outros países. Essa estru- 
tura marca e simboliza os costumes portugueses. Foi com as tro- 
pas dos Conselhos, não com mesnadas de fidalgos, que D. Afonso 
Henriques fez a sua festa militar e dançava a independência poií- 
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tica. Foi sempre tradição do povo português de ser ele o único z 
decidir de seu governante, de seu Rei. Aqui para o Brasil não vie 
ram os senhores feudais mas os homens que governavam com es- 
pírito municipal e m a s  ao qual o Brasil se manteve unido e coe- 
so na sua extensão territorial. Portugal se emancipa no século 
XII. Em plena fase da reconquista. A s  condições espirituais da 
vida sob o domínio mourisco levaram à confusáo do ideal nacio. 
na1 com o religioso. Convizinhavam até na mesma rua, por vezes, 
o judeu, o árabe e o cristão. A raça também era confundida nc 
mesmo cadinho, o vestuário era idêntico, s6 a religião os distin- 
guia uns dos outros. A idéia nacional se apoiara, assim durantr 
séculos, na religião, isto é, seria português quem fosse cristão. 
Precisamos entender a época h luz dos ideais que a iluminam e 
não dos sentimentos atuais. Passa depois o orador a examinar a 
fundação de São Paulo para afirmar que se trata de exemplo úni- 
co no mundo, de uma cidade que nasceu da pura inspira@o reli- 
giosa, consubstanciada na catequese, acreditando mesmo que ne- 
nhum outro lugar da terra se pode orgulhar de tão nobre nasci- 
mento. E conclui: "sob nenhum outro céu me emocionaria tanto 
falar sobre a alma portuguesa, meditar sobre que povo somos nós, 
estes lusíadas". O sr. Embaixador foi calorosamente aplaudido e 
o sr. Presidente o agraciou, em seguida, com o Colar D. Pedro I. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar 
lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será devida- 
mente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário, a escrevi. 
Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício 
Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 18 DE AGOSTO DE 1973 

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 o Instituto Histórico 
e Geográfico de S. Paulo, presentes os seguintes consócios: Aure- 
liano Leite, Presidente, Heliodoro Ten6rio da Rocha Marques, 1P 
Secretário, Vinício Stein Campos, 2: Secretário, Alfredo Gomes, 
Orador Oficial, Tito Lívio Ferreira, Paulo Zingg, Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, Gualter Godinho, Paulo Romano, Agostinho Ra- 
mos, Pedro Ferraz do Amaral, Itamar Bopp, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, Augusto Galvão Bueno Trigueirinho, Aureo de Almeida Ca- 
margo, Benito Serpa, Rudolf R. Hinner, Arrison de Sousa Ferraz. 
José Leandro de Barros Pimentel, Langleberto Soares Pinheiro, 
Luiz Wanderley Torres, 'Ruy Cardoso de Melo Tucunduva, Alberto 
Prado Guimarães, Américo Bologna, Demdcrito de Castro e Siird. 
Arlindo Veiga dos Santos, Antdnio Carlos Cardoso, Reynaldo Kuntz 
Buch, Fernando Gdes. Lida, aprovada e assinada a ata da reunião 
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anterior, o sr. 1: Secretário deu conta do seguinte Expediente: 
Convite para a solenidaüe da outorga dos prêmios do Sistema Fi- 
nanceiro do Nordeste; agradecimento do SI. Hermano Saraiva, Em- 
baixador de Portugal, pela recepção que teve no Sodalício; con- 
voca@io do Conselho Administrativo da Fundação Moinho Santis- 
ta, para o Grande Júri do Prêmio Moinho Santista do corrente 
ano; convite da comissão organizadora do XV Congresso Interna- 
cional de Economia Agrícola para a sessão de abertura do referi- 
do conclave dia 20; ofício da Faculdade de Filosofia e Ciências Hu- 
manas, de Salvador, solicitando remessa da Revista do Instituto; 
convite da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senho- 
ra do Patrocínio, de Itu, para a solenidade da abertura do Sirnpó- 
sio de História que a Associ@o Nacional dos Professores Univer- 
sitários realiiu naquela Faculdade dia 26 de julho; convite do 
Consulado Gemi da Espanha para o lançamento da pedra funda- 
mental do Colégio Miguel de Cervantes, dia 27 de julho findo; con- 
vite da Santa Casa de Misericórdia e outras entidades para as fes- 
tividades comemorativas do centenário de Alberto de Santos Du- 
mont, no Rio de Janeiro, dia 23 de julho; convite do Instituto de 
Geografia e História Militar do Brasil para o "Ciclo de Conferên- 
cias Comemorativas do Centenário de Santos Dumont" patrono da 
Força Aérea Brasileira, entre 24 de julho e 16 de outubro do cor- 
rente ano, no Palácio Monroe, no Rio: convite para entrega a Luiz 
da Câmara Cascudo e Alcides de Carvalho, em Brasilia, dos prê- 
mios Henning Albert Boilesen, dia 9 do corrente; Cartão de agra- 
decimentos do Desembargador Flávio Torres pela franquia de li- 
vros e revistas do Instituto a sua consulta; circular da Ordem dos 
Velhos Jornalistas sobre o novo local de suas reuniões, h Rua Abí- 
lio Soares, 1289; convite da Sociedade Paulista para a História da 
Farmácia para a conferência da Dra. Astrid Sarin sobre Louis Pas- 
t e ~ ,  dia 15 do corrente; convite da Sociedade Portuguesa Benefi- 
cente "Vasco da Gama" para a recepção em homenagem ao em- 
baixador de Portugal Dr. José Hermano Saraiva; carta do vice- 
governador de Goiás, dr. Ursolino Tavares Leão, agradecendo a 
oferta da Polianteia da Independencia e felicitando o Instituto pela 
publicação da obra; comunicado da Academia Paulista de Letras 
sobre as suas realizações culturais do corrente mês; convite do 
Diretor do Museu Pauiista para a solenidade de reabertura da 
Sala Santos Dumont dia 10 do corrente, às 18 horas; convite do 
SI. Cônsul Geral da Itáiia para a recepção oferecida dia 13 do 
corrente ao Sr. Embaixador da Itália; oficio do Presidente do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de Jaguaráo R. G . S., CBnsul dr. Ruy 
Antônio Silva Costa, agradecendo as atenções recebidas quando de 
sua visita ao Sodalício; oferta pelo consócio Monsenhor Vitor Ro- 
drigues de Assis do livro de sua autoria Vida e Vitórias de Monse 
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nhor Francisco de Paula Vzctor; convite da Comissão Municipal 
de Tietê para a XIV Semana Cornélio Pires; agradecimentos do 
Comandante do 5: B .P .M. pelas manifestações de pesar do So-. 
rtalício pelo falecimento do Coronel Cândido José de Lima; oferta 
do consócio Alvaro da Veiga Coimbra de seis ampliaçóes fotográ- 
ficas de retratos históricos de Santos Dumont relativos a seus in- 
ventos e experiências; recebimento de várias publicações, do país 
e do exterior, encaminhadas a biblioteca por relaqão. Terminada a 
leitura do Expediente o Sr. Presidente deu a palavra ao prof. An- 
tonio Carlos Cardoso. O orador, prestando homenagem a memó- 
lia do general Brasílio Taborda, rememorou & vida militar do 
ilustre soldado e se deteve largamente no estudo de sua participa- 
ção na Revolução Constitucionalista de 1932, descrevendo o ex- 
traordinário concurso do valoroso patriota a causa esperada por 
São Paulo naquela dramática emergência. Seu formoso discurso 
foi muito aplaudido e o Sr. Presidente o felicitou calorosamente 
pelo seu belo trabalho. Foram aprovados votos de pesar pelo fa- 
lecimento de José Ermirio de Moraes, Salvador Cutolo, Dante ALi-. 
ghieri Vita, Antonio Gontijo de Carvalho, Ivone de Magalhães Pa- 
dilha, Terezinha Rinaldi Silveira. O sr. Alfredo Gomes, Orador Ofi- 
cial, discursando em nome da C-, exaltou mais uma vez, com 
a veemência que lhe é peculiar, a epopéia paulista de 32, ao en- 
sejo da homenagem ao general Brasílio Taborda. O coronel Ar- 
rjson de Souza Ferraz se associa ao voto de pesar aprovado pelo 
plenário. O Sr. Presidente propõe um minuto de silêncio em ho- 
menagem aos mortos que acabavam de ser evocados na sessão e 
convoca a todos para a assembléia geral extraordinária do dia 28 
do corrente, às catorze horas e trinta minutos, quando serão pre- 
enchidos por eleição os cargos vagos da Diretoria. Reaberta a ses- 
são, após breve intermpção, agora em sessão secreta para a vota- 
c80 de propostas de novos sócios, foram discutidas e votadas as 
seguintes propostas: Luiz M a r t i i  - sdcio honorário, em 20 vo- 
t@O - eleito; Paialo Pereira dos Reis, s6cio honorário, em 2.3 
votação, eleito; Roberto Machado de Carvaiho, sócio honorário, 
em 2.' votação, eleito; D. Benedito Ulhoa Vieira, sócio benfeitor. 
em 2P vota@o, eleito; Nello Ferrentini, sbcio honorário, em 1.' 
votação, aprovado; general Humberto de Souza Mello, sócio ho. 
norario, em l.= votaçáo, aprovado; Mussa Kuraien, sócio honorá- 
rio, em 1." votaçáo, aprovado; Hélio Falchi, sócio honorário, enl 
1." votação, aprovado; José Carlos de Figueiredo Ferraz, sócio ben- 
feitor, em lt votação, aprovado; FIBvio Guerra, sócio correspm 
dente nacional, teve a votaçáo de sua proposta transferida para 
outra sessão a pedido do consócio Sr. Wiison Maia Fina; Embaixa- 
dor Jose Hermano Saraiva, sócio correspondente estrangeiro, elei- 
to. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente agradeceu o com. 
parecimento de todos e declarou encerrada a sessão. Para constar, 
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eu, Vinício Stein Campos, 2." secretário, lavrei a presente ata, que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. 

Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Viní- 
cio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO DE 1.O DE SETEMBRO DE 1973 

A primeiro de setembro de mil novecentos e setenta e três. 
nesta cidade de São Paulo, B Rua Benjamin Constant, 158, às ca- 
t o m  horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o Ins- 
tituto Histórico e GeogrBfico de São Paulo, presentes os seguintes 
conçócios: Ernesto de Moraes Leme, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Maria Arnélia Anuda Botelho de Souza Aranha, José 
Porfirio Cavalcanti, Aifredo Gomes, Paulo Zingg, Paul Donovati 
Kiggar, José de Melo Pimenta, Langleberto Pinheiro Soares, Paulo 
Romano, José Hipólito Trigueirinho, Itamar Bopp, Agostinho Ra 
mos, Célio Salomão Debes, Henrique L. Alves, Alvaro da Veiga 
Coirnbra, Antonio Roberto de Paula Leite, Francisco Grainha do 
Vaiie, João Alves das Neves, Waldemar do Amara1 Gurgel Vianna. 
Hernâni Donato, Ariindo Veiga dos Santos, Pedro Ferraz do Ama 
i-al e Erasmo de Alrneida. Instalados os trabalhos, no justo impe- 
dimento do Presidente Aureliano Leite e cio 2: Secretário Vinício 
Stein Campos, em missáo oficial fora do Estado digo da Capital 
do Estado, em Itanhaém, a Mesa foi constituída da seguinte for- 
ma: Presidente o sr. Ernesto de Moraes Leme, l? Secretário He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, 2? Secretário Maria Amélia 
Armda Botelho de Souza Aranha. Inicialmente tomaram posse os 
novos consócios - João Alves das Neves, que escolheu para seu 
patrono o escritor João de Barros, e Erasmo de Almeida Maga- 
lhães. Saudados pelo Orador Oficiai, Sr. Alfredo Gomes, respon- 
deram agradecendo. O Sr. 1." Secretário deu conta do Expediente 
a seu cargo e que constou do seguinte: convite da Sociedade Pau- 
lista de História da Medicina, para a solenidade comemorativa do 
60: aniversario da Faculdade de Medicina da USP, dia 28 de agos- 
to úitimo; oferta de um Atlas do Ceará pelo escritório do Gover 
no do Ceará neste Estado; convite da Escola de Sociologia e Po- 
lítica de São Paulo para a festa de seu 40? aniversário, dia 31 do 
corrente; carta de Monsenhor Sylvio de Moraes Matos comuni- 
cando que já se acha pronta e colocada na Catedral a placa alusi- 
va a passagem por S%o Paulo do sr. Cardial Montini, atual Papa 
Paulo VI; convite para a posse do novo Prefeito da Capital Sr. Mi- 
mel Colassuono dia 28 do corrente, as 17 horas; convite do Tri- 
bunal de Contas do Estado para a conferência do Conselheiro Luiz 
Arrobas Martins dia 29 de agosto findo, as 17 horas; ofício da Bi- 
blioteca da Escola Estadual Prof. Juvenal Brandáo, de Ouro Fino. 
M G., agradecendo a oferta de livros para a sua biblioteca; con- 
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.dite para a exposição do Livro e Revistas de Direito, Ciências Eco- 
nômicas e Políticas, Ciências Sociais e Educa@io, patrocinada pela 
Aliança Francesa de São Paulo de 11 a 22 de setembro; comunica 
do da Academia Paulista de Letras sobre suas realizações cultu- 
rais de setembro; convite do IPASE para a comemoração da In- 
dependência dia 6 de setembro; convite da Editora Revista dos .-. . ~ribunais Ltda., para a tarde de autógrafos relativa ao lançamen- 
to do Tratado de Dirato Penal Econõmico e Direito Penal das So 
ciedades Anõnimas, de Cezare Pedrazzi e Paulo José da Costa Ju 
nior; ofício do Presidente da Academia Paulista de História, acu- 
sando o recebimento do ofício do Presidente Aureliano Leite de 
clinando de sua designação para a cadeira n? XI e o título de Pre- 
sidente de Honra da entidade; ofício da Câmara Municipal de Cân- 
ùido Mota solicitando informação sobre questões de limites entre 
aquele município e o de Paimital; convite do I1 Exército para 3 
exposição de material operacional no dia 1.0 de setembro; ofício 
do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Morais, de Piraci- 
raba, agradecendo a oferta da polianteia da Independência; ofício 
do Diretor do Museu Paulista solicitando a indicação de um con- 
sócio para integrar a lista tríplice a ser submetida ao sr. Reitor 
para escolha do Conselho do Fundo de Pesquisas, do Museu Pau- 
lista - foi indicado o sr. Alvaro da Veiga Coimbra; recebimento 
de numerosas publicaçóeç encaminhadas, por relaçiio, a bibliote- 
ca. Dada a palavra à dna. Maria Amélia Arruda Botelho de Souza 
Aranha, leu a distinta consócia interessante trabalho subordinado 
ao título: "Duas histórias inéditas do folclore afro-brasileiro". O 
Sr. Antônio Roberto de Paula Leite falou sobre Botucatu e os con- 
vencionais de 1873. O Sr. Alfredo Gomes apresentou congratula- 
ções pelo início da Semana da Pátria. O Sr. Henrique L. Alves ofe- 
receu a biblioteca um exemplar do livro Cruz e Soz~za - Poeta e 
Pensador, de Evaldo Paulo, e apresentou votos de pesar pelo fa- 
lecimento de Rodolfo Garcia, Agripino Gneco e Marques Rebelo. 
Foram aprovados. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada 
conforme será devidamente assinada. 

Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Viní- 
cio Stein Campos. 

ATA DA REUNIAO DE 15 DE SETEMBRO DE 1973 

Aos quinze dias do mês de setembro de mil novecentos e se. 
tenta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 
158, lis catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordi- 
nária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes 
os seguintes consócios: Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, Vinício Stein Campos, Tito Lívio Ferreira, Aifredo 
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Gomes, Alvaro da Veiga Coimbra, Gualter Godinho, Langleberto 
Pinheiro Soares, José Hipólito Trigueirinho, Paulo E. D'Alessan- 
dro, Arrison de Souza Ferraz, Paulo Romano, Lorena GuaraciabR, 
Emesto de Moraes Leme, Benito Serpa, Waldemar do Amaral Gur. 
gel Vianna, José Furtado Cavalcanti, Manoel Rodrigues Ferreirz. 
HiIário da Veiga Carvaiho, Arnaldo D'Avila Florence, Itamar Bopp, 
Raul Renato Cardoso de Mello Tucunduva, A .B. Galváo Bueno 
Trigueirinho, Henrique L. Alves, Célio S. Debes, José Leandro de 
Barros Pirnentel e Ruy Rebello Pinho. Na ausência do Dr. Aurelia- 
no Leite, cujo comparecimento foi registrado por engano, compa- 
receu o 2: titular do cargo, Sr. Ernesto Leme, 1: Vice-presidente, 
que assumiu a direção dos trabalhos, tendo como 1.0 Secretário 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e 2: SecretBrio Vinício Stein 
Campos. Na li pauta da sessão foram empossados os noveis con- 
sócios Waldomiro Benedicto de Abreu, Alberto Lemos e José Her- 
rulano Pires, que escolheram para seus patronos, respectivamen- 
te, Felix Guisard Filho, Bartolomeu Bueno da Silva e Alexandre 
Herculano. O sr. Tito Lívio propôs, e foi aprovado, voto de pesar 
pelo falecimente de d. Hermínia Veiga Coimbra, progenitora do 
consócio Álvaro da Veiga Coimbra. Realizou-se no início da ses- 
são a entrega solene do Colar D. Pedro I ao Desembargador José 
Carlos Ferreira de Oliveira e prof. José Benedito Vianna de Mo- 
raes, registrando-se o comparecimento do Sr. Secretário da Jus- 
tiça, Waldemar Mariz de Oliveira, Desembargadores Márcio Mar- 
tins Ferreira, Luiz Gonzaga de Campos Gouvêa, juízes, advogados 
e inúmeros amigos dos agraciados. Saudados pelo sr. Alfredo Go- 
mes, responderam agradecendo e tecendo considerações em tor- 
no do Instituto e da venera recebida. Lida, aprovada e assinada 
a ata da sessão anterior, o sr. 1.0 Secretário deu conta do seguinte 
Expediente: agradecimento da família do Sr. José Ermírio de Mo- 
raes pelo voto de pesar por seu falecimento; convite do Instituto 
Histórico e Geográfico de Santos para a sua sessão do dia 28 do 
corrente; convite da Associação Paulista de Imprensa para a ses- 
são solene comemorativa do Dia do Jornalista, dia 11 do corrente; 
convite da Pontificia Universidade Católica de São Paulo para o 
seminário sobre futorologia, de 12 a 13 do corrente; comunicação 
do Curso Superior de Turismo da Faculdade Ideal de Letras e 
Ciências Humanas sobre o programa do I Seminário Nacional de 
Folclore; convite da Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciên- 
cias Humanas e do Instituto de Cultura Hispânica de São Paulo 
para as conferências do Sr. Embaixador da Espanha José Perez 
de1 A m ,  dias 10 e 12 do corrente; cumprimentos do sr. Secretário 
da Segurança e seu assessor de relações públicas aos novos dire- 
tores eleitos do Sodalício; convite do sr. Tenente Brigadeiro Age- 
nor da Rocha Santos para a inauguração do Salão Internacional 
Aeroespacial do Centro Técnico Aeroespacial de S. José dos Cam- 
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pos dia 14 do corrente; convite para a solenidade da inauguraÇao 
do Hotel El-Dorado, a avenida S. Luís, desta capital, dia 20 do 
corrente; ofício do Comandante do I1 Exército, general Humber- 
to de Souza Mello, remetendo cópia da carta relativa à Revolução 
de 1932; convite da Associação Paulista de Imprensa para a tarde 
de autógrafos, de lançamento do livro Terra sem Caminhos do 
jornalista Barros Ferreira, dia 25 do corrente; convite da Associa- 
ção dos Cavaleiros de São Paulo para a solenidade de posse dos 
novos consócios dia 17 do corrente, na Casa de Anchieta, no Pátio 
do Colégio; recebimento de várias publicações, livros, revistas e 
folhetos, encaminhados à biblioteca por relação. Foram votados os 
seguintes expedientes relativos à admissão de novos sócios do 
Instituto: Para sócio correspondente nacional - Flávio Guerra - 
aprovado em 1." votação. Sócio benfeitor - Pedro M. Padilha - 
aprovado em l.a votação. Sócios honorários - Henrique Arouche 
de Toledo, aprovado em 1L votação; Luiz Antônio da Gama e Si!- 
va, aprovado em 1: votação; Ester de Figueiredo Ferraz, aprova- 
da em votação; Mario Pires, idem; Miguel Ângelo Barros Fer- 
reira, idem; José Carlos de Figueiredo Ferraz, sócio benfeitor, elei- 
to em 2." votação; José Hermano Saraiva, sócio correspondente es- 
trangeiro, aprovado em 2." votação e eleito; Nello Ferrentini, sócio 
honorário, eleito; general Hurnberto de Souza Mello, sócio honc- 
rário, eleito; Mussa Karaien, sócio honorário, eleito. Encerrada a 
votaçáo, o sr. Vinício Stein Campos fez duas comunicações: a rea- 
iização, pelo Conselho de Defesa do Patrirnônio Histórico, Arqueo- 
lógico, Artístico e Turístico do Estado, dia 1: do corrente, em 
Itanhaém, da primeira sessão extraordinária do órgão em cidades 
do interior paulista, possuidora de monumentos tombados, pro- 
moção que abre uma nova etapa na política de defesa dos bens 
culturais do Brasil e que se revestiu de completo êxito, com a par- 
ticipação de todo o Conselho, do Prefeito, da Câmara de Vereado- 
res, dos clubes de serviço, do Bispo de Santos e dos professores 
e estudantes de Itanhaém. Comunicou ainda o Sr. Vinício Stein 
Campos a solene inaugura@o, em Limeira, pelo governador Laudo 
Natel, do Museu Histórico e Pedagógico Major Levy Sobrinho da- 
quela cidade, falando no ato o sr. governador e o prof. Viriício 
na dupla qualidade de diretor do Serviço de Museus Históricos e 
.representante do Instituto. O sr. José Hipólito Trigueirinho pro- 
pôs um voto de pesar pelo falecimento do Cel. Alfredo Feijó, o 
que foi unanimemente aprovado. Nada mais havendo a tratar O 

sr, Presidente Ernesto de Moraes Leme agradeceu o compareci- 
mento dos presentes e declarou encerrada a reunião. Para cons- 
tar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será de- 
vidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário, escre- 
vi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício 
Stein Campos. 
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ATA DA SESSAO DE 29 DE SJZTEMBRO DE 1973 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de mil novecentos 
e setenta e três, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, às catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo uma sessão extraordinária a 
que compareceram os consócios Aureliano Leite, Presidente, He- 
liodoro Tenório da Racha Marques, 1: secretário, Vinício Stein 
Campos, 2.'' Secretário, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Tito Lívio 
Ferreira, Paulo Romano, Paulo Zingg, Langleberto Pinheiro Soa- 
res, Américo Bologna, Armandino Seabra, A. B . Galváo Bueno Tri- 
gueirinho, Itarnar Bopp, Alexandre de Mello, Nilva de Mello, Cé- 
lio Salomão Debes, Wilson Maia Fina, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Benito Serpa, José Hipólito Trigueirinho, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, Marinho Lutz, Arrison de Souza Ferraz, Pedro Ferraz do Ama- 
ral, Gualter Godinho, Humberto de Souza Meiio, Lucas Nogueira 
Garcez, além de numeroso público, destacando-se o general Sér- 
vulo Mota Lima, Secretsrio da Segurança Pública do Estado e re- 
presentante do Sr. governador Laudo Natel, dr. Homero Diniz Gon- 
çalves, Presidente do Tribunal da Justiça do Trabalho, Cel. Teodo- 
ro Cabetti, Comandante da Polícia Militar, General Paulo Carnei- 
ro, Comandante da 2: Região Militar, General José Pinto Rabelo, 
comandante da 2,* Divisão de Infantaria, general Souza Pinto, Co- 
niandante do Estado ikiaior do I1 Exército, Roberto Costa de Abreu 
Sodré, numerosos oficiais, senhoras e senhorinhas, assim como 
iTm contiigente da Polícia Militar do 2: Exército e a corpora@o 
musical da mesma tropa. O comparecimento dessa luzida repre- 
sentação do I1 Mército deveu-se ao fato de tomar posse no Soda- 
Iício o sr. general de Exército Hmberto de Souza Mello, Coman- 
dante do I1 Exército, solenidade que ocupou toda I.= parte da ses- 
são. Introduzido no recinto, sob palmas, o nove1 consócio prestou 
o devido compromisso, sendo então saudado, em nome do Soda- 
lício, pelo Sr. Alfredo Gomes. Assumindo a tribuna, para o seu 
agradecimento, o Sr. general Humberto Souza Mello, em voz clara 
3 firme, exaltou o papel do Instituto na defesa das nossas tradições 
e disse de seu entusiasmo de modesto brasileiro, de alma simples 
e compreensiva, em participar do convívio das ilustres figuras que 
compõem o Sodalício de São Paulo. Explicou como entende a hon- 
raria com que foi distinguido e da missão do Instituto, nesse alto 
serviço cívico-patriótico que está prestando ao País ao manter 
vivo o culto dos grandes vuitos do passado nacional. Lembrou que 
o Instituto cuida da HisMria e da Geografia, que o Exército tam- 
bém cultua como ciências indispensáveis nos cursos de oficiais 
e de acesso ao estado-maior, encarecendo o cuilcurso que oferecem 
ao estudo militar no equacionamento dcs problemas de ordem 
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tática. Analisa, a seguir, separadamente, a História e a Geogra- 
fia, para acentuar a vincuiação de seus conhecimentos à vida mi- 
litar e enfatizando o papel do Exército na formação e desenvolvi- 
mento do Brasil. Declina o nome de seu patrono, João Pandiá 
Calógeras, definindo-o como o mais militar dos Ministros da Guer- 
ra que teve o Brasil. Examina, traço por traço, a vida do grande 
brasileiro, enumera todos os seus trabalhos, aponta todas as no- 
tziveis iniciativas na remodelação dos quartéis, no aperfeiçoamen- 
to da instrução, na criação de um novo Exército afinado com 
suas imensas responsabilidades nacionais, citou as instalações de 
Campo Grande, de Itu, de Jundiii, de Pirassununga, de QuitaÚna, 
onde Calógeras fez inaugurar a estátua de Antonio Raposo Tava- 
res, lendária figura do passado heróico, das bandeiras e entra- 
das. A s  últimas palavras do ilustre militar foram abafadas por 
calorosa salva de palmas. Suspensa a sessão por alguns minutos, 
para cumprimentos ao nove1 consócio e retirada dos visitantes, 
urna vez que na segunda parte o Sodalicio ia funcionar em sessão 
privativa dos sócios; para votação de propostas de ingresso de 
candidatos no quadro social, o Sr. Presidente retomou a ordem 
dos trabalhos prevista para esta sessão extraordinária e colocou 
em votaçáo as seguintes propostas: Henrique Arouche de Toledo, 
candidato a sócio honorário, em 2." votação, eleito. Luiz Antanio 
da Gama e Silva, sócio honorário, em 2.= votação, eleito. Esther 
de Figueiredo Ferraz, sócia honorária. eleita; Mario Pires, sócio 
honorário, 2 .  votação, eleito. Miguel Ãngelo Barros Ferreira, 2: 
votação, eleito, sócio honorário. Em I.= vota$%o foram votados 
e aprovados os seguintes candidatos a sócio honorário: Paulo No- 
ronha, Antônio Campagnolo - Irmão Gregório, Mário Ferreira 
Migliano e Fernando Monteiro, Nelson de Athayde Ribeiro. Fo- 
ram também votados e eleitos Flávio Guerra, sócio correspon- 
dente nacional e Pedro de Magalhães Padilha, sócio benfeitor. A 
Mesa, tomando conhecimento do fato de se encontrarem enfer- 
mos os consócios Arnaldo Amado Ferreira e Henrique L. Alves, 
aprovou um voto de pronto restabelecimento aos dois estimados 
confrades. Aureliano Leite. Heliodoro Tenúrio da. Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos. 

ATA DA RFUNIAO DO DIA 6 DE OUTUBRO DE 1973 

Aos seis dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta 
e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em seçsão ordinária 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os con- 
sócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, 1.0 secretdrio, Vinício Stein Campos, 2 . O  secresrio. Al- 
fredo Gomes, Orador Oficial, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
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Alvaro do Amaral, Roberto Machado de Carvalho, Langleberto 
Soares Pinheiro, Paulo Romano, Octávio Correa dos Santos Oli- 
veira, Hilário da Veiga de Carvalho, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Miguel Angelo Barros Ferreira, Agostinho Ramos, Pedro Ferraz 
do Amaral, Augusto Benedito Bueno Trigueirinho, José Leandro 
de Barros Pimentel, Alexandre de Mello, Nilva de Mello, Tsuneso 
Sato, Paulo d'tllessandro, Agenor Pinheiro Rodrigues do Vale, 
Paul Donavan Kigar, Antonio Oliveira Júnior, Henrique L. Alves. 
Invertendo a pauta dos trabalhos o Sr. Presidente deu inicialmen- 
te posse ao nove1 consócio sr. Roberto Machado de Carvalho, que 
foi saudado pelo 2.O Secretário Vinício Stein Campos. Respon- 
dendo o Sr. Carvalho as boas-vindas do Instituto, declarou haver 
escolhido para seu patrono o historiador de Itu Francisco Nardy 
Filho, cuja biografia resumiu. Em seguida o sr. Presidente fez 
entrega do Colar D. Pedro I às seguintes personalidades: Prof. 
Jurandyr Pires Ferreira, Agenor Pinheiro Rodrigues Valle, Hilá- 
rio Veiga de Carvalho, Deputado Antonio Henrique Cunha Bue- 
no, Deputado Juvenal Rodrigues de Moraes, Vitor Santos Mendes 
e Humberto Galliano Mello Nóbrega. Pelo sr . Almirante Washing- 
ton Perri de Alrneida, que representou o sr. Jurandyr Pires Fer- 
reira, foram entregues ao Presidente Aureliano Leite e sr. Alvaro 
da Veiga Coimbra a medalha e diploma da denominada Ordem 
das Cinco Estrelas da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro. 
O Sr. Presidente agradeceu e passou-se a ordem do dia. Lida, 
aprovada e assinada a ata da reunião anterior, o Sr. 1.0 Secretário 
deu conta do seguinte Expediente: Carta do consócio Waldomiro 
Franco da Silveira agradecendo as manifestações de pesar pelo 
falecimento de sua esposa; oferta, ao "Museu José Bonifácio". 
da medalha comemorativa da Kiauguraçáo do Hotel El-Dorado, 
nesta Capital; oferta, pelo consócio Alvaro da Veiga Coimbra, ao 
mesmo museu, de um livro que pertenceu a D. Pedro 11; tele- 
gramas do Sr. Pedro de Magalhães Padilha agradecendo as ma- 
nifestações de pesar pela morte de sua progenitora; ofício da 
Assembléia Legislativa do Estado comunicando a apresentação 
pela Deputada Dulce Salles Cunha Braga de voto de congratula- 
ções com o Sr. Hélio Silveira pelas suas conferências literárias 
em São Paulo; circular do Diario de São Paulo solicitando críticas 
para o aperfeiçoamento do jornal; ofício do Presidente do Ateneu 
de Letras e Artes de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro. 
comunicando a fundação desta entidade cultural; ofício do consó- 
cio José Luís Pasin comunicando a fundação do Instituto de Es- 
tudos Valparaibanos, em GuaratinguetB; oficio do Instituto His- 
tórico e Geográfico de São João De1 Rei. Minas Gerais, acusando 
o recebimento da polianteia sobre D. Pedm I e D. Leopoldina pe- 
rante a HisMria e o volume LMI da Revista do Instituto; convite 
da Academia Cristã de Letras para a sessão solene de 4 do corren- 
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te, de posse de d. Maria de Lourdes Teixeira Santcs na cadeira 
n? 26; carta do ministro Hygino Caetano Corsetti, agradecendo 
a outorga do Colar D. Pedro I; carta do I? Secretário do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro acusando o recebimento dos 
prospectos relativos ao concurso sobre a vida e obra de Campos 
Salles, patrocinado por este Sodalício; convite da União dos Es- 
coteiros do Brasil, secção de São Paulo, para as homenagens cí- 
vico-religiosas em memória do escoteiro Aldo Chioratto, falecido 
no bombardeio aéreo de Campinas, em 1932, e tributadas no Mau- 
soleu do Soldado Constitucionalista, no Ibirapuera, dia 30 de se- 
tembro Úitimo; convite para a solenidade da inauguração da her- 
ma da poetisa Francisca Júlia da Silva na cidade de Eldorado, dia 
30 de setembro último; convite do Instituto de Estudos Valepa- 
raibanos e Museu Frei Galváo, para a tarde de autógrafos do 
!ançamento da Biografia do Conselheiro Francisco de Paula Rc- 
drigues Alves, de autoria de Afonso Arinos de Melo Franco, 
6 de outubro corrente; ofício do "Museu Histórico e Pedagógico 
Alexandre de Gusmáo", de Itápolis, agradecendo a outorga da 
Medalha Alexandre de Gusmão, deste Sodalício; convite da União 
Cultural Brasil-Estados Unidos para a conferência do Embaixa- 
dor John H. Ciimmim, dia 4 do corrente; convite da Galeria de 
Arte Uirapuru para a abertura da exposição de pintura de D. 
Maria Arnélia Arruda Botelho de Souza Aranha, dia 4 do corrente; 
convite do Diretor do Museu Paulista para a solene reabertura 
da sala "Revoluçáo Constitucionalista de 1932", dia 2 do corren- 
te; cartão da família de Antônio Gontijo de Carvalho agradecendo 
as homenagens tributadas à sua memória; convite da Academia 
de Polícia Militar para as solenidades da entrega de espadins e 
juramento dos novos oficiais da Milícia, dia 28 de setembro úIti- 
mo; ofício do Presidente do Instituto Histórico de Niteroi, Esta- 
ao do Rio, comunicando a eleição do Presidente Aureliano Leite 
para integrar o seu quadro social como sócio honorário; recebi- 
mento de diversas publicações do País e do exterior e encaminha- 
das a biblioteca por relação para os devidos fins. Dada a pala- 
vra ao sr. Miguel Angelo Barros Ferreira, proferiu ele a sua anun- 
ciada palestra, ilustrada com projeções de slides, e intitulada: 
"Marrocos e a Batalha de Alcacer-Kibir". O sr. Pedro Ferraz do 
Amaral, reportando-se aos artigos publicados pelo Sr. Benedito 
Lima de Toledo sobre o Caminho do Mar congratula-se com o 
jornal e propõe encaminhamento ao CONDEPHAAT de proposta 
de tombamento da Calçada de Lorena. D. Maria Amélia G B 
Sousa Aranha agradece ao sr. Presidente o haver comparecido 
pessoahnente a abertura de sua exposição de pintura - Verelos 
de Pássaros - explicando a origem desta denominação. O sr. 
Benito Serpa comunica haver representado o Instituto na Aca- 
demia de Polícia Militar e na solenidade da trasladação das cinzas 
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do menino, acima citada, e encerra a sua breve orwáo cantando 
o hino da Força Pública. Nada mais. Para constar lavrou-se a 
presente ata, que lida e achada uniforme, será devidamente assi- 
nada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário, a escrevi. Aureliano 
Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 20 DE OUTUBRO DE 1973 

Aos vinte dias do mês de outubro de mil novecentos e seten- 
ta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 
i58, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão solene 
na forma prevista no Estatuto o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, 
Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1.0 secretário, 
Vinicio Stein Campos, 2P secretário, Alfredo Gomes, Orador Ofi- 
cial, Hurnberto de Souza Melo (general Comandante do I1 Exér- 
cito), Ubaldo Caiuby, Alvaro da Veiga Coimbra, Nilva de Melio, 
Alexandre de Mello, Arrison de Sousa Ferrw, Benito Serpa, Al- 
varo Amaral, Paulo Zingg, Arnaldo D'Avila Florence, João Gual- 
berto de Oliveira, Délio Santos Freire, Paul Donovan Kigar, José 
Leandro de Barros Pimentel, Augusto Galváo Bueno Trigueirinho, 
Arnérico Bologna, Fkynaldo Kuntz Buch, Alberto Prado Guírna- 
a s ,  Antônio Barreto do Amaral. Dada a palavra ao sr. Alfredo 
Gomes para a oração oficial da tarde, após breve relato da fun- 
daçáo do Instituto, seu histórico, seus vultos ilustres, o orador 
se detém no exame dos consócios falecidos no decurso do exer- 
cício social ora encerrado, procedendo ao elogio de cada um deres, 
na seguinte ordem: 1 - Monsenhor José de Castro Nery, 2 - mon- 
senhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, 3 - Prof. Jacob Pen- 
teado, 4 - Dr. Armando Franco Soares Caiuby, 5 - Cel. Salvador 
de Moya, 6 - Dr. Augusto das Chagas Viegas, 7 - Sr. Gabriel 
Toti, 8 - Jornalista José Chiachiri, 9 - Padre Heliodoro Pires, 
10 - Dr. Fausto de Almeida Prado Penteado, 11 - Dr. Henrique 
Alberto Orduoli, 12 - Prof. João Dias da Silveira, 13 - Pr0f. 
Dante Alighieri Vita, 14 - Dr. José Jayme Ferreira de Vasconcellos 
15 - Prof. Alcindo Muniz de Souza, 16 - Sr. Arnaldo Arantes, 
17 - Sr. Salvador Cutolo, 18 - Dr. Antônio Gontijo de Carvalho, 
I9 - Sr. Virgílio Alves Correa Filho, 20 - Cel. Alfredo Feijó. 
Encerrada a oração do sr. Alfredo Gomes, o sr. Presidente leu 2s 
Efemérides Brasileiras e Paulistas e deu a palavra ao Sr. 1.O Se- 
cretário que comunicou & Casa que os sócios eleitos têm agora 
prazo fatal para a formalidade da posse, de acordo com a refor- 
ma estatutária recém aprovada. Todavia, entrando o Sodalício em 
recesso a partir da presente sessão, propõe que esse prazo p a w  
a ser contado a partir de 25 de dezembro de 1974, o que foi apro- 
vado. O consócio Ruy Rebelo Pinho comunica que a Faculdade de 
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Direito de Sorocaba far8 inaugurar, proximamente, o "Museu da 
Justiça", instalado na sede da mencionada escola. O consócio Pe- 
dro Brasil Bandecchi informa que esteve em Brasília participan- 
do do I11 Congresso de História e que traz o pedido dos demais 
Institutos, que desejam receber exemplares da Polianteia D. Pedro 
I e D. Leopoldina. O sr. Presidente agradece e declara que o Ins- 
tituto atender8 com prazer a essa solicitação. Nada mais. Para 
constar lavrou-se a presente que lida e achada conforme será de- 
vidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, a escrevi. Helio- 
doro Ten6rio da Rocha Marques, Aureliano Leite, Vinício Stein 
Campos. 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE 21 DE NOVEMBRO 
DE 1973 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de mil novecentos 
e setenta e três, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, às quinze horas, em reunião extraordinária especiaimen- 
te convocada para o fim de encerrar as comemoraçóes do cente- 
nário da Convenção Republicana de Itu, com a premiação dos 
jovens que concorreram ao concurso instituído pelo Sodalício, ins- 
talaram-se os trabalhos sob a presidência de Aureliano Leite e os 
secretários, respectivamente 1.0 e 2P, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques e Vinício Stein Campos. Compareceu a Comissáo Pa- 
trocinadora das Comemorações, designada pela Presidência, a sa- 
ber: Paulo Zingg, presidente, Vinício Stein Campos, Pedro Ferraz 
do Amarrrl e Pedro Brasil Bandecchi. O sr. Presidente louvou a 
ded ica0  e o interesse dos professores e estudantes presentes, 
concluindo por convocar para recebimento dos premios os candi- 
datos classificados pela Comissão, segundo o merecimento dos 
trabalhos apresentados: Maurício Bonatti Filho - 1.0 lugar, che- 
que de Cr $2.000,00. Paulino Eduardo Pinto Coelho - 2.0 lugar, 
cheque Cr$ 1.000.00. Mençáo Honrosa - Vera Lúcia Arruda, po- 
lianteia de D. Pedro I e D. Leopoldina. Menção Honrosa - Abigail 
Vieira Ferreira Lopes. Menção Honrosa - Rodolfo de Lucca Jú- 
nior - idem. A seguir foram distribuídos mais 21 prêmios estí- 
mulos, constantes de exemplares dos livros Prudente Mo~aes, ofe- 
recidos pelo Instituto e Elementos de Museologia - História dos 
Museus - Brasil, oferecidos por Vinício Stein Campos, aos con- 
correntes: Luíza Kanie Furosho, Lydia Yuriko Horita, Maria Yo- 
ko Kometani, Alice Nakanishi, Tomoko Itano, Laura Mime Osa- 
ko, Selma Aparecida Gavioli, Waldir Rodrigues dos Santos, Antô- 
nio de Pádua Machado. Eide P e m h i a  da Silva, Yoshiko Saito, 
Carmen Sueli Galváo, Wilson S. Kurohane, Tomiko Matsumura, 
Wagner Marciano, Maria Aparecida Secol, Mirian de Fátima Fer- 
nandes Vieira, Ilton Tomioshi, Alberto Minoru Tsukamoto, Ben- 
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jamin José da Silva e Maria Alexandrina de Oliveira Pinto. O sr. 
Presiderite felicitou a todos pelo esforço feito, elogior o nível dos 
trabalhos apresentados c disse esperar que este belo exemplo sn 
comunicasse a outros centros escolares de São Pauio nas futuras 
promoções c í v i d t u r a i s  do Sodalício. Durante as comemora- 
ções do centenário da Convenção de Itu o Instituto promoveu con- 
ferências em Monte Mor, Tietê, Porto Feliz, Sorocaba e Capivari, 
onde falaram os wnsócios Paulo Zingg e Vinício Stein Campos, 
tendo os encargos do transporte ficado a conta do sr. Vinício Stein 
Campos que os ofereceu ao Instituto; o sr. Roberto de Paula Leite 
proferiu a conferência de Botucatu e o sr. Honório de Sylos a de 
Mogi Mirim wm transporte oferecido pelo Instituto. A solenida- 
de de encerramento foi feita em Itu, dia 18 de abril, no dia do 
centenário, falando a convite do Instituto, no salão nobre do Mu- 
seu Republicano, o consócio Cândido Mota Filho. Revestiram-se. 
assim, de pleno êxito as wmemoraçóes cívicoculturais do cente- 
nário da Convenção Republicana promovidas pelo Instituto; con- 
gratulando-se o sr. Presidente com a Comissão Executiva pelo ex- 
celente resultado de seus trabalhos, cuiminados na premiaç& des- 
ta tarde. Em nome das jovens estudantes falou agradecendo em 
rápido improviso a professora que as acompanhava d. Maria Lú- 
cia de Amorim Soares. Nada mais havendo a tratar foi encerrada 
a sessão. Para constar lavrei a presente que lida e achada confor- 
me será devidamente assinada. Eu, Vinício Steii Campos, secre- 
tário, a escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 
1973 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de mil novecentos 
e setenta e três, nesta cidade de São Paulo, Rua Benjamin Cons- 
tant, n. 158, as vinte horas, promoveu o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo uma sessão extraordinária comemorativa do 
centenário de Gonçalves Dias, presidida pelo sr. Aureliano Leite 
e a que estiveram presentes os consócios Langleberto Pinheiro 
Soares, Tácito van Langendouch, Alvaro Amaral, Antônio Carlos 
Pachew e Silva, Ernesto de Morais Leme, José Hipdlito Triguei- 
rinho, Pe. Hélio Abranches Viotti, Pedro Leite Cordeiro, José Car- 
10s Ataliba Nogueira, numerosa assistência constituída em grande 
parte pela família Avelar Brotero. Falaram durante a sessão os 
srs. Alvaro Amaral sobre Gonçalves Dias, o historiador - Sr. Dá- 
rio Abranches Viotti - A vida e a obra do Conselheiro Sr. José 
Maria de Avelar Brotero - a 1.' secretaria havia preparado o se- 
-te expediente para a sessão de 20 de outubro e que deixou de 
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ser ali registrado por tratar-se da sessão de homenagem aos só- 
cios filiados; oferta, pela sra. d. Lídia Veiga Sampaio Reis, de uma 
xícara de chá de serviço de D. Pedro 11, destinada ao "Museu José 
Bonifácio"; convite do sr. Cônsul Geral da Austna para a recep- 
ção em comemoração B data nacional daquele país, dia 26 de ou- 
tubro; convite para a sessão de instalação do Instituto de Estudos 
Valeparaibanos, em GuaratinguetB; oferta, pela apresentação do 
Governo do Ceará neste Estado, do opúsculo: "Ceará, sua real 
posição no Nordeste"; comunicado da Sociedade Brasileira de Geo. 
grafia digo de Cartografia sobre a eleição de sua nova Diretoria 
- 1973-1975; carta do Cardeal D. Agnelo Rossi sobre consulta fei- 
ta pelo sr. Aureliano Leite; carta do sr. Jorge Bertolase Stella fa- 
zendo entrega de livros de autoria do prof. Júlio de Andrade Fer- 
reira, oferecidos ao Instituto; cartão do Príncipe D. Pedro Hen- 
rique de Orleans e Bragança agradecendo as manifestaçóes de 
pesar por falecimento de pessoa da familia; offcio do Instituto 
Histórico e Geográfico do Acre, comunicando a eleição de sua no- 
va Diretoria; convite da Academia Brasileira de Letras para a ses- 
são solene de posse do nove1 acadêmico Luiz Arrobas Martins, 
dia 16 de outubro; convite da Associação Paulista de Imprensa, 
presidida pelo consócio Paulo Zingg, para a solenidade da inau- 
gura@~ do busto de BeImonte (Benedito Bastos Barreto) na seds 
da entidade; ofício da Prefeitura Municipal de Itu solicitando no- 
mes e endereços dos descendentes dos convencionais de Itu, de 
1873; convite da AssociaçBo dos Cavaleiros de São Paulo para a 
homenagem a Ernesto de Morais Leme pela publicação de seu 
primeiro livro Poesias do Deserto, na ocasião do jubileu de ouro 
dessas primícias literárias; ofício da União Brasileira de Escri- 
tores para a sessão solene de abertura da exposição sobre Mon- 
teiro Lobato na Biblioteca Infantil que tem o nome do escritor; 
recebimento de diversas publicaçóes encaminhadas B Biblioteca 
para registro e catalogação. Nada mais. Para constar lavrou-se a 
presente ata que lida e achada conforme será devidamente assi- 
nada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário, a escrevi. Aureliano 
Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIAO DO DIA 12 DE JANEIRO DE 1974 

Aos doze dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, B Rua Benjamin Constant, n? 
158, às 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, 1: secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 secretá- 
rio, Paulo Zingg, Alfredo Gomes. Arrison de Sousa Ferraz, Wiison 
Maia Fina, Tito Livio Ferreira, &varo da Veiga Coimbra. Al- 
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Arnaral, Itamar Bopp e Frei Willicke. Lida, aprovada e assinada 
a ata da reunião anterior, o Sr. Presidente leu as Efemérides Bra- 
sileiras e Paulistas e o sr. 1: Secrettírio deu conta do seguinte ex- 
pediente: agradecimento da família do saudoso consócio Salvador 
Cutolo; convite do Clube Amigos do Belenzinho para a entrega do 
troféu Jacob Penteado no Colégio João Ramalho dia 28 de novem- 
bro; agradecimento da família de Manoel Elpídio Pereira de Quei- 
roz pelo voto de pesar pelo seu falecimento; agradecimento do dr. 
Mário Machado de Lemos, ministro da Saúde, pelo Colar D. Pedro 
I com que foi agraciado; agradecimento da família de dna. Aure- 
lma Pestana Barreto, pelo voto de pesar pelo seu falecimento; 
agradecimento do Coronel Hélio Prates da Silveira, governador 
do Distrito Federal, pelo Colar D. Pedro I com que foi agra- 
ciado; carta do dr. Mário Gibson Barbosa, ministro das Relações 
Exteriores, agradecendo a indicação de seu nome para compor a 
Comissão Julgadora dos Prêmios Henning Boilesen - 1973; 
oferta pelo sr. Carlos Paula Pessoa, de dois volumes, em grande 
formato, com dados cartográficos e ilustrações do Estado edita- 
dos pela Secretaria da Agricultura em 1915 e 1927; comunicação 
da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José dos Cam- 
pos sobre a fundação do Grupo Ekperimental de Pesquisas Histó- 
ricas no Departamento de História da Faculdade; ofício da Divisão 
de Arquivo Histórico Dr. Washington Luís, da Prefeitura Munici- 
pal de São Paulo, solicitando um exemplar da polianteia - D 
Pedro I e Dna. Leopoldina perante a História -; carta de João 
Ribeiro Nogueira acompanhada de recortes de jornais de Campi- 
nas sobre a Revolução de 1932; carta da família de José Chiachiri, 
de Franca, agradecendo o voto de pesar pelo seu falecimento; ofí- 
cio da União Cultural Brasil-Estados Unidos sobre a eleição de 
sua nova Diretoria - 1974-1975; ofício do Clube Piratininga agra- 
decendo a doação de objetos históricos da Revolução Constitucio- 
nalista; carta do dr. Geraldo Cardoso de Mello oferecendo 384 digo 
834 exemplares de jornais e revistas colecionados pelo seu finado 
irmão Dr. Alberto Cardoso de Mello Filho; oferta ao "Museu Jose 
BonifBcio" de um fuzil que pertenceu ao h. Raul Renato Cardsso 
de Mello Tucunduva, arma que foi usada na revolta de 1924; agra- 
decimento do general Arthur Duarte Candal da Fonseca por ter 
sido agraciado com o Colar D. Pedro I; convite do Presidente da 
Câmara Municipal de S. Paulo para a sessão solene de outorga 
do título de CidadBo Paulistano ao general Humberto de Sousa 
Mello, dia 19 de dezembro; convite do sr. general Humberto de 
Sousa Mello para a solenidade da passagem do comando do I1 
Exército no Quartel General desta força militar, dia 7 do corrente, 
nesta Capital; convite da Associação dos Cavaleiros de São Paulo 
para as festas comemorativas da fun- de São Paulo dias 24 
e 25 do corrente; carta do consócio FlBvio de Almeida Prado Gal- 



214 REVISTA DO INSTITUTO HISTQRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 
- - - -  

vão sobre notícia da preservam e restauração das características 
físicas e tradicionais das cidades empeendidas pela Prefeitura da 
Capital; mensagens natalinas recebidas de numerosas entidades, 
autoridades civis e militares e outras personalidades. Em segui- 
da, pelo 2." secretário, foi lido o Relatório das atividades do Sodali- 
cio no exercício de 1973, documento que será publicado na Revis- 
ta do Instituto. Pelo Sr. Tesoureiro Wilson Maia Fina foi lido o 
balancete do mesmo período, o qual, como o das gestões passa- 
das da atual administração, revela o sadio estado financeiro do 
Instituto e o sensível aumento de suas disponibilidades. Pelo sr. 
Itamar Bopp foi oferecida ao Instituto uma magnífica coleção da 
Revista Americana, 80 volumes encadernados, tendo o Sr. Presi- 
dente elogiado o gesto generoso do iliistre e benemérito consócio. 
O sr.  Arrison de Sousa Ferraz propõe um voto de pesar pelo fa- 
lecimento do general César Seixas, da Reserva Nacional, encare- 
cendo o mereciment,~ do ilustre militar e lembrando a sua ação 
vigorosa graças à qual não se consumou a que seria a 3." invasão 
de São Paulo: foi aprovado por unanimidade. O sr.  Vinício Stein 
Campos lembrou à Casa que o corrente ano registra um tri-cente- 
nário que deve ser condignamente comemorado no Estado: a 2ar- 
tida, a 21 de julho de 1674, da famosa bandeira das esmeraldas, 
de Fernáo Dias Paes. Propunha que o Sodalício constituisse uma 
comissão incumbida dessas comemorações. Disse mais o sr. 
Vinício Stein Campos que o dia 17 de abril vindouro registra a 
passagem do centenário da criação da comarca de Capivari, terra 
que deu a Bernardino de Campos a grande colaboração de seu 
eminente Secretário do Interior - Cesário Mota Júnior. Como 
Cesário Mota ainda não recebeu a homenagem que ihe deve o Ins- 
tituto, propunha que se festejasse, com o concurso do egrégio 
Poder Judiciário, a elevação de Capivari à condição de Comarca, 
em 1874, e se prestasse à memória de Cesário Mota uma grandio 
ia homenagem. O Sr. Presidente deu seu inteiro apoio a estas 
propostas, referindo-se especialmente a Cesário Mota, que foi o 
primeiro Presidente do Instituto, e nomeou as seguintes comis- 
sóes: Para cuidar das comemorações do tri-centenário da ban- 
deira de Fernão Dias Paes - Vinício Stein Campos, Pau10 Zingg, 
Tito Lívio Ferreira e h r o  Arnaral. Para cuidar do centenário 
da comarca de Capivari e da homenagem a Cesário Mota: Vinício 
Stein Campos, Arrison de Sousa Ferraz, Alfredo Gomes e Itamar 
Bopp. O sr. Alfredo Gomes solicitou a inscrição em ata das ho- 
menagens tributadas no Estado ao general Humberto de Sousi 
Meiio, a saber: a concessão do título de Cidadão Paulistano e a 
entrega do busto do ilustre miiitar em sua residencia quando foi 
saudado por ele, orador Wredo Gomes; propõe ainda o Sr.. Al- 
fredo Gomes um voto de regosijo pela investidura do general 
Humberto na chefia do EstadoMaior das Forças Armadas e com 
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o militar Vicente de Paula Dale Coutinho pela sua nomeação para 
Chefe do Estado Maior do Exercito Nacional. A seguir o Sr. Al- 
fredo Gomes leu o Requerimento que foi aprovado na Câmara 
Municipal de São Paulo e inscrito na ata da edilidade, relativo ao 
livro que publicou sob o título Numes Tutelares, e no qual são 
exaltados os seus méritos como escritor, patriota e educador vol- 
tado para as grandes causas do ensino, da cultura e da Pátria. 
O Sr. Presidente propõe um sentido voto de pesar pelo falecimen- 
to da esposa do estimado e prestante consócio Antenor Romano 
Barreto, o que foi unanimemente aprovado. O sr. Álvaro da 
Veiga Coimbra fez ao Sodalício valiosa oferta: um exemplar da 
Cruz de Combate, de 1.- classe, da FEB, medalha de 32 e uma. 
coleção de reproduções, em lacre, de insígnias e selos, da Família 
Imperial Brasileira e grandes personalidades do I1 Reinado. O 
Sr. Presidente agradeceu o generoso gesto do digno Diretor do 
"Museu José Bonifácio". Nada mais havendo a tratar foi encer 
rada a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e 
achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein 
Campos, Secretário, escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, Vinfcio Stein Campos. 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1974 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos 
e setenta e quatro, nesta cidade de Sáo Paulo, ã Rua Benjamin 
Constant, nP 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em 
sessão solene o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
presentes os srs. sócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, I.= Secretário, Vinício Stein Campos, 
2 . O  Secretário, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Ernesto de Moraes 
Leme, I? Vicepresidente, Tito Lívio Ferreira, 2.0 Vice-presidente, 
Fbbundo de Menezes, general Humberto de Sousa Melo, Paulo 
Zmgg, Augusto Galváo Bueno Trigueirinho, Gualter Godinho, 
Teodoro Sousa Campos, Lücia de Tomase, Lorena Guaraciaba. 
Alexandre de Melo, Reinaldo Kuntz Buch, Wilson Maia Fina, 
Tsuneso Sato, Mgleberto Pinheiro Soares, Arnaldo D'Avila Flo- 
rence, Benito Serpa, Raul Renato Cardoso de Me10 Tucunduva. 
Paul Donovan Kigar, Itamar Bopp, Henrique L. Alves, Paulo RO- 
mano, Jesuino Felicíssimo Júnior, Oscar Wiedspann. Lidas pelo 
sr. Presidente as Efemerides Brasileiras e Paulistas, o sr. 1." Se- 
cretário deu conta do seguinte Expediente: Oferta, pela C-ra 
Municipal de S. Vicente, de uma coleção de fotografias; comuni- 
ca* da eleição, pelo Instituto Histórico e Geomico de Niterói, 
do sr. 1: Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques para 
sócio correspondente daquele Sodalicio; convite da Funda@o Es- 
cola de Sociologia e Política de São Paulo para as solenidades co- 
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memorativas de seu 40: aniversário; comunicação da Fundag5.0 
Santos Dumont sobre a preservação do primeiro avião de passa- 
geiros construído no Brasil; ofício do Centro de Ciências, Letras 
e Artes de Campinas, agradecendo a doação de livros a sua biblio- 
teca; comunicação recebida do Banco Itamarati sobre instalação 
de aparelho P. A. B. X., no edificio do Instituto, cuja instalação e 
manutenção ficarão a cargo do citado instituto de crédito; oferta, 
pelo sr. José Beolchi, de dois mapas do século XVII, relativos 
ao território brasileiro e confeccionados na ItBlia; ofício do Con- 
selho Coordenador das Sociedades Amigos dos Bairros, Viias e 
Cidades do Estado de São Paulo sobre realização de ciclo de estu- 
dos e solicitando a designação de um representante do Instituto 
para falar sobre "Aspectos Demográficos"; ofício da Associeçáo 
dos Arquivistas Brasileiros, do Rio de Janeiro, comunicando a rea- 
lização, em São Paulo, de 20 a 25 de outubro do corrente ano. do 
I1 Congresso Brasileiro de Arquivologia; ofício do Instituto His- 
tórico e Geográfico de Santa Catarina, em resposta a pedido des- 
te Sodalício, comunicando haver sido encontrado em seu arquivo 
notícia da passagem por aquele Estado, em 17 de abril de 1849, 
do navio "The Bank Stafford"; oferta, pelo sr. Antônio Barreto 
do Amaral, do trabalho "Os deputados de São Paulo na Assem- 
bléia Constituinte e Legislativa de 1823". de sua autoria; doa@o, 
d~ dona Leticia Pagano e dona Alfa Pagano, dos livros que per- 
tenceram ao saudoso consócio Sebastião Pagano; oferta, pelo sr. 
Geraldo Cardoso de Melo, de um manuscrito de D. Pedro I a José 
Bonifácio de Andrada e Silva. Dada a palavra ao Orador Oficial 
sr .  Alfredo Gomes, o referido consócio pronunciou substanciosa 
conferência sobre a fundação de São Paulo, precedendo as suas 
considerações históricas a respeito do 25 de janeiro de uma bre- 
ve evocação dos grandes vultos da fundação do Instituto, notada- 
mente Antônio de Toledo Piza e Almeída e Cesário Mota Júnior. 
A oração do Sr. Alfredo Gomes foi calorosamente aplaudida 
pela grande assistência presente nessa tarde ao auditório do Su 
dalicio. O Sr. Presidente felicitou o orador pelo seu belo e in.tru- 
tivo discurso e prop6s à assembléia, unanimemente aprovados, 
votos de pesar pelo falecimento de Cassiano Ricardo e Galileu 
Emendabile, duas sensíveis perdas para São Paulo e o Brasil. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar, 
eu, Vinício Stein Campos, Secretário, lavrei a presente ata, que 
lida e achada conforme, será devidamente assinada. Aureliano 
Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIAO DE 2 DE FEVEREIRO DE 1974 

Aos dois dias do m&s de favereiro de mil novecentos e seten- 
ta e quatro. nesta cidade de São Paulo, B Rua Benjamin Com- 
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tant, n i  158, 8s catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em ses- 
são ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
Presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, 1.0 secretário, Vinício Stein Campos, 2." 
Secretário, Alfredo Gomes, Agostinho Ramos, Armandino Seabra, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Henrique L. Alves, José Palma, José 
Hipólito Trigueirinho, Benito Serpa, Lúcia De Tomasi, João Gual- 
berto de Oliveira, Lorena Guaraciaba, Paulo Zingg, Wilson Maia 
Fina, Waldemar do Amaral Gurgel Viana, José Bueno de Azevedo 
Filho. Lida, aprovada e assinada a ata da sessão anterior, o sr. 
Presidente referiu-se inicialmente ao terrível incêndio que enlutou 
a Capital do Estado, comovendo o País e as demais nações pelo 
horror de tão grande tragédia, que sacrificou quase duas cente- 
nas de vidas, na sua maioria de jovens que trabalhavam na ins- 
tituição bancária instalada no edifício Joelma. Todos, de pé. ob- 
servaram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. O 
Sodalicio dará conhecimento desse voto de pesar ao Sr. Prefeito 
e ao sr. governador de S. Paulo. O Sr. João Gualberto propds 
um voto de congratulações com o Tribunal de Justiça, pela pas- 
sagem do centenário de sua criação a 3 de fevereiro corrente, o 
que foi aprovado. Lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o 
sr. Presidente deu a palavra ao Sr. 1: Secretário que leu o se- 
guinte Expediente: convite da Câmara Municipal de São Paulo 
para as festas cívicas comemorativas do Dia da Cidade; ofício 
do Instituto Histórico de Niteroi cumprimentando pela passagem 
do Dia de São Paulo e inicio das atividades deste Sodalício; ofício 
do Banco Itamaratl SA. solicitando autorização para abertura de 
parede dos fundos para instalação de aparelhos de ar condiciona- 
do; oficio do Serviço de Registro e Assistência do Arquivo Nacio- 
nal solicitando dados do Instituto para publicação; ofício da Casa 
Ilha da Madeira comunicando a eleição de sua nova Diretoria; 
cartão da viúva do Acadêmico Cassiano Ricardo, agradecendo as 
manifestações de pesar pelo seu falecimento; convite do Instituto 
de Estudos Valeparaibanos para a solenidade do lançamento do 
livro Poetas de Ciuaratinguetá, de José Luís Pasin, dia 16 do cor- 
rente; ofício da representaqáo do governo de Mato Grosso neste 
Estado solicitando um exemplar da Polianteia - D. Pedro I e D 
Leopoldina perante a História. Vultos e fatos da Independência; 
ofício da Secretaria de Tunsmo e Fomento da Prefeitura da Capi- 
tal remetendo exemplares do Calendário Mensal de Eventos; re- 
cebimento de varias publicafles, encaminhadas a Biblioteca para 
registro e cataloga&o. Em seguida procedeu-se a entrega de me- 
dalhas Alexandre de Gusmão, falando o Sr. Presidente e o Sr. José 
Bueno de Azevedo Filho. este pelos agraciados. Dada a palavra 
ao Sr. Agostinho Ramos, o ilustre consócio discorreu de impro- 
viso sobre o tema que havia escolhido - Ecos da Sabedoria, re- 
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velando a pujança de seus estudos clássicos e a admirável memó- 
ria de que é dotado. A palestra do sr. Agostinho Ramos recebeu 
calorosa salva de palmas de todos os presentes. Falou, a seguir, o 
sr. Armandino Seabra, que leu o seu substancioso estudo históri- 
co. Elementos para a biografia do Barão de Campinas, Joaquim 
Pinto de Araújo Cintra. O orador foi igualmente aplaudido. O sr. 
Alvaro da Veiga Coimbra apresentou as estatuetas de bronze ad- 
quiridas pelo Instituto para o "Museu José Bonifácio", trabalho 
do sr. Alfredo Oliani e representando D. Pedro I1 e D. Tereza Cris- 
tina. E oferece duas novas peças para o medalheiro do mesmo 
niuseu. O sr. Presidente agradeceu. O SI. Wilson Maia Fina pro- 
põe que o Instituto se dirija ao SI. Presidente da República pedin- 
do a criação do Ministério de Urbanismo e Constmçáo. O Sr. Pre- 
sidente declara não ver muita propriedade nessa intervenção do 
Sodalício na constituição dos órgãos executivos do Estado, toda- 
via designa os consdcios Paulo Zingg, Alfredo Gomes e o propo- 
nente para examinarem o assunto. Nada mais. Para constar lavrou- 
se a presente ata que lida e achada conforme será devidamente 
assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. Aure- 
liano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein 
campos. 

ATA DA REUNIA0 DE 16 DE FEVEREIRO DE 1974 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e quatro, nesta cidade de São Paulo, gs catorze horas e 
trinta minutos, a Rua Benjamin Constant, n. 158, reuniu-se em ses- 
são ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein Campos, 2." 
Secretário, Alfredo Gomes, Orador Oficial, Mário Graciotti, Rai- 
mundo Menezes, Augusto Galvão Bueno Trigueirinho, José Lean- 
dro de Barros Pimentel, Paulo Romano, Alvaro Amaral, AntGnio 
Barreto do Amaral, José Hipólito Trigueirinho, Benito Serpa, Tsu- 
neso Sato, Lauro Ribeiro Escobar, Américo Bologna, Langleberto 
Pinheiro Soares, Alberto Prado Guimarães, Arrison de Souza Fer- 
raz, Henrique L. Alves, Tácito Remi de Macedo van Langendonck, 
Waldemar Amaral Gurgel Vianna. Lida, aprovada e assinada a ata 
da sessão anterior, o sr. Presidente passou a ler, na forma do cos- 
tume, as Efemérides Brasileiras do Barão do Rio Branco e das 
Efemérides Paulistas preparadas pelo Instituto. O SI. 1: Secretá- 
rio deu conta do seguinte Expediente: Convite do Tribunal de Jus- 
tiça do Estado para as festividades do l? centenário da instala- 
ção do Tribunal, dias 1, 2 e 3 do corrente; ofício do Instituto de 
Angola, em Luanda, remetendo exemplar do Regulamento dos Prê- 
mios do Banco de Angola para divulgação entre os associados do 
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Fmdalício; telegrama do Governador Laudo Natel agradecendo as 
inanifestaçOes de solidariedade no caso do incêndio do edifício 
Joelma; cartão de agradecimento da família de dna. Bertolina Ma- 
galhães Alcoba, grata pelas manifestqões de pesar do Instituto; 
tdem da família do general César Seixas; ofício do Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão, Rio Grande do Sul. 
comunicando a eleição do Sr. Aureliano Leite para o seu quadro 
social; convite da Associação Paulista de Imprensa para a home- 
nagem a José dos Santos Júnior; telegrama do Prefeito Miguel CO- 
lassuonno agradecendo as manifeshç6es de solidariedade no caso 
do incêndio do edifício Joelma; ofício do Diretor do Arquivo Na- 
cional sobre as comemorações nacionais do sesquicentenário do 
nascimento de D. Pedro I1 no ano de 1975; carta do Dr. Raphael 
Corrêa de Sampaio Filho agradecendo as homenagens tributadas 
à memória de seu pai, pelo centenário de seu nascimento; convi- 
te do Instituto Genealógico Brasileiro para a solenidade de pos- 
se de sua nova diretoria, dia 8 de março vindouro, neste SodaX- 
cio; recebimento de diversas publicações. encaminhadas a biblio- 
teca para registro e catalogação. O Sr. Presidente procedeu à en- 
trega com as formalidades de estilo, do Colar D. Pedro I ao es- 
critor Nelson Palma Travassos. tendo o Sr. Mário Graciotti des- 
tacado a benemerência do homenageado colaborando com o Clube 
do Livro através da Revista dos Tribunais que dirige há decênios. 
O sr. Palma Travassos discorreu sobre D. Pedro I. O sr. Alberto 
Prado Guimarães propõe um voto de pesar pelo falecimento de 
Paulo de Azevedc Antunes, descrevendo em informativo discurso 
a vida benemérita do ilustre brasileiro, seu companheiro de infân- 
cia e da Revolução de 32. O sr. Presidente elogia o bem elaborado 
trabalho do sr. Prado Guimarães e sua proposta foi unanimemen- 
te aprovada. O sr. Presidente propõe, igualmente aprovado, um 
voto de pesar pelo falecimento de d. Helena Stein Arns, progeni- 
tora de D. Evaristo Arns; voto de pesar pelo falecimento de d. 
Rosa Rogato, mãe da consócia Ada Rogato e gelo falecimento do 
engenheiro Luís de Anhaia Mello. Passando-se à segunda parte 
da sessão foram examinadas as seguintes propostas de novos só- 
cios: Antônio Campanholo, sócio honorário, em 2.= votação, eleito. 
Nelson Athayde Ribeiro, sócio honorário, em 2." votação. eleito; 
Mário Ferreira Migliano, sdcio honorário, em 2.' vota*, eleito, 
Fernando Monteiro, sócio correspondente nacional, 2: votação, elei- 
to; sócios propostos e votados para mudança de categoria, de ho- 
norário para titular: Paulo Zingg, 1.- votação, aprovado; Tácito 
Remi de Macedo van Langendonck, idem; Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, idem; Augusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinlio, idem; Itamar Bopp, idem; Paul Donovan Kigar, idem, e 
Agostinho Vicente de Freitas Ramos, idem. O sr. Ubaldino de Aze- 
vedo ofereceu para a biblioteca do Sodalício um exemplar de seu 
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livro sobre o centenário do Tribunal de Justiça. O sr. Presidente 
agradeceu pondo em destaque o merecimento do autor como es 
critor e estudioso do passado judiciário do Estado. O Sr. Pedro 
Ferraz do Amara1 ofereceu à Hemeroteca uma coleção de jornais 
que pertencem a Manoel Lopes de Oliveira Filho. O Sr. Presidente 
agradeceu a preciosa colaboração, o comparecimento e a ajuda 
de todos os presentes para o bom resultado dos trabalhos desta 
sessão. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata, que lida 
e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein 
Campos, Secretário, escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenorio 
da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIA0 DE 2 DE MARÇO DE 1974 

Aos dois dias do mês de março de mil novecentos e setenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, à 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 
O s  consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein Campos, 2: Secretá- 
rio, Rodolfo Robert Hinner, Paulo Romano, Celso Maria de Meilo 
Pupo, Tsunezo Sato, Arrison de Souza Ferraz, Waldemar do Ama 
?a1 Gurgel Vianna, Langleberto Pinheiro Soares, Joaquim Fernan- 
do Moreira, Paul Donovan Kigar, Mário Ferreira Migliano, José 
Hipólito Trigueirinho, Alberto Lemos, Benito Serpa, Henrique 
Arouche de Toledo, Henrique L. Alves, Maria Amélia Arruda Bo- 
telho da Cruz Aranha, Arlindo Veiga dos Santos, Arnérico Bolog- 
na, Alvaro da Veiga Coimbra, Roberto Machado de Carvalho, An- 
tônio Carlos Cardoso, Armandino Seabra, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, José Leandro de Barros Pimentel e Paulo 
Zingg. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr. Presidente 
procedeu à recepção e posse, com as solenidades do estilo, do no- 
vel consócio Henrique Arouche de Toledo. Na ausência dos ora- 
dores oficiais coube este encargo ao consócio Vinício Stein Cam- 
pos, designado pelo Sr. Presidente para dar as boas vindas, em 
nome do Sodalicio, ao nove1 consócio O Sr. Henrique Arouche de 
Toledo leu o seu discurso de agradecimento, declarando haver es- 
roihido para seu patrono a figura histórica de Saldanha da Gama. 
Lida e aprovada a ata da reunião anterior o sr. 1.0 Secretário He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques relatou o expediente a seu 
cargo e que constou do seguinte: Cartão do General Vicente Dale 
Coutinho agradecendo as saudações do Instituto por sua investi- 
dura na Chefia do Estado Maior do Exército; idem da consócia 
Ada Rogato pelas manifestações de pesar pelo falecimento de sua 
progenitora; ofício da encarregada da biblioteca do Jardim Botâ- 
nico solicitando informações destinadas aos fichários daquela ins- 
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tituiçáo; ofício do Coordenador de Educação da Prefeitura Muni- 
cipal de Cubatáo solicitando as publicações do Instituto; ofício 
da Mvisáo de R.ehg%s Públicas da Secretaria da Fazenda pedin- 
do a relação dos membros da Diretoria e dados sobre o Institu- 
to; ofício da Escola Técnica Paulista de Agrimensura solicitando 
a colaboração do Instituto dos nomes que serão digo na escolha 
dos nomes que serão atribuídos as salas de aula; carta do Diretor 
do Museu Diocesano de Sobral, Estado do Ceará, enviando catá- 
logo ilustrado do museu; ofício do Conselho Estadual de Cultura 
de Minas Gerais solicitando as publicações do Instituto; convite 
da Sociedade Paulista de História da Farmácia para a instalação 
do Curso de Farmácia Homeopática dia 5 do corrente, às 20 horas, 
a Rua Amaral Gurgel, 445; oferta pelo consócio Vicente de Paulo 
Vicente de Azevedo de uma coleção do jornal "Echo Juvenil", edi- 
tado em Lorena, em 1874 (exemplares de 1 a 9); oferta pela S. A. 
Moinho Santista de exemplares do Calendário do Grupo Industrial 
Santista para 1974; recebimento de diversas publicações encami- 
nhadas por relação à Biblioteca do Instituto; comunicaçáo de ha- 
ver o prof. Aliredo Gomes representado o Sodalício no sepultamen- 
to do consócio Alceu Maynard Araújo. Dada a palavra ao consócio 
José Hipólito Trigueirinho leu ele o seu trabalho sobre "As Primei- 
ras Linhas de Tiro da cidade de São Paulo", destacando o papel da 
Força Pública no desenvolvimento dessas instituições da Capital de 
1902 a 1904. O trabalho do distinto consócio foi muito elogiado 
pelo sr. Presidente e será publicado na Revista do Instituto. Mo- 
ções: Foram apresentadas e aprovadas as seguintes moções: Con- 
gratulações com o jornal "O Estado de S. Paulo", pela conquista 
do prêmio internacional "Pena de Ouro", proposta pelo sr. Pre- 
sidente; voto de pesar pela morte do consócio Alceu Maynard 
Araújo, acadêmico, folclorista e antigo diretor-bibliotecário do So- 
dalício; voto de pesar pelo falecimento do progenitor do consócio 
Hernâni Donato; idem pelo falecimento de Augusto Silva Arau- 
jo; voto de congratulaçóes com Afonso Arinos pela conquista do 
troféu Juca Pato, láurea do intelectual do ano, apresentado por 
Henrique L. Alves. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada 
conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, 
Secretário, a escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIA0 DE 16 DE MARÇO DE 1974 

Aos dezesseis dias do mês de março de mil novecentos e se- 
tenta e quatro, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Com- 
tant, 158, Bs catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessác 
ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pre- 



282 REYISTA DO INSTITUTO HIST6RIW E GEOGGRLPICO DE S. PAULO 

sentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Presidente, Helio. 
dor0 Tenório da Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein 
Campos, 2." Secretário, Alvaro da Veiga Coimbra, Tsunezo Sato, 
Antônio Barreto do Amaral, José Eugênio de Paula Assis, José 
Leandro de Barros Pimentel, Benito Serpa, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Hélio Falchi, Agostinho Ramos, Armandino Seabra, 
Langleberto Pinheiro Soares, Eduardo Viihena de Moraes, Rober- 
to Machado de Carvalho. Itarnar Bopp, Paulo Roberto de Aquino 
Noronha, Antônio Sylvio da Cunha Bueno, Henrique L. Alves, 
Augusto Benedicto Galvão Bueno Trigueirinho e Américo Bologna. 
Inicialmente o sr. Presidente deu posse, com as formalidades 
de estilo, aos nóveis consócios honorários Hélio Falcão e 
Paulo Roberto de Aquino Noronha, que escolheram como 
patronos o Visconde de Mauá e o Cel. Euclydes de Figueiredo. 
Ka ausência do Orador Oficial, Sr. Alfredo Gomes, o Sr. Resi- 
dente encarregou o 2 . O  Secretário, Vinício Stein Campos, da sau- 
dação oficial aos novos consócios. O Sr. Hélio Falchi leu, a se- 
guir, a sua oração de agradecimentos. O Sr. Eduardo Viihena 
de Morais requereu a inscrição em ata, e foi aprovado, de uma 
breve evocação da Duquesa de Caxias, Ana Luiza Carneiro de Li- 
ma, cujo centenário de falecimento trsnscorre a 23 do corrente. 
O sr. Langleberto Pinheiro Soares propõe um voto de pesar pelo 
falecimento do consócio professor Antonio Antunes Alves, o que 
Ioi ieualrnente a~rovado. O Sr. José Leandro de Barros Pimentel ---  - --~-~------- - 
propõe um voto de pesar pelo falecimento do consócio sr. Cân- 
dido Fontoura. Foi aprovado. Retomada a pauta dos trabalhos 
foi dada a palavra ao Sr. 1.O Secretário para leitura do Expedien- 
te, o qual constou do seguinte: Cartão do Cardeal Dom Paulo 
Evaristo Arns  agradecendo o voto de pesar pelo falecimento de 
sua progenitora; carta do Sr. Wysb do Amaral Gurgel sobre a 
preservação do túmulo do Conselheiro Manoel Joaquim do Ama- 
ral Gurgel; oferta, pelo Sr. Benedito Lang, de uma carta patente 
datada de 28 de janeiro de 1846 e relativa a promoção do li 
Cadete Amélio Carneiro da Silva Fraga ao posto de Alferes; car- 
tão do consócio Hernâni Donato agradecendo as manifestações 
de pesar do Sodalicio pelo falecimento de seu progenitor; ofício 
do Prefeito Municipal de Santo Angelo, do Rio Grande do Sul, 
encaminhando medalha comemorativa do centenário daquela ci- 
dade ao Museu do Instituto; ofício da Prefeitura Municipal de 
Cubatão comunicando a abertura, a 30 de novembro p .p., dos 
servims do Arquivo Municipal; carta da Academia Cristã de Le- 
tras apresentando sentimentos de pesar pelo falecimento do con- 
sócio Alceu Maynard Araújo; oficio da Ordem dos Bandeirantes 
de Minas Gerais contendo o programa das comemorações do 
tricentenário da Bandeira das Esmeraldas no corrente ano; ofí- 
cio do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas comunican- 
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do a posse de sua nova Diretoria para o triênio - 1974-1976; car- 
tões dos consócios AntSnio Sylvio e AnMnio Henrique sobre a en- 
trega da medalha Alexandre de Gusmão ao governador geral de 
Angola; comunicado da Liga do Professorado Católico sobre ex- 
cursões ao Vale do Itajaí e a Serra Negra-Lindoia; ofício da Câ- 
mara Municipal de São Paulo enviando cópia do discursa do 
vereador Ivan Avila sobre Vicente Themudo Lena; recebimento 
de diversas publicsc;óes, catalogadas e enviadas à Biblioteca do 
Instituto. Procedeu-se em seguida a votação das W t e s  pro- 
postas, em 2P escrutíneo, de candidatos a transferência das ca- 
tegorias de honorários para titular: Paulo Zingg, aprovado; Táci- 
to Remi de Macedo van Langendonck, aprovado; Heliodoro Te- 
nório Benedicto Galvão Bueno Trigueirinho, aprovado; Itamar 
Bopp, aprovado; Paul Donovan Kigar, aprovado; Agostinho Vicen- 
te dos Santos Ramos, aprovado. Em primeira votaçáo, para a 
mesma transferência, foram aprovados: Rudoif Robert Hinner, 
aprovado. Amaldo D'Avila Florence, aprovado. O sr. Langleberto 
Soares propõe um voto de congratulações com o sr. Prefeito Mu- 
nicipal de São Paulo pela conversão do Pátio do Colégio em 
Centro Cívico e Cultural de Sáo Paulo. O SI. Presidente infor- 
ma que o sr. Miguel Colassuonno cedeu o pr6dio que antigamente 
s e ~ a  à polícia, na Rua Roberto Simonsen, B Academia Paulista 
de Direito e ao Instituto Genealógico Brasileiro, medida que me- 
recia a s  congratulaçóes do Sodalicio, o que foi aprovado. O sr. 
Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho comunicou que o 
mesmo Prefeito nomeou uma Comissão constituída por ele, in- 
formante, e pelos drs. César Salgado e AntBnio Cesário Júnior, 
para tratar desta importante matéria. Nada mais havendo a tra- 
tar foi encerrada a sessão. Para constar, eu, Vinício Stein Cam- 
pos, segundo secretário, lavrei a presente ata que lida e achada 
conforme será devidamente assinada. Aureliano Leite, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DE 6 DE ABRIL DE 1974 

Aos seis dias do mês de abril de mil novecentos e setenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
ás catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico 
e GeogrBfico de São Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite, 
Presidente, Heliodoro Tendrio da Rocha Marques, 1: Secretário, 
Vinício Stein Campos, 2.O SecretBrio, Tsunem Sato, Alvaro da 
Veiga Coimbra, José Leandro de Barros Pimentel, Maria Helena 
Brancante, Eldino da Fonseca Brancante. Langleberto Pinheiro 
Soares, Arrison de Souza Ferraz, Paul Donovan Kigar, Paulo 
Romano, Homero Silveira, AnMnio D'Avila, Aiberto Prado Gui- 
marães, Henrique L. Alves, José Gonçalves Salvador, Reynaldo 
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Kuntz Buch, Maria Amglia Giffoni, Augusto Benedito Galváo Bue- 
no Trigueirinho, Américo Bologna, Joaquim Fernandes Moreira, 
Itamar Bopp, Hernsni Donato, Benito Serpa, Antonio Eloy Pauli- 
ni Miranda, Dom Benedito de Ulhoa Vieira; Antonio de Oliveira 
Melo, Antônio Sylvio Cunha Bueno e Hélio Damante. Aberta a 
sessão, foram recebidos no recinto, com as formalidades do es- 
tilo, os novos consócios D. Benedito de Ulhoa Vieira, Antônio de 
Oliveira Melo e Antonio Eloy Paulini de Miranda, saudados, na 
ausência dos oradores oficiais, pelo 2? Secretário Vinício Steiri 
Campos. Em resposta, agradecendo a saudação do Sodalício, D. 
Bendito declarou haver escolhido para seu patrono a D. Gastáo 
Liberal Pinto; Antônio de Oliveira Me10 escolheu Afonso Arinos 
e Antônio Eloy optou pelo nome de João Lúcio Brandáo. Pelo 
sr. 1." Secretário foi lido o seguinte expediente: ofício do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro solicitando cópias e publi- 
cações de autoria de Hernáni Donato, sobre Plácido de Castro; 
agradecimento do sr .  Afonso Arinos pelas congratulaçóes d.o Ins- 
tituto pela conquista do prêmio Juca Pato; ofício da União Bra- 
sileira de Escritores comunicando a eleição de sua nova Direto- 
ria; oficio do Presidente da União Cultural Heleno-Brasileira so- 
bre a preservação do túmulo do Barão de Monte Alegre; convite 
da Superintendência do Ipase para a comemoração da Revolução 
de 1964, dia 29 de março findo; convite da Associafio Paulista 
de Imprensa e Diretoria dos Correios e Telégrafos para o ato de 
lançamento dos selos "Comunicação - Rádio - TV - Imprensa"; 
carta do sr. Áureo de Almeida Camargo sobre a elevaçáo de 
Amparo à condição de Capela Curada dia 8 de março de 1829; 
oferta do Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques de u m  con- 
junto de escritório estilo "Renascença" - estante envidraçãda, 
poltrona, escrivaninha, duas estantes menores e um porta-papéis, 
para o arquivo do Instituto; recebimento de diversas publicações 
conforme relação encaminhada ao sr. Bibliotecário. Dada a pz- 
lavra ao conferencista da sessão - Sr. Vinício Stein Campos - 
discorreu ele sobre o tema - O Primeiro Presidente do Instituto 
- Cesário Mota Júnior - prometendo escrever para a Revista, 
mais desenvolvida e documentada, a oração que iria proferir de 
improviso. Recordou o ingresso de Cesário Mota na sociedade 
capivariana do último quartel do século XIX, assim que retor- 
nou a São Paulo com os seus estudos médicos concluídos. Des- 
creveu a velha Capivari daqueles tempos, o clínico humanitário 
e prestigioso carinhosamente chamado Dr. Cesarino pela popu- 
lação que o respeitava e adorava e o violento conflito que se de- 
senvolveu entre a família Mota e o Juiz de Direito da Cornarca. 
Dr. Antdnio da Costa Ramos, infeliz magistrado que perdeu o 
j& no exercício do cargo e submeteu a família do dr. Cesário 
Mota, chefe do partido republicano, as mais insólitas violências; 
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esclareceu o orador que o biógrafo de Cesário Mota, Cássio Mota. 
na obra que publicou sobre a grande vida do ilustre paulista, 
cometeu uma injustiça ao afirmar que somente a república pôs 
cobro a açáo arbitrária e violenta do dr. Costa Ramos, pois a 
documentaçáo arquivada em Capivari testemunha o contrário, 
uma vez que o magistrado foi processado em 1888 e constatada 
a sua demência, suspenso definitivamente de suas funções em ja- 
neiro de 1889; descreveu a açáo serena e eficiente de Cesário 
Mota no desenvolvimento da propaganda republicana em Capi- 
vari, Rio das Pedras, Porto Feliz, Tietê, Santa Bárbara, Piracicaba, 
São Pedro, ao lado de Prudente de Morais, Campos Sales, Fran- 
cisco Glicério; convocado por Bemardino de Campos para a Se- 
cretaria do Interior o benemérito médico e político capivariano 
tem ensejo de realizar a página mais brilhante de sua notável 
vida pública, promovendo a campanha sanitária contra a variola 
e a febre amarela, a construçáo do edifício da Praça da Repúbli- 
ca destinado a Escola Normal, a difundir no Estado o ensino pú- 
blico e a vacinação obrigatória, trabalhos que o consagraram, 
projetando o seu nome até fora das fronteiras do Estado; relatou 
o admirável desempenho de Cesário Mota na Secretaria do Inte- 
rior, o conhecimento que tinha das técnicas didático-pedagógicas 
e a assistência desvelada a alunos e professores; lembrou a sua 
participação na instalaçáo do Museu Paulista, o seu interesse pelo 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do qual foi o pri- 
meiro Presidente e a perseguição política que sofreu ao fim de 
sua vida, encerrada no Rio de Janeiro como representante de Sáo 
Paulo a Câmara Federal. A oração do sr. Vinício Stein Campos 
seguiu-se na tribuna o consócio Alberto Prado Guimarães que 
comentou um recorte de jornal com atualíssima advertência so- 
bre a guerra, do Cardeal Mercier, e discorreu sobre a formatura 
da 1s turma da Faculdade de Direito de Marllia. O sr. Paul Do- 
novan Kigar ofereceu ao Museu do Instituto uma preciosa relí- 
quia histórica: a medalha da Campanha de Mato Grosso, da 
guerra do Paraguai, de 1867. Henrique L. Alves propõe, e é apro- 
vado, um voto de congratulações com o acadêmico Herberto 
Salles pela sua nomeação para o Instituto Nacional do Livro e 
presta sentida referência a morte de Vicente de Carvalho, cujo 
cinquentenário ocorre a 24 do corrente; Reynaldo Kwlh Buch lê 
uma comunicaçáo a respeito do sesquicentenário da imigração 
germano-austro-suíça no Brasil e propõe designação de comis- 
são do Instituto para representá-lo nas comemoraçóes. O Sr. 
Presidente agradece e designa os consócios - Vinício Stein Cam- 
pos, Oscar Wiederspahn, Reynaldo Kuntz Buch, Rudolf Robert 
Hinner e Edmundo Zenha. O sr. Augusto Benedito Bueno Tri- 
gueirinho sugere um apelo ao sr. Prefeito Municipal de Sáo Paulo 
para a defesa dos túmulos dos ilustres paulistas e de~nais perso- 
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nalidades eminentes e que se encontram abandonados no Cemité- 
rio da Consolação. O sr. Presidente declara que o assunto é na 
verdade dos mais relevantes e que dele tem cuidado o Conselho 
do Patrimônio Histórico que preside. O sr .  Arnaldo D'Ávila Flo- 
rence informa que recebeu documentação a respeito do túmulo 
de Azevedo Marques, o mestrinho, e a levará ao conhecimento 
do Conselho na próxima reunião. O sr. José Leandro de Barros 
Pimentel ofereceu ao Sodalício os selos comemorativos do 31 de 
março. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para 
constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a 
escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos. 

ATA DO DIA 20 DE ABRIL DE 1974 

Aos vinte dias do mês de abril de mil novecentos e setenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 
n. 158, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão 
ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pre- 
sentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, presidente, Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein 
Campos, 2.0 Secretário, Lorena Guaraciaba, Alexandre de Melo, 
Rudoif Robert Hunner, Arlindo Veiga dos Santos, Wilson Maia 
Fina, Tito Lívio Ferreira, Henrique L. Alves, Itamar Bopp, José 
Leandro de Barros Pimentel, M6rio Pires, Esther de Figueiredo 
Ferraz, Lúcia Di Tomasi, Paulo Bomfim, Lycurgo de Castro San- 
tos Filho, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Arrison 
de Sousa Ferraz, Pedro Ferraz do Amaral, Alberto Prado Guima- 
rães, José Carlos de Figueiredo Ferraz, Nelson de Athayde Ribeiro, 
Mário Pires, Silveira Peixoto, além de numerosos visitantes. Aber- 
tos os trabalhos foram recebidos, com as solenidades do estilo, 
os novos consócios honrários, recentemente eleitos, Esther de 
Figueiredo Ferraz, Nelson de Athayde Ribeiro e Mário Pires, que le- 
ram os respectivos compromissos e os assinaram sob palavras. 
Na ausência do Orador Oficial, sr. Aifredo Gomes, o Presidente 
designou o 2.O Secretário Vinício Stein Campos para a saudação 
aos nóveis consócios. O orador, após rápida referência ao mere- 
cimento dos dois cons6cios - Nelson Atayde Ribeiro e Mário 
Pires - pediu vênia para condensar na pessoa de dona Esthei 
de Figueiredo Ferraz, a saudação do Sodalício aos três novos va- 
lores que passam a integrar o seu quadro social. Revelou ter 
sido colega de dona Esther, em 1932, nas provas de Psicologia, 
Pedagogia e Didática do "Caetano de Campos", marcadas para 
o dia 23 de maio mas somente realizadas a 30 e 31 daquele mês 
histórico em razão do movimento popular que resultou na acla 
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mação do governo de Pedi-o de Toledo e fez correr na Praça da 
República o primeiro sangue paulista da jornada heróica de 1932. 
Lembrou o trabalho da doutora Esther, em defesa do que ela 
então chamou "os Anjos de Cara Suja", os menores abandonados, 
largados na escola da rua a caminho da delinqüência; citou a vida 
brilhante da ilustre educadora e sobretudo, na sua passagem 
pela Secretaria da Educação do Estado, a ajuda que deu a obra 
meritória dos museus históricos e pedagógicos, centros de defesa 
do patrimônio histórico municipal paulista, colocados sob a fe- 
cunda direção de nossos mestres, comissionados por dona Es- 
ther para a realização de tão útil quanto notável trabalho. Rei- 
terando o entusiasmo com que todos viam ingressar, nesta tarde, 
os três brilhantes consórios, no quadro de membros honorários 
do Instituto, o orador disse da esperança da Diretoria a respeito 
da cooperação que iriam dar ao desenvolvimento da vida cultu- 
ral do Sodalicio. Falou, a seguir, agradecendo, a dra. Esther de 
Figueiredo Ferraz, que declarou haver escoIhido para seu patrono 
a Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz, ilustre vulto da magistra- 
tura paulista, sobre o qual tem belo e comovente trabalho. O 
sr.  Nelson Atayde Ribeiro declarou haver escolhido para seu pa- 
trono Piácido de Castro, lendo longa biografia sobre o heróico 
defensor do terriurio do Acre como terra brasileira; o sr. Mário 
Pires escolheu para patrono Altino Arantes, traçando em síntese 
a obra literária do glorioso político de Batatais. O Presidente 
Aureliano Leite elogia os patronos escolhidos e procede a entre- 
ga, ao acadêmico Paulo Lebeis Bomfim, da medalha Alexandre de 
Gusmáo, o qual agradece. O Sr. Presidente comunica haver re- 
cebido da Prefeitura Municipal de São Paulo a informação de que 
o problema dos túmuios das personalidades ilustres abandonados 
110 Cemitério da Consolação iria ser resolvido em reunião para 
a qual estava convocando o Sodalício, no seu gabinete, 2.a-feira, 
22, Bs 12 horas. Suspença a sessão para se retirarem as pessoas 
estranhas, visto como o Instituto iria tuncionar em sessão secre- 
ta, para vota@o de várias propostas de alteração de categorias 
de sócios, o sr. Presidente convidou os visitantes para uma visita 
ao "Museu José Bonifácio". Reaberta a sessão foram votados: 
Transferência de sócios da categoria de honorário para a de ti- 
tular: l - Arnaldo D'Avila Florecence - 2 .  votrtção - aprovada 
a transferência; 2 - Rudolf Robert Hinner - idem; idem; 3 - 
Alexandre de Mello - idem, idem; 4 - Nilva Rojerik de Mello - 
idem, idem; 5 - Lorena Guaraciaba - idem, idem. O s r .  Arlin- 
do Veiga dos Santos ofereceu B biblioteca o seu trabalho - Filo- 
sofa Polltica de Santo Tom& de Aquino. O sr. Tito Lívio Fer- 
reira entregou B biblioteca os livros doados por Edgard Cerqueira 
mlcáo - E p o m  & Guerra & Independência & Bahia - de 
Ladislau dos Santos Ehxa,. O sr. Presidente comunica o encerra- 
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mento do praso de entrega dos trabalhos do concurso sobre 
Campos Salles e a design-o da Comissão: Hilário Veiga de 
Carvalho, Lycurgo Castro Santos Filho e Antenor Romano Barreto, 
para julgá-los. Pelo sr. 1.- Secretário, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, foi lido, na sessão, o seguinte expediente da Secre- 
taria a seu cargo: Entrega, pelo si-. Antonio Barreto do Amaral, 
de reproduções em fotocópia do processo relativo ao acidente 
que vitimou o Coronel Júlio Marcondes Salgado, em 23 de julho 
de 1932; oferta pelo Sr. Leandro de Barros Pimentel, de um exem- 
plar do "Boletim Popular", de Belérn, Estado do Pará, de 18 de 
julho de 1932; convite do Instituto dos Advogados Brasileiros 
para a solenidade de posse de sua Diretoria; ofício da Sociedade 
Veteranos de 32 - M. M. D . C. comunicando que a transferência 
do Comando do Exército Constitucionalista, do Dr. Aureliano 
Leite para o Cel. P. M. R. José Canabó Filho será dia 23 de maio; 
cartão do Sr. Governador Laudo Natel agradecendo as manifesta- 
ções do Instituto durante sua recente enfermidade; oferta, pelo 
sr. Jorge Ferreira digo Jorge Fonseca Júnior, do seu opúsculo 
"Poemas Paulistas"; oferta, pelo Sr. Antônio D'Avila, de exem- 
plar da Folha Diocesana, de Patos, Minas Gerais; convite para a 
solenidade, em Itapira, dia 21 do corrente, da inaugure0 do 
"Museu Histórico e Pedagógico Comendador Virgolino de Oliveira", 
em suas novas instalações; convite da Livraria Teixeira para o ato 
de lançamento do livro "Adhemar", de autoria do si-. Mário Beni, 
recebimento de várias publicações encaminhadas, por relação, a 
biblioteca do Instituto. Nada mais. Para constar lavrou-se a 
presente ata que lida e achada conforme será devidamente assi- 
nada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. Aureliano 
Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DO DiA 4 DE MAIO DE 1974 

Aos quatro dias do mês de maio de mil novecentos e setenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, h Rua Benjamin Constant. 
n? 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os consdcios: Aure- 
liano Leite, presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1P 
Secretário, Vinício Stein Campos, 2.- Secretário, Wilson Maia Fi- 
na, Arrnandino Seabra, Tsunezo Sato, Torquato B. Souza Soares, 
José Carlos de Ataliba Nogueira, Paulo Romano, Rudolf Robert 
Hinner, Arrison de Souza Ferraz, José Leandro de Barros Pimen- 
tel, Divaldo Gaspar de Freitas, Langleberto Pinheiro Soares, Paulo 
Zingg, Nelson de Athayde Ribeiro, Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho, Joaquim Fernandes Moreira, Américo Bologna, Pe- 
dro Ferraz do Amaral, Paul Donovan Kigar, Alberto Prado Guiam 
ráes, Eurico Branco Ribeiro, Waldemar Pio dos Santos, além de 
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numerosos convidados. Antes de iniciada a sessão o Sr. Presidente 
fez entrega do Colar D. Pedro I aos srs. Ranieri digo Pascoal Ra- 
nieri Mazzilli e Torquato B. de Souza Soares, retirando-se o sr. 
Mazzilli, Paulo Zingg, Ataliba Nogueira e seus convidados. Aberta 
a sessão foi lida, aprovada e assinada a ata da sessão anterior. O 
sr .  1." Secretário leu o seguinte expediente: ofício do Instituto de 
Angola, em Luanda, agradecendo divulgação do regulamento dos 
premios do Banco de Angola; convite do Instituto de Estudos 
Valeparaibanos para o I1 Sirnpósio de História do Vale do Parai- 
ba, em Guaratinguetá, de 22 a 28 de julho vindouro; comunicado 
da Sociedade Veteranos de 32 - M .M .D. C. sobre a eleição do 
consócio Heliodoro Tenório da Rocha Marques para seu Presiden- 
te no biênio 1974-1976; convite da União Brasileira de Escritores 
e da "Folha de S. Paulo" para a entrega do troféu Juca Pato - 
intelectual do ano - ao acadêmico Afonso Arinos de Me10 Franco, 
dia 3 do corrente, às 21 horas; telegrama do Prefeito Miguel Co. 
lassuonno agradecendo os votos de congratu&óes do Sodalício 
pelas suas providências quanto ao Centro Cívico do Pátio do 
Colégio; carta do ex-Ministro da Justiça Alfredo Buzaid, comuni- 
cando haver entregue o Colar D. Pedro I as altas autoridades de 
Brasília, dos três poderes, consoante ihe fora pedido; convite do 
Cbnsul Geral da Austria para a Exposição "Viena - cidade hu- 
mana", na Praça Roosevelt, dia 15 do corrente; convite da Asso- 
ciação Paulista de Imprensa para as solenidades comemorativas 
de seu 41." anivers6rio de fundação, dia 7 do corrente. Dada a 
palavra ao sr. Armandino Seabra. leu ele interessante trabalho 
genealógico sobre o Dr. Antônio de Freitas Lisboa. Sucedeu-o na 
tribuna o sr. Vinício Stein Campos que em rápido improviso dis- 
correu sobre o centenário da comarca de Capivari, focalizando 
diversos aspectos da judicatura de alguns de seus grandes juizes, 
Citou inicialmente a fundação da comarca em 17 de abril de 
1874, desfazendo o equívoco do livro "Capivari", de J. A .  Grellet, 
que d& esse fato como ocorrido em 1864, ano da elevação da vila. 
à categoria de cidade e não da criação da cornarca. Referiu-se ao 
d r .  Carlos de Souza da Silveira, comendador da Ordem da Rosa, 
condecorado com a Medalha da Guerra do Paraguai e que se con- 
servou no cargo até 1878 inclusive, ano da visita de D. Pedro I1 
e D. Tereza Cristina a Capivari. Relatou a acidentada ação foren- 
se de seu substituto, o dr. Antonio Francisco da Costa Ramos, 
juk de direito de Capivari durante quase 10 anos, ao termo dos 
quais teve agravados os seus distúrbios mentais, quando desenca- 
deou violenta campanha pelos jornais contra Cesario Mota e seu 
republicanismo e exerceu violentas represálias contra o escrivão 
Femando Mota e o dr. João Mota. Tais atos, conjugados com 
outros que denotavam o desiquili%rio mental do magistrado, le- 
varam o governo do Império a suspendê-lo de suas funções em 
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23 de janeiro de 1889, o que prova que Cássio Mota não fez 
justiça a Monarquia ao escrever em sua bela biografia de Cesário 
Mota que somente a República afastou de Capivari o dr. Costa 
&mos. Ressaltou, na judicatura do dr. Benedito Filadelfo de 
Castro, de 1890 a 1907, o seu envolvimento na política partidária 
que se definia no Estado e a entronização do Cristo no Salão do 
Júri, bem como a fundação da Santa Casa de Misericórdia. Em 
1907, continua o orador, toma posse da comarca o dr. Pedro Fer- 
nando Paes de Barros, o qual determina a imediata remoção da 
imagem do Cruficado do Salão do Júri. Apesar dessa intolerân- 
cia de ordem religiosa o dr. Paes de Barros foi um dos grandes 
juízes de Capivari, sereno, imparcial, equidistante dos partidos, 
enérgico, e cujas sentenças, reveladoras de sua vasta cultura 
jurídica e do profundo exame que fazia dos autos, dificilmente 
eram reformadas na instância superior. Com sua ação enérgica 
saneou a vida comercial de Capivari, punindo rigorosamente os  
espertalhões das falências fraudulentas, orientação salutar que se 
refletiu no bom nome e na sod digo na solidez econômica do 
comércio capivariano. Citou a seguir a brilhante passagem do 
dr. Alcides de Aimeida Ferrari por Capivari, de 18 digo de 1926 
a 1928, para destacar a notabilíssima decisão com a qual deferiu 
o pedido da maioria dos jurados de Capivari sobre a reposição 
da imagem do Cristo no salão nobre do Júri. Examinando a s  
três hipóteses por ele mesmo levantadas - se Cristo fosse ape- 
nas um mito, se Cristo fosse simplesmente um homem, e se 
Cristo fosse realmente Deus e Homem, como acreditava a maio- 
ria dos jurados da comarca e como acreditava ele próprio, juíz, 
em qualquer desses três casos se justificava amplamente a colo- 
cação da imagem do Salvador, símbolo de justiça e caridade, no 
salão destinado às sessões do júri. O orador lembrou ainda a 
figura do Dr. Leandro Duarte de Almeida, filho do Dr. Sylvio de 
Almeida e parente muito chegado do Presidente do Instituto, Dr. 
Aureliano Leite, evocou o seu antigo colega de estudos de Campi- 
nas, Euclides Custódio da Silveira, que chegou à presidência do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo iniciado a sua carreira 
de advogado em Capivari, juntamente com o pai do orador, o 
major Antônio Pires de Campos, para concluir com a figura mais 
ilustre que Capivari deu à justiça do Brasil - o Dr. Joaquim de 
Toledo Piza e Almeida, do Supremo Tribunal de Justiça, cujas 
mãos Ruy Barbosa reverentemente osculou, no famoso episódio 
dos habeas corpus impetrados em favor dos presos políticos no  
governo de Floriano Peixoto. Encerrada esta or@o do 2: Se- 
cretário, o sr .  Eurico Branco Ribeiro ofereceu o livro - Lucas. 
o médico escravo, pintor e santo - para a biblioteca do Insti- 
tuto; o sr. Galvão Bueno Trigueirinho propôs um voto de pesar 
pelo falecimento do Pe. Pedreira de Castro, cuja obra a frente da 
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fundaçb Anchieta, do Pátio do Colégio, exaltou; o sr .  Vinício Stein 
Campos propôs um voto de pesar pelo falecimento de dona Ordá- 
lia Leite Carvalhais, viúva do prof. Sylvio Carvalhais, e o sr. Al- 
berto Prado Guimarães voto de pesar pelo falecimento de dona 
Maria Mesquita da Mota e Silva; todos estes votos foram apro- 
vados. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Para 
constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será 
devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a 
escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIA0 DE 18 DE MAIO DE 1974 

Aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e setenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, a Avenida digo a Rua Benja- 
min Constant, 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se 
em sessão ordinhria o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente, Helio- 
dom Tenório da Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein 
Campos, 2." Secretário, Lorena Guamiaba, Tsunezo Sato, Arrison 
de Sousa Ferraz, Gabriei Marques, Wilson Maia Fina, Lycurgo 
Castro Santos Filho, Langleberto Soares Pinheiro, Paulo Romano, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Américo Bologna. 
Nelson Athayde Ribeiro, Lauro Ribeiro Escobar, José Leandro de 
Barros Pimentel, Armandino Seabra, Paulo Noronha, Roberto de 
Paula Leite, Itamar Bopp, Benedito Serpa, Joaquim Fernandes 
Moreira, Mário Ferreira Migliano, Nello Garcia Migliorini, Demó- 
crito de Castro e Silva, Roberto Machado de Carvalho, Reynaldo 
Kuntz Buch e José Benedito Silveira Peixoto. Aberta a sessão 
foi recebido e empossado, com as solenidades do estilo, o nóvel 
consócio Mário Ferreira Migliano, a seguir saudado em nome 
do Sodalício pelo orador adk-koc. o 2.0 secretário Vinício Stein 
Campos. O sr.  Mário Ferreira Migliano agradeceu e declarou ha- 
ver escolhido para seu patrono a~ dr . Carlos Botelho, lendo breve 
biografia do ilustre filho do Conde do Pinhal. Lida, aprovada e 
assinada a ata da reunião anterior o sr. Presidente deu a palavra 
ao sr 1 P Secretário para apresentação do seguinte expediente: Te- 
legrama do general Dale Coutinho agradecendo o voto de congra- 
tulaçóes pela sua investidura no Ministério do Exército; oferta 
pelo sr .  Pedro Ferraz do Amara1 dos Cadernos, 1.2, 3, 4, 5 e 6 de 
"O Globo", edição de 10-4 a 17-4-1974, sobre a Revolução de 1964; 
agradecimento da Faculdade de Direito de Marília, do voto pro- 
posto pelo sr .  Alberto Prado Guimarães em sessão passada; Ofi- 
cio do diretor do 3.0 Ginásio Estadual de Santo Amaro sobre a 
atribuição do nome de Tito Lívio Ferreira a biblioteca desse esta- 
belecimento de ensino; convite da Associaçiio dos Ex-Combatentes 
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do Brasil - secção de São Paulo - para a solenidade do Dia 
da Vitória, dia 8 do corrente; agradecimento da Família Cândido 
Fontoura pelas manifestações de pesar do Instituto pelo seu fale 
cimento; convite da Câmara Municipal de São Paulo para a sole- 
ne entrega do título de Cidadão Paulistano ao sr. Valentim dos 
Santos Diniz, dia 16 do corrente; convite do Clube Piratininga 
para as comemoraçóes do 23 de maio; ofício da Câmara Munici- 
pal de São Paulo agradecendo as manifestações de pesar pelo f% 
lecimento do ex-vereador Marcos Mélega; ofício da Câmara Mu- 
nicipal de São Vicente sobre as comemorag5es de 22 de janeiro 
do corrente ano, data da fundaao do município, quando falou 
naquela solenidade o sr .  Vinício Stein Campos; ofício da Acade- 
mia Paraense de Letras sobre a constituição de sua nova Diretoria; 
oferta pelo sr .  Vicente de Paulo Vicente de Azevedo das seguin- 
tes publicações Senado de Sáo Paulo - 1891-1930; Câmara dos 
Deputados do Estado de São Paulo (Assembléias Provinciais - 
1889-1918); Tabela Provisória dos Emolumentos Paroquiais do Bis- 
pado de São Paulo (1880) e Novas Avenidas de São Paulo (1910), 
A Revoluçáo de 1542 em Lorem, pelo doador; Livro de Lançamen- 
io das Despsas da estada em S. Paulo - 1881, idem; exemplares 
1 e 2 do jornal "I1 Colono Italiano a1 Brasile", de 1902, duplicata 
do jornal "Orphanato Christovam Colombo", 1902; relação de pu- 
blicações diversas encaminhadas à biblioteca e a hemeroteca, por 
listagem para catalogação. Foram propostas e aprovadas as 
seguintes moçóes: de Vinício Stein Campos, de pesar pelo faleci- 
mento do consócio Aldo de Assis Dias; de Arrison de Souza Fer- 
raz pelo falecimento do Coronel Joaquim Gouvea Franco; de Be- 
nedito Augusto Galváo Bueno Trigueirinho, de congratulações 
com o sr.  1." Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques pela 
sua eleição para a Presidência da Associação Veteranos de 32, 
M.M.D.C. e convite para a sessão em homenagem ao Pe. Pe- 
dreira de Castro, 2.=-feira, as 17 horas, na Casa de Anchieta, no 
Pátio do Colégio, em memória desse saudoso benfeitor; convite 
para a recepção aos novos sócios da associação de estudos genea- 
lógicos que preside, sábado vindouro, as 15 horas, no Pátio do 
Col6gio. O Sr. José Leandro de Barros Pimentel ofereceu duas 
medalhas comemorativas para o Museu do Instituto - a do I11 
Congresso de Filatelia de S. Paulo e a do "Diário de S. Paulo". 
O sr .  Roberto Machado de Carvalho ofereceu vários números de 
antigos jornais ituanos, para a Hemeroteca. O sr.  Presidente 
agradeceu em nome do Sodalício estas valiosas ofertas. Pas- 
sando-se à votação de novos sócios foram eleitos, em 2." votação. 
para a categoria de titulares, os sócios honorários: Alexandre de 
Mello, Nilva Rogick Mello e Lorena Guaraciaba; em l a  votação 
-- Lycurgo de Castro Santos Filho, Celso Maria de Mello Pupo 
e Lauro Ribeiro Escobar. Nada mais havendo a tratar foi en- 
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cerrada a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata, que 
lida e achada conforme será devidamente aprovada e assinada. 
Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. Aureliano Leite. 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIÁO DE 1." DE JüNHO DE 1924 

A primeiro de junho de mil novecentos e setenta e quatro, 
nesta cidade de São Paulo, B Rua Benjamim Constant, 158, as 
onze digo as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes con- 
sócios - Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, 1." Secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretário, José 
Leandro de Barros Pimentel. Tsuneza Sato, Paulo Romano, Ly- 
curgo Castro dos Santos Filho, Mário Ferreira Migliano, Paul Do- 
novan Rigar, Itamar Bopp, Arlindo Veiga dos Santos, José Gon- 
çalves Salvador, Joaquim Femandes Moreira, Arrison de Sousa 
Ferraz, Américo Bologna, Eurico Branco Ribeiro, Nilva Rogick 
de Mello, Alexandre de Mello, Hernâni Donato, Lorena Guaracia- 
ba, Roberto Machado de Carvalho, Reynaldo Kuntz Buch, Isaac 
Grinberg, Hélio Falchi, Henrique L. Alves, Augusto Bueno Galváo 
Trigueirinho, Wilson Maia Fina. Lida, aprovada e assineda a ata 
da reunião anterior, as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o Sr. 
1.0 Secretário deu conta do Expediente da quinzena, na forma do 
costume: Carta do acadêmico Herberto Sales agradecendo o voto 
de congratulações pela sua nomeação pare a direção do Instituto 
Nacional do Livro; ofício do Prefeito Municipal de Piedade convi- 
dando para as festas do 134.0 aniversário da cidade, dia 19 de 
maio; convite do Ateneu Paulista de História e a Associação dos 
Cavaleiros de S. Paulo para a sessão de 20 de maio, de homena- 
gem ao Pe. Fernando Pedreira de Castro S. J., no 30.O dia do seu 
falecimento; convite do Conseiho Federal de Farmácia para as ho- 
menagens B memória de Cândido Fontoura, dia 23 de maio; con- 
vite do Movimento de Arregimentação Feminina para a homena- 
gem póstuma a d. Maria Mesquita da Mota e Silva, dia 29 de maio, 
no Pátio do Colégio; recebimento do temário das comemoraqões 
do tricentenário de Fernáo Dias Pais (Bandeira das Esmeraldas, 
1674) organizado pela Ordem dos Bandeirantes, de Minas Gerais; 
convite da Sociedade Veteranos de 32 - MMD.C., para as soleni- 
dades comemorativas do 23 de maio; convite da Sociedade Geo- 
gráfica Brasileira para as  comemorações do 26P aniversário da 
entidade; convite do Cônsul Geral da Itália para a recepção 0fe- 
recida por ocasião da Festa Nacional Italiana a 31 de maio; con- 
vite para a I11 Semana do Ministério Público do Distrito Federal, 
de 27 a 31 de maio; carta do sr. H. B. Holland, de Jacareí, pedindo 
apoio do Iiistituto ao movimento popular contra a mudança do 
nome da Rua 7 de Abril psra ViEente Scherma, daquela localida- 
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de; temário da Conferência sobre a participação da Marinha Bra- 
sileira na Segunda Guerra Mundial, de 23 a 27 de setembro de 
1974, promovida pelo Serviço de Documentação Geral da Marinha. 
O sr. Presidente propôs um minuto de silêncio pelo felecimento 
do Ministro do Exército General Dale Coutinho, registrando-se em 
ata o pesar do Sodalício por esse infausto acontecimento. Dada 
a palavra ao conferencista inscrito, consócio Eurico Branco Ri. 
beiro, o distinto orador discorreu sobre a vida e obra do tauma- 
turgo Antbnio Ruiz de Montoya, sua infância, sua vocação missio- 
nária entre os indígenas americanos, seu ingresso na Companhia 
de Jesus, seus trabalhos nas missões de Guaíra, as reduções flores- 
centes do Paraná, por fim arrasadas pelos bandeirantes paulistas. 
Informa ser ele o patrono da biblioteca de Guarapuava. O sr. Pre- 
sidente elogia a palestra do Sr. Eurico Branco Ribeiro e procura 
defender a obra dos bandeirantes, destruindo esses núcleos espa- 
nhois em nosso território. Seguiu-se com a palavra o sr. Wilson 
Maia Fina, que leu o seu trabalho denominado - Fogo, fogo, 
fogo.. . a propósito dos incêndios que têm vitimado a cidade 
paulistana desde 1865. O Sr. Presidente felicita o orador, lembran- 
do a sua afinidade com os cronistas que deixaram interessantes 
estudos sobre a vida da cidade, como, por exemplo, Afonso de 
Freitas e Egidio Martins. O sr. Presidente propõe um voto de 
congratulações com o sr. César Salgado pela inauguração do seu 
retrato em Brasília como Promotor das Américas. O Sodalício 
congratulou-se com os consócios: Tito Lívio Ferreira pela passa- 
gem do seu 80." aniversário de nascimento e a atribuição de seu 
nome a biblioteca do 3 . O  ginásio estadual de Santo Amaro; José 
Leandro de Barros Pimentel pelo recebimento da Medalha An- 
chieta, outorgada pela Câmara Municipal; Augusto Benedito Gal- 
rláo Bueno Trigueirinho e Alfredo Gomes, nomeados para o Con- 
selho Estadual de Cultura. O sr. Roberto Machado de Carvalho 
solidarizou-se com as homenagens a Tito Lívio Ferreira e convi- 
dou a todos para a solene festa do 3: ginásio de Santo Amaro em 
homenagem aos 80 anos de Vice-presidente do Instituto. Nada 
mais havendo a tratar o sr. Presidente declarou encerrada a ses- 
são. Para constar, eu, Vinício Steim Campos, Secretário, lavrei a 
presente que lida e achada conforme será devidamente assinada. 

AureEiano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO DE 15 DE JUNHO DE 1974 

Aos quinze dias do mês de junho de mil novecentos e setenta 
e quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constante, 
158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto His- 
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tórico e Geográfico de São Paulo, presentes os consócios Aure- 
liano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1." 
Secretário, Vinicio Stein Campos, 2." Secretário, Tito Lívio Fer- 
reira, 2." Vice-presidente, Agostinho Ramos, Arrison de Souza Fer- 
raz, Lycurgo de Castro Santos Filho, Joaquim Fernandes Mo. 
reira, Langleberto Soares Pinheiro, Tsuneso Sato, Lauro Ribeiro 
Escobar, Mário Ferreira Migliano, Paulo Romano, Isaac Grinberg, 
Geraldo Dutra de Moraes, Paulo Zingg, Alexandre de Meilo, Nilva 
Rogick de Mello, José Alves Palma, Wilson Maia Fina, Gualter 
Godinho, Rosalvo Florentino de Souza, Henrique L. Alves e Nelson 
de Athayde Ribeiro. Estando impossibilitado de presidir os tra- 
balhos da sessão o Presidente Aureliano Leite assumiu a presidên- 
cia o 2.0 Vice-Residente Tito Livio Ferreira. Lida, aprovada e 
assinada a ata da sessão anterior, bem como lidas as Efemérides 
Brasileiras e Paulistas, na forma do costume, o Sr. 1: Secretário 
deu conta do seguinte Expediente: Convite do Rotary Club de 
São Paulo - Ipiranga para a reunião festiva de comemoração do 
15." aniversário de fundação dia 17 do corrente; convite para a 
inauguração da Exposição - "Gravadores Contemporâneos de 
Viena", patrocinada pelo Consulado Geral da Austria, no dia 11 
do corrente, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo; convite do Cõnsul Geral de Portugal para a recep 
ção do Dia de Portugal, dia 10 do corrente, na Casa de Portugal; 
agradecimentos da família de d. Maria Mesquita da Motta e Silva 
pelo voto de pesar pelo seu falecimento; agradecimento da Provúl- 
cia do Brasil - Centro - Leste, da Companhia de Jesus, pelas ho- 
menagens tributadas $I memória do saudoso padre Femando Pe- 
reira de Castro; ofício do Sr. Diretor do Arquivo Público de Minas 
Gerais apresentando o Sr. Antônio Pereira dos Reis, afim de conhe- 
cer as técnicas adotadas no Sodalicio quanto ao manuseio de sua 
aparelhagem de microfilmagem; convite do Instituto Joaquim Na- 
buco de Pesquisas Sociais, de Recife, Pernambuco, para as come- 
morações do 2 5 . O  aniversário da instituição; convite da Casa de 
Portugal para as solenidades junto a herma de Carnões, na Praça 
D. José Gaspar, dia 10 do corrente; diversas publicações encami- 
nhadas, por relwão, a biblioteca do Sodalicio. O 2 . O  Secretário, 
substituindo os oradores oficiais, justificou os seguintes votos, 
todos aprovados: de pesar pelo falecimento do Marechal Eurico 
Gaspar Dutra, ex-Presidente da República; com a Prefeitura Mu- 
nicipal de Amparo, de congratulações pelo que está realizando para 
inauguração do Museu Histórico e Pedagógico Bemardino de Cam- 
pos; de congratulações com d. Maria Elisa Machado de Barros, 
viúva de Fernando Antônio de Barros, pela passagem de seu na- 
talício; o consócio Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho 
propõs um voto de pesar pelo falecimento do acadêmico e histo- 
riador Alfredo Ellis Junior; congratulações com Ubaldo Franco 
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Caiubi pela passagem de seus 80 anos; com Bueno de Azevedo 
Filho pela homenagem que lhe prestou a Câmara Municipal de 
São Paulo, concedendo-lhe a Medalha Anchieta; o consócio Paulo 
Zingg propôs um voto de pesar pelo falecimento do escritor e 
jornalista Mussa Kuraiem; o consócio Lauro Escobar, um voto d.e 
pesar pelo falecimento de Oscar Americano; o consócio Arrison de 
Souza Ferraz recorda a passagem da gloriosa data de 11 de Junho 
de 1865, da Batalha Naval de Riachuelo e bem assim o feito imortal 
de Laguna, relatado pelo Visconde de Taunay, lembrando que entre 
as bandeiras trazidas na Retirada estava a do Corpo Policial Per- 
manente, que representou São Paulo naquela epopeia; o consócio 
Geraldo Dutra de Moraes comunica que esteve em Belo Horizonte 
onde tratou da demarcação do roteiro da Bandeira das Esmeral- 
das e foi encarregado pelo Presidente Dermerval José Pimenta de 
tratar com o Sodalício paulista de participar das homenagens que 
o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pretende tri- 
butar a Fernáo Dias Pais; informou ainda o mesmo consócio que 
no dia 5 de setembro vindouro completará 30 anos de ingresso 
neste Instituto, fato que pretende comemorar editando luxuosa 
publicação histórica, de 460 páginas, profusamente ilustrada, com 
reprodução de milhares de documentos que logrou levantar em 
seis anos de pesquisas em Portugal; o consócio Nelson Athayde 
Ribeiro oferece ao Instituto um esboço de Paulo do Valle Júnior 
relativo a epopéia paulista de 1932; o consócio Rosalvo Florentino 
justifica as suas faltas as sessões, motivadas por suas atividades 
funcionais fora da Capital e apresenta voto de congratulações com 
o sr. Arnaldo D'Avila Florence pelas homenagens que vai receber 
em Pinhal, sua terra natal. Encerrada esta parte da sessáo o sr. 
Presidente Tito Livio Ferreira dá a palavra ao Sr. 1.0 Secretário 
para apresentação das propostas de modificações no quadro social 
do Sodalicio, a saber: Mudança de categoria de sócio, de honorá- 
rio para titular: Em 2.8 votaçáo foram aprovadas as propostas 
de Celso Maria de Mello Pupo, Lycurgo de Castro Santos Filho e 
Lauro Ribeiro Escobar. Nada mais havendo a tratar foi encerra- 
da a sessáo. Para constar, eu, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretário, 
lavrei a presente ata, que lida e achada conforme será devida- 
mente assinada. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tendrio cla Rocha Marques 
Vinicio Stein Camps 

ATA DA SESSÁO DE 6 DE JULHO DE 1974 

Aos seis dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e 
quatro, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
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as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Au- 
reliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques; 
1.0 Secretário, V i c i o  Stein Campos, 2: Secretário, Paulo Romano, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Tsunezo Sato, Geraldo Dutra de 
Moraes, José Leandro de Barros Pimentel, Antônio Barreto do 
Amaral, ivfário Ferreira Migliano, Joaquim Fernandes Moreira, 
Hélio Falchi, Armandino Siabra, Américo Bologna, Paul Donovan 
Kigar, Rudolf Robert H e i ~ e r ,  Arrison de Sousa Ferraz, Célio Sa- 
lomão Debes, Eurico Branco Ribeiro, Reynaldo Kuntz Buch, Celso 
Maria de Mello Pupo, Henrique L. Alves, Paulo Roberto Noronha e 
Pedro Brasil Bandecchi. Lida, aprovada e assinada a ata da sessão 
anterior o sr. 1.O Secretário leu o Expediente do seguinte teor: 
convite do Secretário de Cultura, Esportes e Turismo e do Prefeito 
Municipal da Capital para a inaugura@io do Festival Internecional 
de Música, dia 8 do corrente, no Teatro Municipal, às 21 horas; 
convite da União dos Amigos da Padroeira do Brasil para a posse 
da nova Diretoria no dia 8 do corrente; convocação do Presidente 
Aureliano Leite para o Grande Júri da Fundação Moinho Santista, 
dia 16 de agosto prbximo; convite da Associação do Ministério 
Público do Brasil para o ato da inaugura& de sua sede própria, 
à Avenida Augusto Severo, 8, no Rio de Janeiro; convite da Socie- 
dade Veteranos de 32 - MA4D.C. para as solenidades comemora- 
tivas do 42: aniversário da Revolução Constitucionalista; convite 
do Prefeito Municipal de Guaratinguetá para as festividades come- 
morativas da data do nascimento do Conselheiro Rodrigues Alves; 
convite do Clube Piratininga para a solenidade cívica comemora- 
tiva da passagem da data 9 de Julho; convite da Câmara Muni- 
cipal de São Paulo para a solenidade da entrega da "Medalha 
Anchieta e Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo" ao con- 
sócio José Bueno Oliveira de Azevedo Filho; carta do consócio 
Otávio Marcondes Ferraz sugerindo representação do Instituto h 
Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo para colocação de mar- 
cos alusivos ao Trópico de Capricórnio na Via Anhanguera nos pon- 
tos em que esta linha imaginária corta aquela rodovia; convite da 
Câmara Municipal de São Paulo para as comemoraçóes da Semana 
Nordestina, de 23 a 29 de junho de 1974; carta do consócio Regi- 
naldo Moreira de Miranda, acompanhada de recorte de jornal de 
Passo Fundo, R. G. S., com artigo do remetente sobre a Revolução 
Paulista e o Cel. Antonio Pietscher. O sr. Presidente comunicou o 
falecimento de Henrique Bayma e do consócio José Anthero Pereira 
Júnior, propondo um voto de pesar pelo desaparecimento de tão 
ilustres personalidades. A proposta foi unanimemente acolhida, 
tendo a Casa observado, de pé, um minuto de silêncio. O sr. Pre- 
sidente comunicou o resultado do Concurso sobre a vida e obra 
de Campos Salles, a saber: 1." lugar - Célio S. Debes, com o tra- 
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balho "Campos Salles, um perfil de estadista" e em 2." lugar o sr. 
Raimundo de Menezes, com o estudo - "Vida e Obra de Manuel 
Ferra2; de Campos Saiies". O sr. 1." Secretário comunica que, de 
acordo com as disposições estatutárias em vigor, os sócios cor- 
respondentes nacionais - Geraldo Dutra de Moraes e Jesus Ma- 
chado Tambellini passaram à categoria de eméritos por residirem 
na Capital e terem mais de 20 anos de permanência no quadro 
social do Instituto. Dada a palavra ao consócio Helio Falchi para 
a oração de elogio ao seu patrono - Irineu Evangelhista de Sousa, 
o Visconde de Mauá - o distinto consócio evocou todas as fontes 
biográficas e históricas a que recorreu e inicia a descrição da 
vida do pequeno Irineu desde seu nascimento, em Arroio Grande, 
no Rio Grande do Sul; lembra-lhe a morte do pai, assassinado, ri 
transferência para o Rio de Janeiro, as dificuldades que teve de 
enfrentar e vencer. O orador vai desvendando todas as fases da 
grande vida de Mauá, as suas realizações, os seus sonhos, os seus 
triunfos, os seus insucessos; do extraordinário financista, homem 
de empresa, político, patriota, nacla fica esquecido no seu belo e 
eloqüente trabalho. O sr. Presidente o felicita calorosamente e 
ajunta alguns esclarecimentos sobre a histórica figura do 2." Rei- 
nado. O consócio José Leandro de Barros Pirnentel comunica a 
expedição do selo comemorativo do Colégio do Caraça, prometen- 
do oferecer exemplares do mesmo para a secção filatélica do Ins- 
tituto. O consócio Reynaldo Kuntz Buch informa haver repre- 
sentado o Sodalício nas solenidades do dia 19 de junho último 
no Teatro Paulo Eiró, comemorativas do 150.O aniversário da co- 
lonização alemã. Resumiu a pequena oração que proferiu na 
ocasião, encarecendo a significação de estar hoje um descendente 
desses imigrantes na Presidência da República, o general Ernesto 
Geigel. O sr .  Vinício Stein Campos discorreu a seguir sobre a 
imigração alemã em São Paulo, falando de improviso mas pro- 
metendo escrever o seu discurso para publicação na Revista. 
Descreveu a chegada das primeiras levas de imigrantes, enviados 
para Santo Amaro e dali deslocados cerca de 4 léguas no sertão 
de Parelheiros. Dos nomes relacionados na placa colocada em 
Colônia para recordar os imigrantes de 1828 o orador se 
fixou em três: Mader, Kuntz e Bauer. Relatou as difzul. 
dades da fixação destas três famílias em Colônia, pela impro- 
priedade dos terrenos que lhes foram destinados, e sua instalação 
em Tatuí e Sorocaba, onde deram origem a numerosa descendên- 
cia. Jacob Mader, da Baviera, que viera acompanhado de mulher 
e filhos, transferiu-se para Campo Largo de Sorocaba onde vamos 
encontrá-lo trabalhando na Fabrica de Ferro de S .  João do Ipa- 
nema. Em 1838 chegaram da Alemanha os trabalhadores contra- 
tados por John Bloem para essa mesma fábrica, e um deles, João 
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Guilherme Hoppe, natural de Celle, no Hanover, casa-se em 1834 
com a filha, Maria Isabel, de Jacob Mader. A participação da 
Fábrica na Revolução de 1842, chefiada pelo Brigadeiro Tobias. 
resultou no afastamento de Bloem, e a saída deste trouxe nova- 
mente tempos difíceis para o Ipanema. Jacob Kuntz se fixara 
em Tatuí com pequena propriedade agrícola. Sua filha Filisbina 
casa-se com Pedro A&o Stein, que chegara do Rio Grande do Sul, 
onde prestara dois anos de serviço ao Exército Brasileiro. Em 
1848 os Mader, Hoppe, Kuntz, Bauer e Stein deixam Sorocaba 
com destino a Capivari, onde passam a residir e formam um gru- 
po tão numeroso de alemães que chegam a formar a primeira 
banda de música que teve a cidade do Padre Fabiano José Moreira 
de Camargo. Essa corporação musical, dirigida por Jacob Mader 
Filho, chamava-se "Concórdia", mas o povo capivariano a conhe- 
cia por Jacob Mader Filho, chamava-se "Concórdia", mas 
o povo capivariano a conhecia por "Banda dos Alemães". Foi 
cla o germe incentivador das corporações musicais capivarianas, 
entre as quais se destacou de maneira brilhantissima a "Recreio 
dos Artistas", banda fundada pelo Padre Manoel José Marques no 
fim do século XIX e dirigida pelo extraordinário maestro João 
Duarte. O conferencista passa então a descrever os triunfos dessa 
corporação musical nos certames estaduais, culminando com o 
episódio da inauguração do Museu Republicano, de 1923; dentre 
os alemães focalizados pelo orador em sua evocação, além de 
Jacob Mader e Adolfo Martin Stein, que exerceram funções eleti- 
vas na vereança e no juizo municipal, na Monarquia e na Repú- 
blica, comerciantes, fazendeiros, funcionários públicos, professo- 
res, médicos, advogados, o conferencista referiu-se especialmente 
a Joáo Guilherme Hoppe, um dos vultos mais ilustres da colhia 
alemã radicada em Capivari e que hospedou em sua casa o Barão 
Von Tchuali, durante sua peregrinação pela província de S .  Paulo 
na metade do século passado. O orador referiu-se ainda aos 
Kuntz de Tatui, de Porto Feliz e de Limeira, a família Baner, de 
Itu e Capivari, e, atendendo intervenção do consócio Reynaldo 
Kuntz Buch, recordou a figura benemérita de Francisco Mader. 
neto de Jacob Mader, e que foi um dos mais eficientes e estimados 
intendentes municipais que teve Capivari e tragicamente vitimado 
num acidente, em outubro de 1905, no jardim público, quando 
preparava o aparelho de gaz acetileno para iluminação do jardim 
rio dia seguinte, ocasião em que se fazia ouvir num de seus apre- 
ciados concertos a "Recreio dos Artistas". O consócio Arrison de 
Souza Ferraz, reportando-se às considerações do consócio Vinício 
Stein Campos sobre a Revolução de 1842 e a fábrica do Ipanema, 
cita a existência de relíquias existentes em Sorocaba, sobretudo 
na Praça Fajardo Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente 
agradeceu o comparecimento de todos, felicitou os conferencistas 
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pelos trabalhos apresentados e declarou encerrada a sessão. Para 
constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será 
devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a 
escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenorio da Rocha Marques. 
Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÁO DE 20 DE JULHO DE 1974 

Aos vinte de julho de mil novecentos e setenta e quatro, nesta 
cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Ccnstant, 158, as catorze 
horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Ernesto de 
Morais Leme, vice-presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, 1." Secretário, Vinício Stein Campos, 2 . O  Secretário, Lycurgo 
Castro Santos Filho, José Leandro de Barros Pimentel, Wilson 
Maia Fina, Tito Livio Ferreira, Paulo Romano, Tsunezo Sato, Ge- 
raldo Dutra de Morais, Júlio César Chaves, Langleberto Pinheiro 
Soares, Henrique L. Alves, Arrison de Sousa Ferraz, Benito Serpa. 
Henrique Oscar Wienderspahn, Joaquim Fernandes Moreira, [Ro- 
berto Machado de Carvalho, Américo Bologna, Nelson de Athayde 
Ribeiro, Isaac Grinberg, Augusto Bueno Trigueirinho, Álvaro do 
Amaral, Pe. Hélio Abranches Viotti, Celso Maria de Mel10 Pupo, 
Dário Abranches Viotti. Na ausência do Sr. Aureliano Leite, im. 
possibilitado de comparecer, assumiu a presidência dos trabalhos 
o Sr. Ernesto Leme, que explicou dever a sessão constar de duas 
partes: a primeira, destinada a uma conferência do sr . Júlio César 
Chaves, Presidente do Instituto Histórico do Paraguai e sócio cor- 
respondente estrangeiro do Sodalício e a segunda da comemoração 
da Bandeira das Esmeraldas, cujo tricentenário ocorre amanhã, 
21. Fazendo breves considerações sobre a personalidade do Sr. 
Chaves, historiador paraguaio conhecido por publicações, o Pre- 
sidente em exercício deu a palavra ao 2.0 Secretário Vinício Stein 
Campos para, na ausência dos oradores oficiais, proferir a sauda- 
ção da casa ao visitante. O sr. Vinício Stein Campos reiterou as  
s a u d e e s  antecipadamente feitas pelo Sr. Presidente e, atendo-se 
ao tema da palestra que ia ser proferida - Carlos António topes 
e o Brasil - recorda a sábia recomendrtçáo do presidente para- 
guaio, em seu leito de morte, ao filho Solano, para que resolvesse 
sempre por vias diplomáticas os problemas com os vizinhos do 
Paraguai, especialmente com o Brasil, recomendaçáo divulgada 
com destaque nos livros escolares do país amigo. O sr.  Júlio Cé- 
sar Chaves agradece ao Presidente Ernesto Leme e ao Secretário 
Vinício Stein Campos as suas sau@ões, dizendo ser esta a ter- 
ceira vez que comparece ao auditório do Instituto para falar sobre 
o seu país; embora que foi agraciado com a Medalha da Impera- 
triz Leopoldina e o Colar de Pedro I, que é sócio correspondente 
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do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sócio da Academia 
Brasileiras de Letras, vinculos que o liqam cada vez mais ao Brasil; 
recorda a grata visita que fez ao Paraguai o saudoso consócio 
Coronel Luís Tenório de Brito e o apreço que lhe merece o ilustre 
historiador paulista Aureliano Leite, presidente deste Sodalício. 
Entrando no tema de sua palestra passa em revista o governo de 
Carlos Antônio Lopes; encarecendo o período de intensa cordia- 
lidade entre o Brasii e o Paraguai, entrecortado por incidentes 
desagradaveis, como o de 1855, com a esquadra e o governo da 
República. Lê o trecho de seu livro onde reproduz as recomen- 
dações do Presidente ao seu filho Solano Lopes, aconselhando-o a 
resolver as pendências com os vizinhos, notadamente o Brasil, 
"com la pluma" e nunca com a espada, como referira o prof. 
Stein Campos. Ocupa-se largamente de Pimenta Bueno, Pedro 
Alcântara de Bellegarde, marechal do Imperio, pondo em desta- 
que o papel do Brasil, impedindo a absorção do Paraguai pela 
Argentina. O orador lê o seu estudo que se inicia pelo exame do 
problema da independência paraguaia e segue nesta linha de con- 
siderações reunindo os dados históricos correspondentes. Os es- 
forços de D. Carlos no sentido da consolidaçáo da independência. 
O reconhecimento desta pelo Brasil e a oposição do ditador ar- 
gentino Rosas, que pretendia fazer do Paraguai uma província 
daquela república. As dificuldades que criou a navegação do Pa- 
raguai e ParanB, a viagem de Pimenta Bueno e Bellegarde como 
representantes do Brasil em Assunção, a festiva recepção aos dois 
enviados brasileiros que iam levar aos paraguaios o que os argen- 
tinos se recusavam a lhes conceder. Os frutos dessa política, o 
tratado Brasil-Paraguai, a cordialidade que se estabeleceu entre 
as duas nações pelas sabias diretrizes de Pimenta Bueno. O ora- 
dor trata minuciosamente dos sucessos posteriores, o agravamen- 
to da situação com Rosas, os erros cometidos pelo governo bra- 
sileiro e pelo governo de D. Carlos, hábil administrador que 
enfrentava com decisão os problemas que se lhe apresentavam, 
mas temia os distantes. Põe em destaque as obras de Pimenta 
Bueno, Belegarde e Rio Branco em defesa da união do Brasil e 
Cio Paraguai e a ação desastrosa de seus sucessores. Exalta as 
glandes empresas que unem o Paraguai e o Brasil, salientando 
que se deve procurar tambem no relacionamento cultural e espiri- 
tual a consolidação da fraterna amizade que nos une. O Sr. Pre- 
sidente Ernesto Leme felicita o conferencista pelo seu trabalho, 
repetindo os conceitos do conferencista sobre as relações cultu- 
rais que abrem as largas avenidas que conduzem à solidariedade, 
enviando por intermédio do orador as homenagens do Sodalicio 
e da Academia Paulista de Letras a República do Paraguai. Pas- 
sando-se à comemora@o do tricentenario da Bandeira de Fernáo 
Dias, que partiu de S. Paulo em busca das esmeraldas dia 21 de 
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julho de 1674, foi dada a palavra ao consócio Lycurgo de Castro 
Santos Filho, o qual discorreu sobre a iconografia de Fernão Dias 
Pais. Falando com elegância e calor, o ilustre Presidente da 
Academia Campinense de Letras reportou-se aos dados fornecidos 
por Afonso de Taunay, lembrando que o retrato supositício do 
bandeirante foi calcado em traços físicos de seus descendentes, 
notadamente de seu 5.0 neto, Pedro Dias Gordilho Pais Leme, exi- 
bindo fotografias que comprovam a sua afirmação. Refere-se ao 
achado da tumba do glorioso paulista, na igreja de S. Bento, em 
1910, os restos então encontrados etc. Esboça a biografia de 
Pedro Dias Gordilho, completando os dados de Taunay e trazendo 
para o conhecimento de tema tão palpitante dados elucidativos, 
de grande significado e valor. A bela oração de Lycurgo Castro 
Santos Filho foi calorosamente aplaudida. Seguiu-se o discurso 
de Tito Lívio Ferreira - Roteiro da Bandeira, precedido de uma 
breve introdução sobre a História de Portugal. O orador recorda 
que o nome certo de Fernão Dias é Fernão Dias Pais, e não Pais 
Leme, como escreveu Bilac na sua célebre poesia. Afirma que a 
bandeira não seguiu pelo Vale do Paraíba, para internar-se em 
Minas pelo Embaú, como muito bem escreveu Afonso de Taunay. 
E termina sua breve oração lendo as estrofes finais do Caçador 
de Esmeraldas, de Olavo Bilac. O seu discurso também foi bas- 
tante aplaudido. O consócio Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho, após congratular-se com o sr. Júlio César Chaves, 
pela conferência que acabara de proferir, leu interessante e subs- 
tancioso estudo genealógico relativamente a família de Femáo 
Dias Paes, seus ascendentes e descendentes, diretos e colaterais. 
O Presidente do Instituto Genealógico Brasileiro demonstrou seus 
largos conhecimentos da Genealogia Paulista e a sua oração foi 
bastante aplaudida. Encerrando a série de discursos falou por fim 
Vinício Stein Campos, que tratou de Fernão Dias Pais, sua vida e 
sua obra. O orador dividiu por três séculos o tema de seu traba- 
lho, considerando o século XVI, de preparação de bandeirismo, o 
século XVII, de realização intensa das entradas, o século XVIII, o 
período fecundo das conseqüências. Falando de improviso exa- 
minou rapidamente a fundação de S. Vicente, em 1532, a penetra- 
ção do planalto pelas veredas do Paranapiacaba, a fundação do 
Engenho do Governador, a criação da casa de São Paulo, a misce- 
genação intensa que deu origem ao velho paulista bandeirante; 
Tibiriçá, Piquerobi, Caiubis; a exploração das bacias do Tietê, 
do Pardo e do Paraiba, o aparecimento dos "ninhos de paulistas 
em Parnaíba, Mogi, Sorocaba, Itaú, numa efervecência que iria 
desencadear o rusbi do século XVII. O extravasarnento pelas vias 
fluviais e terrestres, o desmantelo das instalações jesuiticas no 
oeste e no sul, o recuo do Merediano, a busca do braço vermelho 
para os latifundíos açucareiros do litoral, as bandeiras famosas 
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que devassam os sertões, descem tribus inteiras para S. Paulo, 
levam o nome paulista a todos os rincóes do continente; o nasci- 
mento de Fernáo Dias em 1608, as bandeiras de que participou, a 
resistência aos holandeses que tentaram desembarques em S. Vi- 
cente, a expulsáo dos jesuítas, as lutas de Pires e Camargos, a 
escolha de Fernão Dias Pais para a empresa das esmeraldas, sua 
partida de S .  Paulo, a 21 de julho de 1674, os sete anos de buscas 
no sertão das Gerais, o encontro das turmalinas, a morte. Qual a 
m ã o  dessa Bandeira das Esmeraldas, do empenho do Rei de Por- 
tugal no encontro dessas pedras e da promessa do título de Gover- 
nador das Esmeraldas se as descobrisse? A encomenda tão espe- 
cial parece ter resultado do achado das esmeraldas na Colômbia, 
em 1591, e sua qualificação como das mais apreciadas no mercado 
mundial das pedras preciosas. Sob o domínio dos Felipes, dessa 
data a 1640, não haveria interesse para a Espanha em que a colônia 
brasileira aparecesse como produtora de esmeraldas, quebrando o 
monopólio castelhano. Recuperada, porém, a autonomia da Casa de 
Portugal, o Rei partiu para o encontro dessas pedras e após o con- 
flito dos Pires e Camargos, Fernão Dias passou a ser convocado 
para a grande empresa. A existência das minas da Colômbia justi- 
ficava a presunção de que elas também existissem no Brasil. As  
pedras verdes de Fernão Dias não eram esmeraldas. Elas serviram 
para confortar o coração do heróico bandeirante, que morreu wn- 
vencido de havê-las encontrado. As  esmeraldas do Brasil, tão va- 
liosas quanto as da Colômbia, só seriam achadas na Bahia, e neste 
século. Mas a bandeira de Fernáo Dias abriu o ciclo do povoamento 
de Minas e da descoberta do ouro dos sertões mineiros. Preparou 
a radiosa era da mineração aurífera do século XVIII. A partir daí, 
as bandeiras passaram a vasculhar o território das Alteross e um 
rio de ouro desceu daquelas montanhas, modificando, instanta- 
neamente, a situação geral daqueles desertos. E assim como o 
ouro de Cuíabá abriu o ciclo monçolino de Araritaguaba; e o 
ouro de Goiás guiou os passos aos caminhos do Anhanguera, o 
ouro das Gerais deu origem a constelação de povoados que enfei- 
tam hoje a paisagem mineira, valorisou-os com a fé de seu povo 
e a inspiração de seus artistas e lavrou no martírio sangrento de 
Tiradentes o primeiro movimento de emancipação da terra bra- 
sileira. D. Miguel Kruse, concluiu o orador, inaugurando em 1922 
o novo conjunto monumental, do convento e da igreja, disse ser 
ele a verdadeira esmeralda encontrada por Fernão Dias nos ser- 
tões. Não, afirmou o sr. Vinício Stein Campos, equivocava-se o 
ilustre abade, a verdadeira esmeralda que Fernão Dias encontrou 
no sertão e a revelou a todos os brasileiros, foi essa prodigiosa 
terra de Minas Gerais, que se apelidaria um dia de "estrela bri- 
lhante do sul, formosa Província de Minas", seis generosos, farto 
r fecundo, rebrilhante de ouro e pedrarias, formidável nas suas 
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jazidas de ferro e minérios nobres, poderosa fonte de energia e 
trabalho colocada a serviço do engrandecimento nacional, como 
uma das mais belas esperanças e mais confortadora realidade do 
futuro de nosso País. Pediu a seguir a palavra o consócio Helio- 
dor0 Tenório da Rocha Marques para propor um voto de congra- 
tulações com o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, 
do Recife, pela passagem do seu 25.0 aniversário de fundação, 
tendo a proposta sido aprovada. O sr. José Leandro de Barros 
Pimentel comunica o lançamento, simultaneamente em S. Paulo r 
Belo Horizonte, do selo comemorativo de Fernão Dias Pais. O sr  
Presidente o designa para, juntamente com o Pe. Hélio Abranches 
Viotti e Alvaro do Amaral, representar o Sodalício na solenidade. 
O sr. Vinício Stein Campos propõe um voto de pesar pelo infausto 
falecimento do dr. Orsini Carneiro Giffoni, médico e professor, 
esposo de nossa consbcia d. Maria Amália Correia Giffoni e que 
pereceu em conseqüência de lamentável acidente rodoviário. Não 
foi apenas a família Correia Giffoni que se enlutou, mas o próprio 
Estado de São Paulo, que perde em plena maturidade um talento 
de escol, mestre dedicado e competente e que muito prometia para 
as nossas letras históricas. O sr. Arrison de Souza Ferraz pede 
seja inscrito o seu nome na justa proposta do sr. Vinício Stein 
Campos e na comunicação a seu feito & família. O sr. Henrique 
L. Alves comunica e propõe: Congratula~ões com o consócio Tsu- 
nejo Sato, que com o artigo em idioma japonês sobre Fernáo Dias 
Pais está atingindo o número de 2.000 trabalhos sobre História 
do Brasil divulgados na folha da colônia nipônica; congratulações 
com o "Jornal de Letras" pelo seu 25." aniversário; congratulações 
com a Fundação Getúlio Vargas pela criação do Banco da Histdria, 
destinado a documentação e pesquisa e informa que representou O 
Instituto na nosse de Américo Jacobina Lacombe na Academia Bra- 
sileira de ~e i r a s .  O sr. Nelson Athayde Ribeiro informa que repre- 
sentou o Sodalício em solenidade da Assembléia Legislativa do 
Estado da Guanabara. Todas as propostas foram unanimemente 
aprovadas. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente agradeceu 
o comparecimento de todos e declarou encerrada a sessãa. Para 
constar, eu, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretário, lavrei a presente, 
que lida e achada conforme, será devidamente assinada. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinácio Stein Campos 

ATA DA REUNIAO DO DIA 3 DE AGOSTO DE 1974 

Aos três dias do mês de agosto de mil nwecentos e setenta e 
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quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
às  catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite, 
Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1." Secretario, 
Vinício Stein Campos, 2.O Secretário, Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Tito Lívio Ferreira, Alvaro do Amaral, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Benito Serpa, José Leandro de Barros Pi- 
rnentel, Manuel Ubaldino de Azevedo, Geraldo Dutra de Morais, An- 
tônio Barreto de Amaral, Mário Ferreira Migliano, Langleberto Pi- 
nheiro Soares, Nelson Athayde Ribeiro, Arrison de Souza Ferraz. 
Joaquim Fernandes Moreira, José Hipólito Trigueirinho, Paul Do- 
novan Kigar, Roberto Machado de Carvalho, Henrique L. Alves, 
Paulo Zingg, Célio Salomão Lebes, Américo Bologna, José Gonçal- 
ves Salvador, Lorena Guaraciaba, Paulo Roberto Noronha, Maria 
Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, Wilson Maia Fina, Pedro 
Brasil Bandecchi, Flávio Guerra. Lida, aprovada e assinada a ata 
da reunião anterior, o sr. Presidente procedeu a tomada de compro- 
misso do novo consócio sr. Flávio Guerra, que foi a seguir saudado 
pelo sr. Célio Salomão Debes. O nove1 consócio, ao agradecer, de- 
clarou que havia escolhido para seu patrono neste Sodalício o Con- 
selheiro João Alfredo, ilustre vulto político do 2." Reinado, chefe do 
Gabinete e ex-Presidente da Província de São Paulo, lendo substan- 
ciosa biografia do eminente estadista brasileiro. Lidas as Efeme- 
rides Brasileiras de Rio Branco e as Efemérides Paulistas, o sr. 1.0 
Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques deu conta do se- 
guinte Expediente: Da l a  quinzena de Julho: Convite da Secreta- 
lia de Cultura, Esportes e Turismo do Estado para o lançamento 
do livro "Ideia e Ação", de autoria do General Humberto de Souza 
Me10 e editado pela Gráfica daquela Secretaria de Estado, dia 17 
de julho, no Palácio dos Campos Elíseos; convite do Instituto Ge- 
nealógico Brasileiro para a outorga da Cnie de João Ramalho a 
diversas personalidades da política e da administração; convite do 
Governo de Mato Grosso para a inaugura@o da séde própria de 
sua representwb nesta Capital, a Rua Augusta, 2.516; oferta pelo 
Sr. Francisco Vergueiro Porto de um protesto do Governo de Mi- 
nas Gerais pela invasão da região da fronteira pelo delegado de 
Espírito Santo do Pinhal para captura de criminosos e desertores 
(17 de abril de 1804); agradecimentos da família do jornalista 
Mussa Kuraim, pelas homenagens tributadas à sua memória; ofício 
do Arquivo Nacional sobre a remessa de documentos (relação de) 
relativos a D. Pedro 11; convite do Diretor Regional da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos para a solenidade do lançamen- 
to do selo comemorativo da Bandeira das Esmeraldas; agradeci- 
mento do Centro de Letras e Artes de Campinas pela doação de 
livros a sua biblioteca; ofício do Instituto Antártico Uruguaio sobre 
o I Simpósio Interr.aciona1 de História e Arqueologia Antárticas 
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em Montevideo; convite cla Associaçáo dos Cavaleiros de São Paulo 
para a solenidade de entrega das pequenas arcas contendo as terras 
recolhidas no sub-solo da antiga Igreja do Páteo do Colégio, onde 
foram sepultados os Primeiros Povoadores e destinadas a vários 
municípios do interior do Estado, consoante escolha dos doadores; 
ofício do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais sobre a visita que fez aquele Sodálício o consócio Rudolf 
Roberto Hinmer; convite do Instituto de Estudos Valeparaibanos 
para o I1 Simpósio de História do Vale do Paraíba, de 22 a 28 do 
mês de julho; ofício da biblioteca municipal de Contagem, Minas 
Gerais, pedindo remessa de publicaçóes; ofício da Câmara Munici- 
pal comunicando abertura de concursos nacionais sobre o Sesqui- 
centenário do Poder Legislativo e Câmara Municipal de São Paulo; 
convite da Associaçáo das Empresas de Gás Liquefeito de Petróleo 
do País - para a cerimônia de entrega dos prêmios "Henning Al- 
bert Boilesen", dia 6 de agosto, no Palácio Bandeirantes; telegrama 
do chefe do Departamento Cultural do Ministério das Relações Ex- 
teriores sobre desejo do sr. Júlio César Chaves, do Paraguai, em 
fazer neste Sodalício, dia 20 de julho, uma conferência sobre "Car- 
10s Antônio Lopes e o Brasil". Expediente da 2." quinzena de julho: 
convite da Academia Paulista de Direito para a palestra que o sr. 
Otto Cyrillo Leman fará sobre José Adriano Marrey Júnior, dia 7 do 
corrente mês de agosto; comunicação do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de Goiás, remetendo revistas de sua publicação e anuncian- 
do reabertura de suas atividades; ofício do "Ciências, Letras e Ar- 
tes" de Campinas, informando a composição de sua nova Diretoria; 
comunicado da Academia Paulista de Letras sobre as suas reaiiza- 
ções; convite da Assembléia Legislativa do Estado para a sessão 
solene comemorativa do sesquicentenário da imigração alemá; ofí- 
cio do Instituto de Geografia e História Militar sobre a eleição do 
Presidente Aureliano Leite para aquela entidade; convite do dire  
tor do Museu D. Diogo de Souza, de Bagé, R.G. do Sul, para o en- 
contro de diretores de museus que vai promover dia 17 de maio 
de 1975, 20.O aniversário do Museu; ofício da Academia Santista de 
Letras comunicando a constituição de sua nova Diretoria, convite 
dos Correios e Telégrafos para a solenidade do selo Copa do Mun- 
do - 74; oferta pelo consócio Aureo de Almeida Camargo de seu 
trabalho "Romagem pelo Pátio", dedicado ao sesquicentenário da 
Capela de N. S. do Amparo; carta do Sr. Francisco Grainha do Vale, 
despedindo-se do Instituto por seu retorno a Portugal; oferta pelo 
sr. Alfredo Mesquita de Medalha da Campanha do Ouro dos Diáfios 
Associados, de 1964, fotografias do Governo Armando de Sales Oli- 
veira, rotogramas e documentos destinados ao "Museu José Boni- 
fácio; Arquivo e Hemeroteca"; oferta de várias publicações, enca- 
minhadas, por relação, a biblioteca. Dada a palavra ao orador ins- 
crito para falar nesta sessão, consórcio Vinício Stein Campos, dis- 
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correu ele sobre o que denominou "Uma noite histórica da terra 
ituana - 1816", isto é, a comemoraçáo, pela cidade de Itú, a 4 de 
fevereiro de 1816, da elevação do Brasil a categoria de Reino Unido 
ao de Portugal, quando proferiu notável discurso o famoso fran- 
ciscano Frei Francisco de Mont'Alverne, um dos mais eloqüentes 
oradores sacros do Brasil. O sr. Vinício Stein Campos, após rápida 
introdução, leu e comentou a importante peça oratória, cuja publi- 
cação deverá ser feita pela Revista do Instituto. O Sr. Arrison de 
Souza Ferraz propôs, e foi aprovado, um voto de congratulações 
com a sua terra natal, Cabrobó, Pernambuco, pelo transcurso de 
data histórica do município; e o sr. Lycurgo Castro Santos Filho, 
iun voto de júbilo pela auspiciosa passagem do bi-centenário de 
Campinas, magnífica cidade paulista que tanto tem contribuído 
par o engrandecimento material e cultural do Brasil; foram propos- 
tos e aprovados votos de pesar pelo falecimento do Desembargador 
Antáo de Moraes, Antonieta Rudge e Cecília Vicente de Azevedo. 
Pelo consócio José Leandro de Barros Pimentel foi sugerido que 
o Instituto acompanhasse a reforma da Carta Magna Paulista, que 
se processa no legislativo estadual, para que do novo diploma, cons 
tem os dispositivos constitucionais que recordam a data cívica da 
Revolução de 1932; o proponente ficou encarregado de tratar, em 
nome do Instituto, com os deputados que podem cuidar da rnaté- 
ria na Assembléia Legislativa. O Sr. Henrique L. Alves leu uma 
representação subscrita por ele, por Antônio Barreto do Amaral, 
Lycurgo Castro Santos Filho e Vinício Stein Campos, sugerindo 
elaboração de programa comemorativo da passagem dos 80 anos 
de fundação do Instituto, a 1.O de novembro vindouro, o que foi 
aprovado. O sr. Presidente designou os signatários da represen- 
tação para compor a comissão que deverá cuidar do assunto. Nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, 
convocando os srs. consócios para a sessão de 17 do corrente Nada 
mais. Para constar, eu, Vinício Stein Campos, 2: Secretário lavrei 
a presente ata, que lida e achada conforme será assinada. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenódo da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE 17 DE AGOSTO DE 1974 

Aos dezessete dias do mês de agosto de mil novecentos e se- 
tenta e quatro, nesta Cidade de São Paulo, h Rua Benjamin Cons 
tant, 158, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão 
ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presen- 
tes os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, 1.O Secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretá- 
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rio, Tito Lívio Ferreira, Tácito Remi de Macedo van Langendonck, 
Antenor Romano Barreto, Lycurgo de Castro Santos Filho, Arrison 
de Souza Ferraz, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Lo- 
rena Guaraciaba, Paulo Romano, Tsunezo Sato, Luís Caetano Mar- 
tins, Hélio Falchi, Geraldo Dutra de Morais, Álvaro do Amaral, 
Pedro Ferraz do Amaral, Alexandre de Mello, Nilva de Mello, Ge- 
nésio Chndido Pereira Filho, Armandino Seabra, Antônio Sílvio da 
Cunha Bueno, Joaquim Fernandes Moreira, Carlos Penteado de 
Rezende, Roberto Machado de Carvalho, Alberto Prado Guimarães, 
Henrique L. Alves, Jesus Machado Tambelini, Américo Bologna, 
Honório de Sylos, Langleberto Pinheiro Soares, Raimundo Alvaro 
de Menezes, Wilson Maia Fina, Paulo Roberto Noronha, Mário Sa- 
velli, Célio Salomão Debes, Paul Donevan Kigar, Alceu de Toledo 
Pontes, Paulo Roberto Noronha, Celso Maria de Mello Pupo, Hélio 
Falchi, Mário Ferreira Migliano, Leão Machado. Inicialmente pro- 
cedeu a Presidência a solenidade da posse do sócio honorário Luís 
Caetano Martins, que foi saudado pelo sr. Mario Savelli, dada a 
ausência do Orador Oficial, sr. Alfredo Gomes. Em resposta o sr. 
Luís Martins, em discurso que a todos agradou, declarou haver es- 
colhido para seu patrono a José Bonifácio, o Moço, que através do 
livro O Patriarca e o Bacharel demonstra a sua natural enclin@o 
para ,os estudos históricos. Explica o motivo sentimental da escolha 
desse ilustre brasileiro -para seu patrono - bisavô de sua mulher, 
o que todavia não impediris de fazê-lo, caso assim não fosse, pelo 
valor próprio do eminente vulto nacional. Em largas pinceladas 
examina José Bonifácio, o Moço, como literato, como político tenig- 
ma para seus contemporâneos, excêntrico, retraído), como pro- 
fessor de direito, como jornalista, como tribuno parlamentar, onde 
se revelou um gigante (o orador focalizou suas oraq5es mais famo- 
sas), o romantismo, a morte de José Bonifácio e o soneto consa- 
grador que lhe dedicou Machado de Assis. O sr. Presidente agra- 
deceu as palavras do sr. Luís Martins e a seguir passou a entrega 
dos prêmios aos vencedores do Concurso Campos Sales, respecti- 
vamente, 1." e 2P, Célio Salomão Debes e Raimundo Alvaro de Me- 
nezes. Saudados pelo Orador Oficial substituto, Sr. Mário Savelli, 
respondeu em 1.O lugar o sr. Célio S. Debes, que acen tuou o valor 
das pesquisas históricas que este concurso veio ensejar, a busca 
das fontes documentais e a elucidaçáo de fatos de outrora, pondo 
em relevo o serviço prestado a cultura histórica pelo Presidente 
Washington Luís, com as publicações que promoveu, das atas 
municipais e dos papeis do Arquivo do Estado; ressaltou o papel 
das sociedades de história nessa obra de preservação e divulga- 
ção dos documentos antigos, contestando a afirmativa de Sales 
Júnior de que Campos Sales havia destruído o seu arquivo, pois 
ele se encontrava carinhosamente conservado por Manoel Ferraz 
de Campos Sales Neto, como teve ocasião de comprovar; desta- 
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cou o valioso auxilio que as cartas íntimas de Campos Sales lhe 
deram no desenvolvimento de seu estudo, e bem assim a Herne- 
roteca do Sodalício, h biblioteca da Faculdade de Direito, aos 
arquivos de Aureo de Almeida Camargo, João Trinca e outros. 
Prestou homenagem a Raimundo de Menezes, a Comissão Julga- 
dora e ao Instituto na pessoa de seu Presidente. O sr. Aureliano 
Leite agradece e lembra aos presentes que o Instituto havia tribu- 
tado a Washington Luís uma grande homenagem, publicando a 
Polianteia relativa a seu centenário de nascimento, registrando ao 
mesmo passo a presença no auditório de dois filhos de Washing- 
ton Luís - Caio Luís e Victor Luís. A presidência recebeu do 
sr. Gualter Godinho, Presidente do Tribunal Militar, um telegra- 
ma de excusas pela impossibilidade do comparecimento. Foi lido 
um ofício do sr. Secretário de Educação, Esportes e Turismo da 
Prefeitura de Campinas, comprometendo-se aquela autoridade a 
coeditar o livro do Sr. Raimundo de Menezes. O sr. Presidente 
informou que a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo do Es- 
tado estava no mesmo propósito, com relação ao livro do sr. Célio 
S. Debes. Após pequeno intervalo foi então aberta a sessão, re- 
tirando-se os visitantes, visto entrar o Sodalício em deliberação 
secreta para votação de algumas propostas. Lida, aprovada e 
assinada a ata da sessão anterior, o sr. 1.0 Secretário deu conta 
do seguinte Expediente: convite da Prefeitura Municipal de Tietê 
para a 15a Semana Cornélio Pires; convite da Sociedade Paulista 
de História da Farmácia e Ciências Afins para a solenidade de en- 
trega de prêmios sobre a profissão, dia 17 do corrente; convite 
da Loja Maçônica Luis Gama para a sessão solene comemorativa 
de seu 80.O aniversário, dia 23 do corrente, com palestra. de Tito 
Lívio Ferreira e Pedro Brasil Bandecchi; oferta do livro Idéia e 
Ação pelo seu autor, consócio Humberto de Souza Mello; convite 
do Centro de Ação Latina para a reunião relativa à restauração 
de Veneza, na Academia Paulista de Letras; convite da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos para a Exposição Luso-Brasi- 
leira, Lubrapex, dia 26 do corrente; carta do consócio Roberto 
Machado Carvalho encaminhando manifestação da Câmara Muni- 
cipal de Itu a respeito de sua posse neste Sodalício; carta da famí- 
lia do Desembargador Antão de Morais, agradecendo o voto de 
pesar pelo seu falecimento; relação de publicações recebidas pelo 
Instituto e encaminhadas a sua biblioteca. Foram propostos e 
aprovados, para sócios titulares, em 1: votação, os nomes dos 
senhores Desembargador Odilon da Costa Manso, Desembargador 
Mário Hoppener Dutra e Abeguar Bastos Darnasceno. O Sr. Ge- 
raldo Dutra de Morais ofereceu ao Sodalício uma fotocópia de 
assinatura de Borba Gato existente em documento por ele encon- 
trado no Arquivo Nacional. O Sr. Alvaro do Amara1 propõe, e é 
aprovado, u m  voto de congratulações com o Instituto Histórico e 
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Geográfico Brasileiro pela publicação do volume n. 300, da Revista 
do Instituto, cujo valor encarece, terminando por oferecer dois 
livros a Tito Lívio Ferreira pelos seus 80 anos. Tito Lívio Ferreira 
fala a seguir, agradecendo. O sr.  Alberto Prado Guimarães dis- 
corre sobre a vitalidade da democracia norte-americana agorz 
comprovada eloqüentemente na solu&o dada ao problema da re- 
núncia do Presidente Nixon. Nada mais havendo a tratar o sr. 
Presidente declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Vinício 
Stein Campos, 2 . O  Secretário, lavrei a presente ata, que lida e 
achada conforme, será devidamente assinada. Em tempo: o sr  
Vinício Stein Campos prestou comovida homenagem a memória 
do saudoso Cônego Agostinho Colturato, recentemente falecidr 
em Campinas, venerando sacerdote, de excelsas e peregrinas vir 
tudes, de uma família toda de religiosos, entre os quais se desta 
cou singularmente o seu irrnáo, grande orador-sacro, Frei Luís 
Santana, Bispo de Botucatu, há alguns anos falecido. Nada mais. 
ELI, Vinício Steii Campos, escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 14 DE SETEMBRO DE 1974 

Aos catorze dias do mês de setembro de mil novecentos e 
setenta e quatro, nesta cidade de São Paulo a Rua Benjamin Cons. 
tant, 158, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão 
ordinária o Instituto Histdrico e Geográfico de São Paulo. presen- 
tes os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tendrio da 
Rocha Marques, 1: Secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretá- 
rio, Ernesto de Morais Leme, 1: Vice-presidente, Tito Lívio Fer- 
reira, 2." Vice-presidente, Pedro Brasil Bandecchi, 3.0 Vice-Presi- 
dente, Mário Savelii, 2 . O  Orador Oficial, Alvaro do Amaral, 3.- 
Secretário, José Leandro de Barros Pimentel, bibliotecário, Wilson 
Maia Fina, 1.O Tesoureiro, Augusto B. Galvão Bueno Trigueirinho, 
2.0 Tesoureiro, Ricardo Gumbleton Daunt, D. Benedito de Ulhoa 
Vieira, Alvaro da Veiga Coimbra, diretor do Museu, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Paulo Zingg, Paulo Bonfim, Luís Arrobas 
Martins, José Alves Palma, Esther de Figueiredo Ferraz, Geraldo 
Dutra de Morais, José Carlos de Figueiredo Ferraz, Célio S .  De- 
hes, Antônio Barreto do Amaral, Aiexandre de Mello, Nilva R. 
Mello, Henrique L. Alves, Paulo d'Alessandro, Langieberto Pinhei- 
ro Soares, Amandino Seabra, Roberto Machado de Carvalho, Paulo 
Roberto de Aquino Noronha, Américo Bologna, Paul Donovan Ki- 
gar, Joaquim Fernandes Moreira, Rudolf Robert Hinner, Pedro 
Ferraz do Amaral, Eurico Branco Ribeiro, Waldomiro de Abreu, 
além de numeroso público. Aberta a sessão e constituída a Mesa, 
para a qual foram convidadas autoridades presentes, inclusive S 
Excia. Rvdma . D. Ernesto de Paula, o sr .  Presidente explicou d e  



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÃETCO DE S. PAULO 311 

ver a presente sessão ser dividida em três partes, a saber: home- 
gem ao consócio Dr. Ricardo G. Daunt, palestra de D. Benedito 
de Ulhoa Vieira sobre a vida e a obra de D. Gastáo Liberal Pinto 
e outorga de Medalhas Alexandre de Gusmão. A homenagem ao 
dr .  Ricardo Gumbleton Daunt, motivada pela publicação de seu 
livro - O Capitáo Diogo Garcia da C m  - em 2: edição, foi pro- 
movida por um gmpo de amigos e parentes, com participação do 
Instituto. Dada a palavra ao orador escolhido para a saudação 
ao homenageado, o Sr. Jose Alves Palma, após breve relato bio- 
gráfico do dr. Ricardo deu enfase as suas atividades nos empregos 
públicos e repartições que frequentou, passando, por fim, a refe- 
rir-se às preocupaçóes do homenageado no culto de seus ances- 
trais, de que a obra agora reeditada é um eloqüente testemunho; 
descreveu a origem da cidade de Mococa, o seu florescimento como 
centro econ6mico de valor na obra constmtiva de São Paulo, os 
dados biográficos da Baronesa de Monte Santo, de Gabriel Garcia 
de Figueiredo, de Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz, de Manoel 
Carlos de Siqueira e numerosos vultos ilustres dessa família que 
deu ao País fazendeiros, chefe, políticos, deputados, grandes ser- 
vidores do Estado. Referiu-se ao Livro de Ouro publicado no 
centenário do Dr. Ricardo Daut, e sob aplausos gerais terminou 
sua primorosa o r e o .  O sr. Caio de Figueiredo Silva entregou 
ao homenageado um exemplar ricamente encadernado de seu livro 
sobre Diogo da C m .  O Sr. Ricardo G. Daunt, emocionado, leu 
o seu discurso de agradecimento, no qual rende homenagem ao 
Instituto, ao Presidente Aureliano Leite, ao Sr. José Alves Palma, 
analisa o significado maior dos estudos genealógicos, socorrendo- 
se dos melhores autores que trataram da matéria no País e no 
exterior, buscando explicar como a genealogia pode concorrer 
para dar conteúdo mais profundo e humano a própria vida. Des- 
taca a especial significação que tem, para ele, a homenagem de 
seus amigos, considerada na exaltaçáo do livro que escreveu para 
cultivar a memória de seus antepassados, fixando no médico cam- 
pineiro dr. Daunt a inclinação que tem pela genealogia; assinala 
a contribuição do Sr. Caio Figueiredo Silva para a atualização do 
livro nesta segunda edição e agradece ao sr .  Alves Palma, ao Ins- 
tituto, aos amigos, aos filhos e netos a alegria consoladora destes 
momentos que está vivendo neste dia. A menina Patrícia Daunt, 
netinha do homenageado, entre palmas, entregou ao dr. Ricardo 
lun ramalhete de flores. O Sr. Presidente a seguir suspendeu z 
sessão por dez minutos. Reiniciados os trabalhos foi dada a pa- 
lavra a D. Benedito de Ulhoa Vieira, para a palestra da tarde. O 
notável orador sacro, em palavras claras e eloqüentes, descreveu 
a cena pungente da procissão fúnebre de 25 de outubro de 1945 
que trasladou de São Carlos para esta Capital os restos mortais 
do grande Bispo D. Gastão Liberal Pinto. Descreveu a imagem 
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física do ilustre prelado, expressão visível de sua alma forte e sen- 
sível, referiu-se a pessoa de seu pai, Dr. Adolfo Pinto, 1: aluno 
e grande colaborador de D. Duarte na campanha da construção 
da Catedral, a d. Generosa, de velha estirpe portuguesa, à ação de 
d. Gastáo como professor do Seminário, pároco de Santa Ifigênia, 
Vigário Geral, Reitor da Pontifícia Universidade Católica e Bispo 
de São Carlos. Pôs em destaque o trabalho de D. Gastão nas 
obras sociais, a Vila Vicentina, o Grupo Escolar de S. Vicente, a 
escola de catequistas, a Associação Paulista de Assistência a In- 
fância, a 2a. creche de S .  Paulo. a assistência religiosa as forças 
armadas, instituiu o Dia de S.  Paulo junto ao monumento no Pá- 
tio do Colégio, fundou o Seminário Diocesano de São Carlos e 
projetou a construção da Catedral daquela cidade. Foi paulista 
de 32; tinha, dos velhos troncos paulistas, as virtudes que imorta- 
lizaram na História esses glorisos herois dos primeiros tempos 
I~iasileiros. Deu-se inteiramente a igreja, encaminhou-se ao semi- 
nário mais de 50 jovens e aprendeu com seu pai a respeitar pro- 
fundamente a Santa Sé. Escreveu belissima Carta Pastoral e seu 
corpo dorme o derradeiro sono na Cripta da Catedral de São 
Paulo e encerra sua bela oração com a evocação do venerando 
Bispo no bronze que o perpetra e onde o seu vulto se alteia para 
apontar aos paulistas o caminho do verdadeiro serviço da Pátria. 
O Presidente elogia o trabalho de D. Benedito, calorosamente 
aplaudido pela grande assistência presente. Seguiu-se o encerra- 
mento da sessão com a outorga de Medalhas Alexandre de Gus- 
mão ao consócio Geraldo Dutra de Moraes. O Expediente da 
sessão constou da seguinte matéria: Convite da Cámara Municipal 
de São Paulo para a entrega da medalha Anchieta ao jornalista 
Gumercindo de Pauia Fleury; convite da Associação Paulista de 
Imprensa para a comemoração do Dia da Imprensa, a 10 do cor- 
rente; carta do deputado Cunha Bueno encaminhando cópia do 
projeto de lei que da o nome de Alfredo Ellis Júnior ao Forum 
de São Carlos; convite do Club Atlético Pauiistano para a confe- 
rência do Brigadeiro Sérgio Sobra1 de Oliveira, dia 12 do corren- 
te; convite do Instituto Histórico digo Instituto de Geografia e 
História Militar do Brasil para a conferência do Sr. Pedro Jacin- 
tho Mallet, Jobim, dia 17 do corrente; cartão da família de d. Ce- 
cilia Galvão Vicente de Azevedo, agradecendo as manifestações 
de pesar pelo seu falecimento; convite de d. Maria Amélia de 
Arruda Botelho Sousa Aranha para o ato do lançamento de seu 
livro Sombras que renascem; convite da Câmara Municipal de São 
Paulo para a entrega da Medalha Anchieta ao ministro Rui No- 
gueira Martins; recebimento de inurneros livros, publicações etc. 
enviados ao Sodalício na quinzena. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a reunião. Para constar, eu, Vinício Stein Campos, 
2." Secretário, lavrei a presente ata que lida e achada conforme 
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será devidamente assinada. Em tempo: O sr .  Mário Savelli soli- 
citou se registrasse em ata a inauguração do metrô de São Paulo, 
na data de hoje, o que foi aprovado sob salva de palmas. Eu, 
Vinício Stein Campos, secretário, escrevi. Aureliano Leite, Helio- 
dor0 Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 1974 

Aos vinte e um dias do mês de setembro de mil novecentos e 
setenta e quatro, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as catorze horas e ttrinta minutos, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os consócios Au- 
reliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
1.0 Secretário, Vinício Stein Campos, 2:' Secretário, Tito Lívio 
Ferreira, 2P Vice-presidente, Alexandre de Mello, Nilva R .  Mello, 
Paulo Zingg, Nelson Athayde Ribeiro, Langleberto Pinheiro Soares, 
José Eugênio de Paula Assis, Carlos Penteado de Rezende, Geraldo 
Dutra de Moraes, Paulo de Aquino Noronha, Tsunezo Sato, Pedro 
Brasil Bandecchi, Honório de Sylos, Roberto Machado de Cama- 
lho, José Leandro de Barros Pimentel, Agostinho Ramos e Henri- 
que L. Alves. Lida, aprovada e assinada a ata da sessão anterior, 
compareceram a sessão os diretores da Yakurt do Brasil, srs. Te- 
ruo Wakabayashi e Paulo Suzuki, que ofeceram ao Sodalício, pa- 
ra o "Museu José Bonifácio", um quadro de D. Pedro I, artístico 
trabalho executado na madeirasímbolo do País, o ipê. O sr. 
Presidente agradeceu a generosa oferta e lembrou aos ofertantes 
que ele, Presidente, quando da Câmara Constituinte de que par- 
ticipou, em 1946, teve ensejo de comandar a repulsa a emenda 
constitucional que objetivava vedar ou reduzir o ingresso da imi- 
gração japonesa no Brasil, trabalho afinal vitorioso e que se com- 
provou depois quão acertado se revelou, pela assimilwão dos 
imigrantes a comunidade nacional e o precioso concurso que eles 
trouxeram ao progresso e desenvolvimento de São Paulo e do 
Brasil. Seguiu-se a entrega da Medalha Alexandre de Gusmão 
aos srs. Paulo de Aquino Noronha, Hélio Silveira e Luís Gonzaga 
de Toledo Rocha. O sr.  Presidente lembrou à Casa o falecimento 
do ilustre educador paulista Fernando de Azevedo, membro da 
Academia Paulista de Letras, ex-Secretario de Estado dos Negó- 
cios da Educação, mestre eminente, autor de numerosas e consa- 
gradas obras didáticas e culturais e uma das figuras mais ilustres 
do magistério nacional. O Instituto faria inscrever, na presente 
ata, um voto de pesar por tão lutuoso acontecimento. O sr. Carlos 
Penteado Rezende recorda a Mesa a exposição comemorativa do 
centenário de Alexandre Levy e a conveniência de ser publicado 
um catálogo da referida mostra, onde foram arroladas preciosas 
relíquias da vida e obra do compositor. Esse trabalho fora con- 
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feccionado na ocasião e entregue a Secretaria para publicação na 
Revista. O sr.  Presidente declarou que irá diligenciar a provi- 
dência requerida pelo distinto consócio, pois o Instituto tem todo 
interesse nessa divulgação. O sr.  Roberto Machado de Carvalho 
lê um breve histórico da fundação do jornal O Estado de S .  Paulo 
dia 4 de janeiro de 1875 e propõe a celebração desse centenário. 
O presidente propõe a constituição de comissão para tratar da 
matéria, sendo designados os srs. Roberto Machado de Carvalho, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Pedro Brasil Bandecchi, 
Honório de Syllos, Tito Lívio Ferreira e Alvaro da Veiga Coimbra. 
O Sr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho propõe um 
voto de congratulações com o sr .  José Leandro de Barros Pimentel 
pela passagem de seu jubileu como colaborador da "coluna fila- 
télica" da imprensa da Capital. A proposta foi aprovada sob pal- 
mas. O sr. Presidente suspendeu a sessão por dez minutos para se 
retirarem as pessoas estranhas, visto como o Sodalício ia entrar 
em sessáo secreta para votação de propostas de eleição de sócios 
Em 2: votação foram aprovados, reaberta a sessão, os seguintes 
candidatos a sócio titular: Odilon Costa Manso, Mário Hopepner 
Dutra e Abeguar Bastos Darnasceno. Foram a seguir votados, pa 
ra sócio titular, em votação, os srs. Luís Elmerich, Demócrito 
de Castro e Silva e José Leandro de Barros Pimentel. O sr. Presiden- 
te, ao encerrar a sessão, recorda a todos os presentes que na pró- 
xima reunião do dia 5 de outubro vindouro processar-se-á a eleição 
da Diretoria do Instituto para o triênlo - 1975-1977, pelo que fica- 
vam todos convocados para esse importante conclave. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão. Em tempo: O sr. 1.0 Secre 
t6rio Heliodoro Tenório da Rocha Marques apresentou o seguinte 
expediente: Ofício do Ateneu Paulista de História comunicando a 
realização do XII Curso de História de São Paulo, funcionando 
no horário das 18 às 19 horas, de 16 do corrente a 29 de novembro, 
na Casa de Anchieta, no Pátio do Colégio. Convite da Academia 
Campinense de Letras para a posse do acad6mico Regis Torres de 
Castro, dia 7 de outubro, as 20 horas. Recebimento de várias pu- 
blicações, encaminhadas, por relação, a biblioteca do Sodalício. 
Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme 
será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, 
escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO DE 19 DE OUTUBRO L)E 1974 

Aos dezenove dias do mês de outubro de mil novecentos e se- 
tenta e quatro, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Cons- 
tant, n.o 158, às catorze horas e trinta. minutos, reuniu-se em ses- 
são especial, consagrada a homenagem aos sócios falecidos no 
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decurso do ano social, o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os seguintes consócios, além de familiares dos 
homenageados: Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório d' 
Rocha Marques, 1." Secretário, Vinício Stein Campos, 2.O Secretá- 
rio, Lycurgo de Castro Santos Filho, Myriam Ellis, Augusto Bene- 
dito Galvão Bueno Trigueirinho, Ruy Rebeilo Pinho, Marilia An- 
tunes Alves, José Hipólito Trigueirinho, Agostinho Ramos, Paulo 
Romano, Geraldo Dutra de Moraes, Tsunezo Sato, Roberto Ma- 
chado de Carvalho, José Leandro de Barros Pimentel, Nilva R. de 
Mello, Alexandre de Mello, Alvaro da Veiga Coimbra, Alvaro do 
Amaral, Isaac Grinberg, Américo Bologna, Lorena Guaraciaba, 
Teodoro de Souza Campos, Joaquim Fernandes Moreira e Henri- 
que L. Alves. Aberta a sessão, lida e assinada a ata da sessão an- 
terior, o Sr. 1.- Secretário leu o seguinte expediente: Convite do 
Instituto Genealógico Brasileiro para a solenidade de posse de 
novos sócios dia 28 de setembro último; carta do consócio sr. 
Alfredo Gomes reiterando o seu pedido de renúncia ao cargo de 
Orador Oficial do Instituto; ofício do Instituto Histórico Paraiba- 
iio comunicando a eleição de sua nova Diretoria; agradecimento 
da família do saudoso consócio Fernando de Azevedo pelas ho- 
menagens tributadas B sua memória; convite do Consulado Geral 
de Portugal para as comemorações da p r o c ~ o  da República 
Portuguesa dia 5 do corrente; comunicado da Academia Paulista 
de Letras sobre as suas realizações culturais no corrente mês de 
outubro; convite do Clube Piratininga para as homenagens ao 
poeta Laurindo de Brito pela passagem de sua data natalícia; con- 
vite da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e 
Propriedade para o ato inaugural de seu auditório B Rua Martí- 
nico Prado, 246, dia 12 do corrente; convite da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos para o lançamento do serviço postal 
"Aerograwa", Rede Postal Aérea Noturna e selo comemorativo 
do centenário da União Postal Universal; convite do Instituto de 
Geografia e História Militar do Brasil para a conferência do Te- 
nente-Brigadeiro Nelson Freire Laveniere - Wanderley, no Rio de 
Janeiro, dia 22 do corrente, sobre a força aérea brasileira no Congo 
(1960-1964); convite da Câmara Brasileira do Livro para a soleni- 
eade da entrega dos prêmios Jabuti, dia 23 do corrente; convite 
do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil para a con- 
ferência do sr. Nelson Omegna, dia 29 do corrente sobre o Marechal 
Hermes da Fonseca, no Rio de Janeiro; convite do Clube Atlético 
Paulistano e da Transbrasil Linhas Aéreas para a audição de Hi- 
nos e Canções Cívicas do Brasil dia 24 do corrente, naquela socie- 
dade, pela banda sinfônica da Polícia Militar e 250 vezes; telegra- 
ma do dr.  Plínio de Barros Loureiro e senhora excusando-se por 
não comparecer a esta sessão; convite do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado e da Sociedade Paulista de História, da Me- 
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dicina para a palestra do consócio Mário Ferreira Migliano sobre 
a saúde pública no Japão, dia 16 do corrente; convite da Acade- 
mia Paulista de Letras para a solenidade de posse do acadêmico 
António Augusto Soares Amora dia 5 de novembro vindouro; re- 
cebimento de diversas publicaçóes, livros e folhetos, encaminha- 
dos a Biblioteca por rela&. O sr. Presidente deu a palavra ao 
Orador Oficial em exercício, sr. Mário Savelli, que proferiu então, 
como determina o Estatuto, o elogio dos sócios falecidos no de- 
curso do ano social, traçando-lhes em eloqüentes e sentidas pala- 
vras, a biografia. São eles, na ordem observada pelo Orador: 
Marechal Eurico Gaspízr Dutra, Alceu Maynard Araujo, Alfredo 
Ellis Júnior, Fernando de Azevedo, Cândido Fontoura da Silveira, 
Padre Fernando Pedreira de Castro, Aldo de Assis Dias, Aroldo 
Azeuedo, José Anthero Pereira Júnior, Antônio Antunes Alues, Mus- 
sa Kuraim, General Jaguuribe de Mattos. O consócio Álvaro Ama- 
ral comunicou que o Tribunal de Justiça pretende incinerar o ar- 
quivo do Poder Judiciário e propós que se representasse contra 
isso, o que foi aprovado. O sr.  Augusto Benedito Galváo Bueno 
Trigueirinho congratulou-se com o sr. Presidente pela oficilização, 
no calendário escolar, da data da aclamação de Amador Bueno; 
o sr. Álvaro Amara1 encaminha proposta de concessão do título 
de sócio, grande Benemérito do Instituto ao sr.  Álvaro da Veiga 
Coimbra; o sr .  Henrique L. Alves propõe felicitações a Academia 
Paulista de Letras pelos seus 69 anos e lembra a publicação de 
atualização do volume do jubileu pela passagem dos 80 anos de 
Sodalicio dia 1.0 de novembro vindouro; o sr. Álvaro da Veiga 
Coimbra faz entrega dos manuscritos dos catálogos a seu cargo; 
o sr .  Isaac Guinberg oferece a biblioteca exemplar de seu último 
livro: Retrato de Mogi das Cruzes. Nada mais havendo a tratar 
o sr. Presidente declarou encerrada a sessão. Para constar lavrou- 
se a presente ata que lida e achada conforme será devidamente 
assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. Aure- 
liano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein 
Campos. 

ATA DA SESSAO SOLENE EXTRAORDINARIA DE 4 DE 
JANEIRO DE 1975 

Aos quatro dias do mês de janeiro de mil novecentos e se- 
tenta e cinco, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão 
solene extraordinária comemorativa do centenário do jornal O 
Estado de S. Paulo, o Instituto Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo; presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, 1P Secretário, Vinício Stein Campos, 
2.0 Secretário, Tito Lívio Ferreira, 20  Vice-presidente, Mário Fer- 
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reira Migliano, Alfredo Gomes, Mário Savelli, José Carlos de Ata- 
liba Nogueira, Roberto Machado de Carvalho, Alvaro Amaral, Pe. 
Hélio Abranches Viotti, Honório de Syllos, José Leandro de Bar- 
ros Pimentel, Paulo Zingg, Benedicto Augusto Galvão Bueno Tri- 
gueirinho, Tsunezo Sato, Langleberto Pinheiro Soares, Paulo da 
Silveira Santos, Maria Helena Brancante. Eldino Brancante, Ja- 
mes Martin Harwey, Pedro Brasil Bandecchi, Manoel Ubaldino de 
Azevedo, Geraldo Dutra de Moraes, Arrison de Souza Ferraz, Ada 
Rogato, Joaquim Fernandes Moreira, Alvaro da Veiga, Coimbra, 
Américo Bologna, Clóvis de Oliveira, Demócrito de Castro e Silva, 
Paulo Roberto Noronha, além de numerosos representantes de 
entidades e personalidades diversas. Abrindo a sessão o sr. Pre- 
sidente discorreu sobre a finalidade da sessão, comemorativa do 
centenário do jornal O Estudo de S. Paulo, encarecendo a justiça 
dessa homenagem ao grande órgão da imprensa nacional, que alem 
da solidariedade com que tem sempre prestigiado as atividades do 
Instituto, é um jornal que honra a cultura brasileira, dentro e fo- 
ra do Pais. Lembrou a ação de Júlio de Mesquita, como sócio do 
Sodalício, que ele tanto ajudou nos seus primeiros tempos, tanto 
assim que empresta hoje o seu nome ilustre 21 hemerotéca do Ins- 
tituto. Destaca a expressão do grande órgão no cenário da h- 
prensa internacional e dá a palavra ao primeiro orador inscrito, 
sr. Roberto Machado de Carvalho, que historiou a fundação do 
jornal em 4 de janeiro de 1975 e as razões que teriam inspirado a 
sua criação. O orador deteve-se também no estudo da gênese do 
movimento republicano de Itu, que a seu ver engendrou a forma- 
ção do jornal e salienta a linha de coerencia que tem pautado a 
2.~50 pública do jornal, de seu nascimento aos dias atuais. O seu 
trabalho foi denominado - A Convenção de Itu e o jornal A Pro- 
inncia de São Paulo. Seguiu-se com a palavra o sr. Tito Lívio Fer- 
reira, que abordou o tema - "Os Mesquitas e o jornal O Estado 
de São Paulo, focalizando as figuras de Júlio Mesquita, Júlio Mes. 
quita Filho e Júlio Mesquita Neto, desenvolvendo no seu interes- 
sante trabalho o histórico deste jornalismo que sob a orientaçáo 
contínua de v8rias gerações de uma mesma ilustre família paulis- 
ta tanto se tem feito admirar, dentro e fora do Brasil. A convite 
do sr. Presidente assumiu a tribuna o jornalista Paulo Zingg, Pre- 
sidente da Associação Paulista da Imprensa, o qual, em magistral 
improviso, que despertou intenso interesse e foi calorosamente 
aplaudido, fez a apologia do grande órgão brasileiro, criado, como 
disse, no último quartel do sécuio, para emprestar ao movimento 
republicano o apoio da opinião pública e erradicar do território 
nacional os dois remanescentes da era colonial - a monarquia e 
a escravidão. Falaram ainda, solidarizando-se com a homena- 
gem, o sr. Álvaro Arnaral, pelo Ateneu Paulista da História, o sr. 
Mário Savelli, pela Sociedade dos Amigos da Cidade, o sr .  A. B 
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Galváo Bueno Trigueirinho, pela Sociedade Genealógica Brasileira. 
A Associa@o Brasileira de Imprensa também se fez representar 
na solenidade. No encerramento o sr .  Presidente solicitou a gran- 
de assembléia um minuto de silêncio em memória dos grandes vul- 
tos do jornal, já desaparecidos, o que foi imediatamente atendido 
respeitosamente pelo auditório. Nada mais. Para constar lavrou- 
se a presente ata, que lida e achada conforme será devidamente 
aprovada e assinada. Eu, Vinício Stein Campos, 2.O Secretário, a 
escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos. 

ATA DE 11 DE JANEIRO DE 1975 

Aos onze dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta. 
cinco, nesta cidade de S. Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, às 
catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os srs. 
consócios: Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, 1: secretário, Vinício Stein Campos, 2 . O  Secretário. 
Mário Ferreira Migliano, Hélio Abranches Viotti, Augusto Benedic- 
to Galváo Bueno Trigueirinho, Arnérico Bologna, Gabriel Marques, 
José Leandro de Barros Pimentel, Henrique L. Alves, Wilson Maia 
Fina, Hilário da Veiga Carvalho, Alvaro da Veiga Coimbra. Paulo 
Romano, Manoel Ubaldino de Azevedo, Lorena Guaraciaba, Nel- 
son Athayde Ribeiro. Lida. aprovada e assinada a ata da reunião 
anterior, bem como as Efemérides Pauliçtas, do Instituto, o sr. 
1 .  Secretário deu conhecimento a Casa do Expediente a cargo da 
1.qecretária. A seguir o 2.0 Secretário procedeu à leitura do 
extenso relatório de atividades, do Instituto e dos srs. consócios, 
no ano social de 1974, documento elaborado pela l a  Secretária e 
por ela firmado, com o Sr. Presidente. Com relação às ativida- 
des externas dos srs. sócios, que o relatório do Sodalício divulga. 
foi ressaltada, na oportunidade, a necessidade de cada sócio enca- 
minhada a 1." Secretária a resenha das mesmas, pois a não ser 
registradas em atas ou objetos de maior destaque na imprensa 
diária, o Sodalício não dispõe de meios para recolhê-las e ralacio- 
ná-Ias nas suas publicações. E o desejo da Diretoria é que o 
Relatório seja, também neste particular, o mais completo possível. 
Pelo sr .  1.O Tesoureiro - Wilson Maia Fina - foram lidos o ba- 
lancete e o parecer favorável da comissão de contas, sendo am- 
bos aprovados por unamidade. O sr.  Presidente propôs, e foram 
todos aprovados, votos de pesar pelo falecimento do General Hum- 
berto de Souza Mello, Dr. Polycarpa de Magalhães Viotti, José 
Cássio de Macedo Soares FP, Nuto Santana, Octacilio Lopes digo 
Gctacílio Carvalho Lopes. Geraldo de Campos Me10 Freire e Dante 
Pazzanezi . O Pe . Hélio Abranches Viotti agradeceu em seu nome 
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e de sua família o voto de pesar do Instituto pelo falecimento de 
seu progenitor e as palavras carinhosas com as quais o s r .  Presi- 
dente justificou a sua proposta. O sr . Galváo Bueno Trigueirinho 
felicita o sr .  1: Secretário pelo relatório que acaba de ser lido e 
propõe um voto de congratulaçóes com o sr. Prefeito Municipal 
de São Paulo, Miguel Colassuano, pelas suas medidas em defesa 
da cultura, especialmente pela criação da Secretaria da Cultura. 
O sr.  Hilário da Veiga Carvalho, após discorrer sobre o alto me- 
recimento dos ilustres médicos o Instituto tão justamente cultua- 
va no seu preito de saudade - Dr. Polycarpo de Magalhães Viotti, 
Geraldo Campos Freire e Dante Pazzanezi, propôs um voto de 
congratulilçóes com a Diretoria do Sodalício, na pessoa de seu 
Presidente, pelo auspicioso desenvolvimento desta notável casa de 
cultura, eloqiientemente comprovado pelo Relatório e os balance- 
tes que acabavam de ser lidos. Os votos foram aprovados. O sr.  
Nelson Athayde Ribeiro, com a palavra, acrescentou novos dados 
biográficos ao elogio fúnebre de Octacilio Carvalho Lopes, Geral- 
do Campos Freire e Dante Pazzanezi, focalizando o campo médico 
em que se distinguiram. Nada mais havendo a tratar foi encerra- 
da a reunião. Para constar lavrou-se a presente ata, que lida e 
achada conforme, ser8 devidamente assinada. Eu, Vinício Stein 
Campos, 2P Secretario, a escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1975 

- Posse da nova Diretoria para o trienio - 1975-1977 - Aos 
v inte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e setents 
e cinco, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão solene o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sessão magna co- 
memorativa do Dia de São Paulo e de posse da Diretoria eleita 
para o triênio 1975-1977, e que é a seguinte: Presidente - Aure- 
liano Leite. 1.0 Secretário - Heliodoro Tenório da Rocha Marques; 
2." Secretário - Vinício Stein Campos. 1.0 Vice-presidente - Er- 
nesto de Moraes Leme. 2.0 Vice-presidente - Tito Lívio Ferreira. 
3." Vice-presidente - Pedro Brasil Bandecchi. Orador Oficial - 
Mário Savelli, 2P Orador - Pe. Hélio Abranches Viotti. I? Te- 
soureiro - Wilson Maia Fina - 2: Tesoureiro - Augusto Bene. 
dito Galváo Bueno Trigueirinho - 1 .O BibliotecArio - José Lean- 
dro de Barros Pimentel - 2: Bibliotecário - Helena Maria Bran- 
cante. Diretor do Museu - Alvaro da Veiga Coimbra - Hemero. 
tecária - Ana Maria de Almeida Camargo - Suplentes da Secre- 
taria - 3: Secretário - Alvaro do Amaral - 4." Secretária - 
Maria Amélia Arruda Botelho de Sousa Aranha. Declarada em- 
possada a Diretoria o sr .  Presidente deu a palavra ao Orador Ofi- 
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cial, Mário Savelli, que discorreu sobre a data da fundação de 
São Paulo, tecendo interessantes observações sobre a evolução da 
cidade nestes seus 421 anos de história, quando da modesta cons- 
trução dos jesuitas, de 1554, se converteu nestes últimos tempos 
numa das grandes metrópoles do mundo. Serenadas as palmas 
que vitoriaram o distinto orador do Sodalício, o Sr. Presidente deu 
a palavra a dna. Lígia Ferreira Lopes, do movimento "Uni50 19 
de Marco", entidade cívica e assistencial, que em seu nome e da 
comissão integrada por ela, por d. Lydia Maria Perosa, dra. Bea- 
triz Albuquerque Vaz e sr. Benedito Campos Carvalho, fez entrega 
ao "Museu José Bonifácio" da bandeira histórica da marcha de 
19 de março de 1964, concorreu para a salvadora revolução de 31 
do mesmo mês e ano; a bandeira contém as assinaturas dos Pre- 
sidentes Castelo Branco, Costa e Silva, de altas patentes militares 
participantes do movimento do então governador de São Paulo - 
Dr. Adhemar de Barros. Juntamente com a bandeira foram en- 
tregues duas fotografias 18x24, tomadas durante a famosa marcha. 
O sr. Presidente agradeceu o régio presente que tanto vem enri- 
quecer o patrimônio histórico do Museu. Seguiu-se a entrega 
dos certificados do Curso de Museologia realizado no Instituto 
por ocasião dos 80 anos do Sodalicio e o encerramento da sessão, 
a que compareceu elevado número de sócios, representantes da 
sociedade paulista e das autoridades estaduais e municipais. Nada 
mais. Para constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada con- 
forme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, 2.0 
Secretário, escrevi. Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 1: DE FEVEREIRO DE 1975 

A primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco, 
nesta cidade de São Paulo, 8 Rua Benjamin Constant, 158, às ca- 
torze horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S. Paulo, presentes os sócios adiante citados, a primei- 
ra sessão ordinária do corrente ano social. Compareceram Aure- 
liano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1.0 
SecretBrio, Vinício Stein Campos, 2P Secretário, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Ernesto de Moraes Leme, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, Alberto Prado Guimarães, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Henrique L. Alves, Benito Serpa, Lorena Guaraciaba, Ale- 
xandre de Mello, Nilva R. Mello, Paulo Romano, Nelson Athayde 
Ribeiro, Mário Ferreira Migliano, José Leandro de Barros Pimen- 
tel, Geraldo Dutra de Morais, Roberto Machado de Carvalho, Ar- 
mandino Seabra, Hernbni Donato. Lida, aprovada e assinada a 
ata da sessão anterior, lidas as Efemérides Brasileiras de Rio 
Branco e as Efemérides Paulistas, do Instituto, o sr. 1.O Secretário 
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apresentou 31 Casa o Expediente a seu cargo. Fica transcrito, ini- 
cialmente, o Expediente relativo a ata de 11 de janeiro e que é 
a seguinte: Convite da Academia Paulista. de Letras para as reali- 
zações culturais de dezembro de 1974; convite do Instituto dos 
Advogados de S. Paulo para a solenidade de seu aniversário; agra- 
decimento da família de Cados E. Gallo Filho pela manifestação 
de pesar pelo seu falecimento; solicitação da Faculdade de Ciên- 
cias e Letras de Jales, relativamente a uma pesquisa; congratula- 
ções da U. B. E. pela passagem dos 80 anos de fundaçáo deste 
Instituto; recebimento do discurso do atual Presidente de Portu- 
gal, enviado pelos serviços oficiais daquele pais; convite da Es- 
cola de Comunicações e Artes da USP, para concerto de música 
brasileira do séc. XVIII, dia 8 de novembro pp.; convite da Pre- 
feitura Municipal de Cubatão para a I1 mostra Industrial da loca- 
lidade; Medalha comemorativa do 25: aniversário do Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, de Pernambuco; convite 
para a posse do novo Conselho Superior do Ministério Público e 
do Procurador Geral do Estado, dia 27 de dezembro p.p.; agrade- 
cimentos do Cônsul Geral da Austria pelas homenagens ao seu 
pais; convite do MAF (Movimento de Arregirnentaçãn Feminina) 
para a festa do 20.0 aniversário de sua fundação; agradecimento 
do Instituto Histórico e Geográfico de Mínas Gerais pelos cumpri- 
mentos pelo seu 67: aniversário de fundação; oficio da Socie- 
dade Amigos da Cidade comunicando aprovação de voto de júbilo 
daquela entidade pela passagem do 80: aniversário de fundação 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; idem da Aca- 
demia Paulista de História; numerosas mensagens de boas-festas 
iecebidas de entidades, consbcios, autoridades civis e militares e 
outras personalidades. Relativamente a sessão o Sr. 1.'' Secretário 
procedeu a leitura do seguinte expediente: carta do Sr. Oçwaldo 
Barbosa Guisard comunicando haver renunciado à sua participa- 
ção nas comemorclções da Semana Monteiro Lobato, de Taubaté; 
oferta, pelo Sr. Adhemar de Castro, dos trabalhos de sua autoria - 
"Julgamento de Cristo - o maior erro judiciário da História" e 
"Mwonaria - o que é e quais seus verdadeiros objetivos"; con- 
vite da Câmara Municipal de São Paulo para a solenidade da ortor- 
ea da Medalha Anchieta e várias ~ersonalidades: convite da Asso- 
ciação dos cavaleiros de Sãn paul0 para as festividades comemo- 
rativas da fundação de São Paulo para as festividades comemora- 
tivas da fundaçáo de São Paulo dia 25 de janeiro último; convite 
da Câmara Municipal de São Paulo para a solenidade de inaugu- 
ração da Biblioteca Aureliano Leite, d a d a  pelo Sr. Presidente para 
o legislativo municipal; ofício do Tribunal de Justiça do Estado, 
em atenção a represent60 deste Sodalício, sobre a preservação 
dos processos de interesse histórico; convite da Associação Barão 
de Souza Queirós, para as  solenidades comemorativas do centená- 
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rio de sua fundação; convite da União Cultural Brasil-Líbano para 
entrega de prêmios no Palácio Bandeirantes; convite das autori- 
dades municipais de Mauá para os festejos comemorativos do 20." 
aniversário do município; ofício da Assembléia Legislativa do Es- 
tado comunicando inscrição em ata das sessões de um voto de jú- 
bilo pelos 80 anos de Sodalício; oferta, pelo sr. Pedro Ferraz do 
Amaral, de um quadro de fotografias antigas, destinado ao Museu 
José Bonifácio; idem pelo mesmo consócio, de publicações periódi- 
cas do Rio de Janeiro e de Piracicaba, destinadas a Hemeoteca; con- 
vite da fundação MWU de Tecnologia de São Paulo para o ato do 
lançamento da pedra fundamental, dia 25 de janeiro às 15 horas, i 
Avenida Engenbeiro Billings, 250; convite da Prefeitura Municipal 
para o ato solene da sanção da lei que criou a Secretaria Municipal 
de Cultura, dia 13 de janeiro último; diversas publicações, livros 
e opúsculos, encaminhados à biblioteca por relação. A seguir, o 
sr. Presidente deu a palavra ao consócio Sr. Geraldo Dutra de Mo- 
raes, o qual, após discorrer sobre a música barroca e o encontro de 
partituras de música sacra e profana em Minas Gerais e incluídas 
no acervo do Museu de Mariana, sugere ao Instituto a criação de 
uma Comissão permanente de Musicologia, que tenha a seu 
cargo estudar e pesquisar a respeito de nossa música. O Sr. Pre- 
sidente elogiou o trabalho do Sr. Geraldo Dutra de Moraes e o in- 
formou que a Diretoria examinará este assunto em sua próxima 
reunião de terça-feira, 4 do corrente; o fotógrafo profissional, sr. 
Nelson Eduardo Toedlet, ofereceu um quadro contendo o retrato 
da atual Diretoria, trabalho de sua autoria e cuja significação para 
o Instituto o ofertante encareceu; o sr. Presidente agradeceu o 
gesto, elogiando a capacidade profissional do Sr. Nelson Eduardo. 
Assumiu então a tribuna o orador inscrito para a palestra desta 
tarde, sr. Alberto Prado Guimarães, que disse inicialmente de seu 
constrangimento em escrever o trabalho que passaria a ler, sobre 
seu pai, dr. Alvaro de Macedo Guimarães, cujo centenário de nas- 
cimento transcorrera a 24 de janeiro último. Lembrou a figura 
de seu avô, José Ignácio Gomes Guimarães, juiz de direito em S .  
Paulo, Franca e Sorocaba, e que se aposentou na Presidência do 
Tribunal de Justiça. Recordou a carreira forense de Alvaro Guima. 
ráes, Promotor em Juiz de Fora, suas atividades como advogado, 
seu relacionamento profissional com o Conde do Pinhal, a sua re- 
volta contra o que se fazia a SãoPaulo e a. coragem de dizê-lo no 
discurso que escreveu para o centenário do Conde e que se recusou 
visilmente a modificar; descreveu os trabalhos e esforços que dis- 
pendeu em favor de nossa agricultura, como adiantado produtor 
de algodão, para encerrar sua bela e comovente oração com evo- 
caçáo do ilustre paulista em seu ambiente familiar, no círculo de 
seus amigos, etc. O orador foi muito aplaudido, solicitando o Sr. 
Presidente o seu trabalho para oportuna publicação na Revista. O 
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representante do Instituto do Café, Sr. Fábio de Salles Meirelles, 
que se encontrava presente, pediu a palavra e, após felicitar o dr. 
Alberto Prado Guimarães pela sua palestra, convidou o Instituto 
para a solenidade da posse da nova Diretoria do Instituto do Café, 
dia 6 do corrente. O sr. Presidente agradeceu. O Sr. Secretário 
Vinício Stein Campos lembrou ao plenário o falecimento, em fins 
do ano passado, quando já encerrado o ano social, do prestante, 
dedicado e saudoso companheiro Reynaldo Kunts Buch, médico e 
professor, estudioso da História de Limeira e autor de valiosos tra- 
baihos sobre a genealogia das famílias alemãs de São Paulo, pelo 
que propunha se consignasse na presente ata um voto de profundo 
pesar, o que foi unanimemente aprovado. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, agradecendo a 
todos o comparecimento. Para constar lavrou-se a presente ata, 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinicio 
Stein Campos, 2." Secretário, a escrevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tendrw da Rocha Marques 
Vinácio Stein Campos 

ATA DA REUNIA0 DE 15 DE FEVEREIRO DE 1975 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de mil novecentos e seten- 
ta e cinco, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 
158, as catorze horas e trinta minutos, realizou-se a segunda reunião 
plenária do mês, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, I." Secretário, Vinício Stein Campos, 2." 
Secretário, Pedro Brasil Bandecchi, Tito Lívio Ferreira, Maria He- 
lena Brancante, Eldino Brancante, Pedro Ferraz do Amaral, Hen- 
rique L. Alves, Alfredo Gomes, Fernando Góes, José Leandro de 
Barros Pimentel, Alvaro da Veiga Coimbra, Nelson Athayde Ri- 
beiro, Álvaro do Amaral, Arrison de Sousa Ferras, Eugênio de 
Paula Assis, Geraldo Dutra de Menezes, Aug~sto Benedicto Galvão 
Eueno Trigueirinho, Roberto Machado de Carvalho, Ada Rogato, 
Alexandre de Mello, Nilva Rogerick Mello, Benito Serpa, Raymundo 
de Menezes. Lida, aprovada e assinada a ata da sessão anterior, 
bem como as Efemérides, Brasileiras e Paulistas, o Sr. 1." Secretá- 
rio deu conta do seguinte expediente: Agradecimento de família 
do Dr. Polycarpo de Magalháes Viotti pelas manifestações do pesar 
do Sodalicio pelo seu falecimento; pedido da TV Cultura - Canal 
2, de empréstimo da Polianteia "Anchietana"; pedido do Diretor do 
Arquivo Nacional, solicit digo sobre dados relativos ao 2 . O  Reinado 
e a D. Pedro 11; ofício do Museu Histórico, Folclórico e Artístico 
do Embú, congratulando-se com o Instituto pela posse da Direto- 
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ria para o triênio - 1975-1977; recebimento de diversas publicações, 
livros e folhetos, encaminhados a Biblioteca. O sr. Presidente anun- 
ciou a vacância de um cargo no Conselho do Colar D. Pedro I, 
resultante do falecimento do saudoso consócio dr. Cantídio de 
Moura Campos, claro cujo preenchimento propunha h Casa. Ato 
contínuo ergeu-se o Sr. Geraldo Dutra de Moraes e indicou para 
a vaga o sr. Tito Lívio Ferreira. O Sr. Vinício Stein Campos, com a 
palavra, lembrou que para esse lugar deveria ir a filha do finado 
consócio, dona Maria Helena Brancarte. E para que o sr. Tito 
Lívio não ficasse sem o seu lugar no Conselho, ele, orador, de bom 
grado cederia o seu. O sr. Presidente declarou que a proposta do 
sr. Vinício prejudicava a anterior, do sr. Geraldo Moraes, pelo que 
a colocaria em votação em 1." lugar. Submetida a votação foi apro- 
vada por unanimidade. Diante do resultado, que registrou também 
a anuência do sr. Tito Lívio Ferreira, o sr. Presidente declarou eleita 
para a vaga de Cantídio Moura Campos dona Helena Maria Bran- 
cante, e o sr. Tito Lívio Ferreira eleito para o lugar do sr. Vinício 
Stein Campos, que ficava destituido do Conselho, como gênero 
somente propusera sendo o Conselho reconduzido por novo peno- 
do de três anos, com essas modificações. O sr. Geraldo Dutra de 
Moraes, novamente com a palavra, felicita a Diretoria pela criaçáo 
das novas comissóes - Musicologia, Literatura, etc. O sr. José 
Leandro de Barros Pimentel ofereceu em bela montagem os selos 
da emissão de 1974, destinados à seção filatélica do Instituto. Pas- 
sando-se a votaçáo das novas propostas, foram debatidas e vota- 
das as seguintes: Para sócio Grande Benemérito, em 1." vot-o: 
Álvaro da Veiga Coimbra - aprovado. Em 2.0 votação, mudança 
de categoria: - de honorário para titular: Luiz Elmerich - apro- 
vado; Demócrito de Castro e Silva - aprovado; José Leandro de 
Barros Pimentel - aprovacio. Em 1." votação, para sócio titular - 
Caio Porfirio de Castro Carneiro, aprovado; Alfredo Buzaid - 
aprovado; Antônio Barbosa Lima - aprovado; digo recusado; Duí- 
li0 Crispim Farina - diante do empate na votação, teve sua de- 
cisão adiada para nova reunião; Ramon Antônio Ramos - apro- 
vado. Encerrada a votação, a consócia Ada Rogato propõs e foi 
aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Marechal do Ar 
Armando Ararigboia, Presidente da Fundação Santos Dumont. O 
sr. Henrique L. Alves propôs um voto de louvor e aplauso ao sr. 
Miguel Reale pela sua eleição para a Academia Brasileira de Letras; 
idem pela publicação do Catálogo da Exposição do Romance Brasi- 
leiro e congratulações com o escritor Raimundo Magalhães 3únior 
pelo seu jubileu de ouro. Foram aprovados. Nada mais havendo 
a tratar o sr. Presidente agradeceu o comparecimento de todos e 
declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Vinício Stein Cam- 
pos, 1 . O  Secretário, lavrei a presente ata, que lida e achada con- 
forme, será devidamente assinada. Eu, Secretário, a escrevi. Em 
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tempo: O sr. Ramon Antonio Ramos foi proposto e eleito em 1.' 
escrutineo sócio correspondente estrangeiro. Vale a entrelinha: 
"Sendo o Conselho reconduzido, etc." 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício St& Campos 

ATA DA REUNIAO DE 1: DE MARCO DE 1975 

A primeiro de março de mil novecentos e setenta e cinco, 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 seguintes consó 
cios: Ernesto de Moraes Leme, I? vice-presidente em exercício da 
presidência, no impedimento, por moléstia, do titular efetivo dr. 
Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, I." Secre. 
tário, Vinício Stein Campos, 2.- Secretário, Mario Saveili, Orador 
Oficial, Tito M o  Ferreira, 2." Vice-presidente, Pedro Brasil Ban- 
deochi, 2." Vice-Presidente, Paulo Zmgg, Lycurgo de Castro Santos 
Fillio, Antônio Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Ada Rogato, 
José Leandro de Barros Pimentel, Odilon da Costa Manso, Américo 
Bologna, Tsumero Sato, Honório de Sylor, Gabriel Marques, Ita- 
mar Bopp, Paulo Noronha, José Hipólito Trigueirinho, Armandino 
Seabra, José Osório de Oliveira, Nelo Miglorini, Wilson Maia Fina, 
César Salgado, Langleberto Pinheiro Soares, Manoel Ubaldino de 
Azevedo, Roberto Machado de Carvalho. Inicialmente procedeu-se 
20 ato solene da recepção e posse do nove1 wnsócio Odilon da Costa 
Manso, a seguir saudado pelo Orador Oficial Sr. Mário Savelli. O 
dr. Costa Manso, em resposta, leu brilhante orwáo de agradeci- 
mento, prestando homenagem a memória de seu ilustre pai - o 
Ministro Costa Manso, seu patrono no Sodalício, cujo elogio su- 
marisou na oportunidade, referindo-se a sua atuação na vida pú- 
blica, bem como a sua participação na vida do Instituto. Foi Pre- 
sidente do Supremo Tribunal Federal, evocou a sua terra de nasci- 
mento, de Pindamonhangaba, Casa Branca, onde exerceu ajudica- 
tura e concluiu com palavras carinhosas aos Presidentes Ernesto 
Leme e Aureliano Leite. Lida, aprovada e assinada a ata da sessão 
anterior, seguiu-se, pelo 1.0 Secretário, a leitura do seguinte Ex- 
pediente: Carta da Prefeitura de Bananal solicitando contribuição 
para publicação de trabalho do consócio Agostinho Ramos sobre 
aquele município; convite da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo para a solenidade da inauguração do retrato do Prefeito Mi- 
guel Colassuono; convite da Academia Cristã de Letras para a sole- 
nidade da posse do acadêmico José Eugênio de Paula Assis, dia 27 
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de fevereiro último; convite da Sociedade Rural Brasileira para o 
ato da posse de sua nova Diretoria, dia 6do corrente; recebimento 
de diversas publicações, encaminhadas a Biblioteca por relação. O 
sr. Presidente lembra a Casa que esta data recorda o falecimento 
do ilustre brasileiro Ruy Barbosa, ocorrida no ano de 1923. Dada 
a palavra para a conferência do dia ao consócio Hilário Veiga de 
Carvalho, o orador dissertou eloqüentemente sobre o tema anun- 
ciado - Ruy Barbosa e o Dr. Alvarenga - Disse o conferencista 
que o professor Pedro Francisco da Costa Alvarenga, natural do 
Piaui, onde nasceu em 1826, foi eminente figura de nossa ciência 
médica, culto e desprendido, e que cruzou um dia com Ruy, então 
moço pequeno, magro, mirrado, taciturno, cabeça enorme, o jovem 
que não quis alterar o documento de seu nascimento para ingres- 
sar na Faculdade de Direito; quando cursava o 2: ano; faleceu-lhe 
a mãe, descreve a luta política em que se envolveu seu progenitor, 
as desavenças domésticas (de seu pai com um tio), tudo consor- 
rendo para abalar ainda mais a saúde do moço baiano, vítima de 
tonteiras e desmaios. Daí a idéia de enviá-lo para São Paulo, inter- 
rompendo-se o curso que fazia no Recife. Cita os grandes homens 
que freqüentavam a Academia de São Paulo. Relata a sua chegada 
a Santos com seus caixotes de livros, governando São Paulo Salda- 
nha Marinho. Prosseguem os conflitos políticos da Corte. O de- 
pauperamento do estudante, agoniado por tantas contrariedades, 
fisicas e morais, situação bem documentada no seu retrato dessa 
época, aos 18 anos em São Paulo. Os padecimentos se agravaram 
e no fim do curso seu estado era tal que teve de passar um mês em 
absoluto repouso. Antecipados os exames finais, para retomar 
mais cedo a Bahia, concessão dos mestres ante o excepcionai melho- 
ramento do aluno, volta a Salvador em 1870. Chegava como u m  
enfermo. Os diagnósticos, o repouso, as sangrias, panaceia da me- 
dicina da época, não produziram efeito e o pai despresou os mé- 
dicos e concedeu ao filho férias em lugar tranqüilo. Assim foi até 
1878, com intervalos de melhoria e trabalho; segue depois para a 
França em companhia do filho do Conselheiro Dantas. Cita fre. 
quentemente Luiz Viana Filho, apoiando-se no autorizado historia- 
dor baiano. Ruy continuava cada vez mais fraco, em Paris consul- 
tou os mais célebres médicos, ali permanecendo alguns meses e 
retornando a Bahia, condenado à morte. O pai prosseguia empe- 
nhado em salvá-lo. Corria os consultórios sem nada lograr de prá- 
tico. Em 1874 morria o dr. João Barbosa. Nisso passa por Sal- 
vador, a caminho de Portugal, o dr. Alvarenga. Examinou-o e deu- 
-lhe a medicação adequada, salvando-lhe a vida. Ao dr. Alvarenga 
devemos, portanto, a conservação dessa vida preciosa. O sr. Pre- 
sidente felicita o orador pelo seu interessante trabalho, que focaliza 
aspectos pouco conhecidos do genial jurisconsulto brasileiro e se 
congratula com a casa pelo ingresso em seu seio do dr. Odilon da 



REVISTA DO INSTrTUTO HISTÕRICO E GEOGRÁFICO DE S PAULO 327 

Costa Manso, bem como pela escolha do patrono - Ministro Costa 
Manso - nome dos mais ilustres na galeria dos grandes juizes do 
Brasil. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Para 
constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será 
devidamente assinada. Eu, Vinicius Stein Campos, 2 . O  Secretário, 
a escrevi: 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stezn Campos 

REUNIA0 DE 22 DE MARÇO DE 1975 

Aos vinte e dois dias do mês de março de mil novecentos e se- 
tenta e cinco, nesta Cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tante, 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Conselho 
digo o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os 
consócios Ernesto de Moraes Leme, vice-presidente no exercício 
da Presidência em razão de continuar enfermo, acamado, o sr. Pre- 
sidente Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1." 
Secretário, Vinício Stein Campos, 2: Secretario, Álvaro do Amaral, 
Pedro Rodovalho Marcondes Chaves, Raimundo Menezes, Leonai. 
do Arroyo, Mario Ferreira Migliano, José Leandro de Barros Pi- 
mentel, Henrique L. Alves, Paulo Silveira Santos, Célio Salomáo 
Debes, Nelo Migliorini, Américo Bologna, Lorena Guaraciaba, An- 
tônio Barreto do Amaral, Álvaro da Veiga Coimbra, Paulo Roma- 
no, Pedro Ferraz do Amaral, Nelson Athayde Ribeiro, Ada Rogatto, 
Alberto Prado Guimarães, Odilon Costa Manso, Fernando Góes, 
Hernâni Donato, Rudolf, Roberto Hinner, Gerson D. Moraes, Ar- 
mandino Seabra. Lida, aprovada e assinada a ata da sessão ante- 
rior, bem como as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o sr. 1P Se. 
cretário deu conta do seguinte expediente da quinzena: Convite 
da Academia Paulista de Letras para as realiza~óes culturais de 
março corrente; convite da Secretaria d.e Cultura, Esportes e Tu- 
rismo para a solenidade inaugural do Teatro da Dança, dia 4 de 
abril; agradecimentos da família do Dr. José Cássio de Macedo Soa- 
res pelas homenagens tributadas à sua memória; convite da Câ- 
mara Municipal de São Paulo para a palestra do consócio Luís Ar- 
robas Martins no plenhrio do Palticio Anchieta sobre o centenário 
do jornal O Estado de S. Paulo; convite do Instituto Genealógico 
Brasileiro para as solenidades programadas para o dia 15 do cor- 
rente; convite da Academia Paulista de Letras para a solenidade de 
posse de Tito Livio Ferreira naquele Soladício dia 15 de abril vin- 
douro; carta da Diretora do Grupo Escolar Prof. Juvenal Brandáo, 
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de Ouro Fino, agradecendo doação de livros; carta do Dr. Luiz Ta- 
vares da Cunha ofertando os Anais do Senado do Império, publi- 
cações de 27 de abril a 31 de maio de 1888; carta do consórcio José 
Augusto César Salgado solicitando o auditório do Instituto para 
reunião solene do PEN CLUBE; ofício d:, Juiz de Direito da 21 
Vara do Júri desta Capital comunicando ter sido ali aprovado um 
voto de louvor a Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho por 
haver conseguido sustar o leilão de peças históricas programado 
pela FEPASA; recebimento de várias publicações encaminhadas por 
relação à Biblioteca do Sodalício. Passando-se a votaqão, foram 
eleitos em 2.* vot-O: Alvaro da Veiga Coimbra, sócio Grande 
Benemérito; Caio Porfírio de Castro Carneiro, sócio titular; Alf re  
do Bmzaid, sócio titular; Ramon Antônio Ramos, sócio correspon 
dente estrangeiro. Em I? votação foi aprovada a proposta para 
sócio titular de Dvílio Crispim Farina. O sr. Alberto Prado Gui- 
maráes propóe que se inscreva em ata o protesto contra a desa- 
propriação da área em que se ergue o prédio do Diário Popular, 
decorrente das obras do Metrô, descrevendo os grandes e irrepa- 
ráveis prejuízos que sofrerá o tradicional órgão da imprensa pau- 
listana; o sr. Gerson D. Moraes propõe voto de pesar pelo faleci- 
mento do Secretário Geral do Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais, sr. Cândido Martins de Oliveira Júnior; o sr. Henri- 
que L. Alves, voto de aplausos a Rairnundo Magalhães Júnior pela 
sua eleição para Intelectual do Ano, da União Brasileira de Escn 
tores; solicita ofício do Sodalício ao Governador do Estado do Rio 
protestando contra a extinção da Secretaria de Cultura daquele 
Estado; congratulações com o Governador Paulo Egídio Martins 
pelo desmembramento da antiga Secretaria de Esportes e Turismo 
em Secretaria de Esportes e Turismo e Secretaria de Cultura, Ciên 
cia e Tecnologia; registros relativos ao centenário de Fagundes Va- 
rela, morte do poeta, 5." centenário de Miguel Ângelo e 150 anos 
de Camilo Castelo Branco; oferece a biblioteca o livro Artur Ramos. 
o homem e a obra, e lembra a passagem; no corrente ano, do ses- 
quicentenário de nascimento de D. Pedro 11. O sr. Hermâni Donato 
propõe que o Instituto lamente, e não proteste, contra o ato do 
Governador do Estado do Rio. Foram aprovadas todas as propo- 
sições e a emenda do sr. Donato. E também aprovado um voto do 
Sodalício pelo restabelecimento do Presidente Aureliano Lite. O 
sr. Hermâni Donato discorre sobre a ação heroica de Rosa Maria 
de Siqueira, no século XVIII, repelindo a espada uma abordagem 
argelina do barco português em que se encontrava e levantando 
com seu exemplo o ânimo da t r ipu le0  já vencida pelos assaltan- 
tes. O sr. Presidente comunica o falecimento de Pedro Aleixo e faz 
o elogio do extinto, ordenando a inscrição em ata do voto de pesar 
pela morte do ilustre brasileiro. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a reunião. Para constar lavrou-se a presente ata que 
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lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinícic. 
Stein Campos, Secretário, a escrevi: 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA REUNIA0 DO DIA 5 DE ABRIL DE 1975 

Aos cinco dias do mês de abril de mil novecentos e setenta e 
cinco, nesta Cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 156, 
às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os con 
sócios Ernesto de Moraes Leme, 1." Vice-presidente no exercício dã 
Presidência, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1.0 Secretári~, 
Vinício Stein Campos, 2.O Secretário, Arrison de Souza Ferraz, Hen 
rique L. Alves, Américo Bologna, Pe. Hélio Abranches Viotti, Paul 
Donavan Kigar, Antbnio Baneto do Amaral, Luís Elmenich, Wilson 
Maia Fina, Alvaro da Veiga Coimbra, Joaquim Fernandes Moreira, 
Alberto Prado Guimarães, Geraldo D. Moraes, Armandino Seabra, 
Celso Maria de Melo Pupo, Lycurgo Castro Santos Filho, Tácito Ma- 
cedo van Langendonck, José Leandro de Barros Pimentei, Augusto 
Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Isaac Guirberg, Paulo No- 
ronha, Roberto Machado de Carvalho. Lida, aprovada e assinada 
a ata da sessão anterior, bem como as Efemérides Brasileiras de 
Barão do Rio Branco e as Efemérides Paulistas, do Instituto, o Sr. 
I ?  Secretário leu o resumo do Expediente da quinzena, a saber: 
ofício do Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís- 
tico da Paraíba comunicando a instalação do mesmo naquele Esta- 
do; ofício do Secretário do PEN Club solicitando o auditório do 
Instituto para urna de suas sessões solenes, dia 15 do corrente; 
convite das Faculdades Metropolitanas Unidas para a colaçáo de 
grau dos seus acadêmicos de Direito, dia 4 do corrente; convite da 
Academia Paulista de Letras para o curso "Marcel Proust e a Pro- 
cura do Tempo Perdido", dia 7 do corrente; ofício da Liga de De- 
fesa Nacional, de Minas Gerais, sobre as homenagens que estão 
sendo programadas pela passagem do nascimento do Dr. Artur da 
Silva Bemardes, a 8 de agosto vindouro; recebimento de diversas 
publicações conforme relação encaminhada à. biblioteca para as 
devidas anotações. Dada a palavra ao primeiro orador inscrito, sr. 
Vinício Stein Campos, que deveria discorrer sobre "Uma peça 
Histórica artística do Museu de Nantes", esclareceu o citado con- 
sócio que deixava para outra oportunidade a sua palestra pois 
teria de retirar-se antes do término da reunião para seguir para a 
cidade de Araraquara onde, as 20 horas, deveria participar, com o 
sr. Secretãrio de Cultura, Ciências e Tecnologia, dr. José E. Mindlin, 
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da solenidade de abertura do "Museu Histórico e Pedagógico Vo- 
luntários da Pátria", daquela cidade. Elogiou a atitude do atual Se- 
cretário, prestigiando com seu comparecimento a esse ato cívico- 
-cultural do Museu araraquarense, o que permite alimentar gran. 
des esperanças na ação do governo que se inicia e que revela tão 
alto interesse pela obra musicológica em desenvolvimento no Esta- 
do. Falou em seguida o consócio Wileon Maia Fina sobre a Praçz 
da República, estudando a origem do velho largo, seu valor no 
quadro histórico e paisagístico da cidade e a ameaça que hoje 
paira sobre esse tradicional e aprazível logradouro, escolhido parn 
uma das horrendas estações do Metrô, segundo divulgam os jor- 
nais. Concluiu formulando dramático apelo em favor da preser- 
vação da Praça. O Sr. Aures de Almeida Camargo enviou proposta 
escrita para consignação em ata de um voto de júbilo pela passa- 
gem do 146.0 aniversário da Capela do Amparo, sua cidade natal. 
O sr. Joaquim de Lima Fernandes Moreira lembrou a homenagem 
ao Barão de Iguape, pela Mesa da Santa Casa de Misericórdia, ao 
ensejo de seu centenário e o Pe. Hélio Abranches Viotti falou 
apoiando essa homenagem. O Sr. Armandino Seabra recordou aos 
srs. consócios a posse de Tito Lívio Ferreira na Academia Paulista 
de Letras, dia 16 do corrente. O sr. Luiz Elmerich comentou o 
abandono em que se encontra o monumento a Carlos Gomes no 
Vale do Anhangabaú e pediu representação contra isto &s autori- 
dades responsáveis. Todas as propostas foram aprovadas. Nada 
mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Para constar lavrou- 
-se a presente ata, que lida e achada conforme, será devidamente 
assinada. Eu, Vinício Stein Campos, 2 . O  Secretario, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Hiliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinácio Stein Campos 

ATA DA REUNIA0 DE 19 DE ABRIL DE 1975 

Aos dezenove dias do mês de abril de mil novecentos e setenta 
e cinco, 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 a segunda sessão plenária do mês, presen- 
tes os consócios Ernesto de Moraes Leme, Presidente em exercício. 
Heliodoro Tenorio da Rocha Maraues. 1P Secretário. Vinício Stein --.-- ~ ~ - -  - ~ -~ 

Campos, 2P Secretário, ~ i t ~ ~ í v i o  ~e&i ra ,  Mário ~ivell i ,  ~ a k u n -  
do de Menezes, Pe. Hélio Abranches Viotti, Alvaro do Amaral, Paulo 
Zingg, Caio Porfírio de Castro Carneiro, Tácito Remi de Macedo 
van Laugendongk, Hilário da Veiga Cawaiho, José Leandro de 
Barros Pimentel, Alvaro da Veiga Coimbra, Arrison de Souza Fer- 
raz, Arnérico Bologna, Gabriel Soares, Paul Donovan Kigar, Tsuneso 
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Sato, Roberto Machado de Carvalho, Henrique L. Alves, Paulo Sil- 
veira Santos, Paulo Romano, Pedro Brasil Bandecchi e Wilson 
Maia Fina. Inicialmente procedeu-se ao recebimento e posse do 
nove1 consócio Caio Porfírio de Castro Carneiro, introduzido no 
recinto com as formalidades do estilo e saudado pelo Orador Ofi- 
cial Sr. Mário Sorelii. Agradecendo a saudaçáo declarou haver esco- 
lhido para seu patrono o historiador cearense João Brígido dos 
Santos. O Sr. 1." Secretário Heiiodoro Tenório da Rocha Marques 
propôs um voto de pesar pelo falecimento de d. Marina Vieira de 
Carvalho Mesquita, viúva do saudoso consócio Júlio de Mesquita 
Filho. As palavras do orador foram apoiadas pelo Presidente Er- 
nesto Leme e a proposta aprovada por unanimidade. O Sr. Arri- 
son de Souza Ferraz prop6s voto de pesar pelo falecimento do dr. 
Mário Severo Albuquerque Maranhão e Vinício Stein Campos pelo 
falecimento do dr. Luciano Venese Decourt, o que foi também 
unanimemente aprovado. O Sr. Alvaro do Amaral propôs voto de 
congratulações com Pedro Ferraz do Amaral pela sua eleição para 
a Academia Paulista de Letras e com Tito Lívio Ferreira pela sua 
posse no mesmo Sodalício. O Sr. Mário Savelli, um voto de con- 
gratulações com o Secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia, 
d r .  José E. Mindlin, pelo tombamento da ladeira da Memória, 
voto de pesar pelo falecimento do prof. José Pinto Antunes e re- 
gistro da passagem do Dia do Indio, citando Pedro de Toledo e o 
Marechai Rondon, pela obra em defesa dos selvícolas, bem como 
a FUNAI e todas as missões que nos sertões deram amparo aos 
indígenas. O Sr. Henrique L. Alves - voto de aplauso a Euripe- 
des Simões de Paula pela edição jubilar do n.O 100 da Revista 
de História, ao Museu da Imagem e do Som da União Brasileira 
de Escritores seu I? aniversário, propõe um apelo ao governo 
para emitir um selo comemorativo do centenário do nascimento 
de Afonso E. Taunay, e ofereceu a Biblioteca um exemplar do 
livro de Maria Cavaleiro Nova Antologia Brasileira da Arvore; 
o sr .  Roberto Machado de Carvalho elogia o foiheto "Notícia Bi- 
bliogrdfica e Histórica" da Pontifícia Universidade Católica, de 
Campinas, do prof. Odilon Nogueira de Matos, e propõe que se 
encareça à Reitoria daquela Universidade a conveniência da con- 
tinuidade dessa publicaçáo: todas as  propostas foram aprovadas 
O Sr. Tito Lívio Ferreira agradeceu as congratuia@es pela sua 
posse na Academia Paulista de Letras. Passando-se a votação da 
única proposta em pauta, a votam,  em 2P discussão, da proposta 
da admissão do dr.  Duílio Chrispin Farina como sócio titular, 
foi a mesma aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 
tratar foi encerrada a reunião. Para constar lavrou-se a presente 
ata, que lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, 
Vinício Stein Campos, 2P Secretário, a escrevi, Ernesto Um>, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 
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ATA DA REUNIAO W DIA 10 DE MAIO DE 1975 

Aos dez dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e 
cinco, nesta cidade de Sáo Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, presentes os consócios Ernesto de Mo- 
rais Leme, Presidente em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha. 
Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein Campos, 2: Secretário, Tito 
Lívio Ferreira, Lycurgo Castro Santos Filho, A. B. Galváo Bueno 
Trigueirinho, Alexandre de Mello, Nilva Rojerick de Mello, Henri- 
que L. Alves, Alvaro da Veiga Coimbra, Hilário Veiga Coimbra, 
Alfredo Buzaid, José Leandro de Barros Pimentel, Celso Maria 
de Mello Pupo, Geraldo D. Morais, Armandino Seabra, Tácito 
Remi de Macedo Van Langendonk, José Alves Palma, João Gual- 
berto de Oliveira, Ada Rogatto, Mário Savelli, Roberto Machado 
de Carvalho, Luís Wanderley Torres, Pedro Ferraz do Amaral. 
Abertos os trabalhos, lida, aprovada e assinada a ata da reunião 
anterior, o Sr. Presidente comunicou encontrar-se na casa, para 
a posse, o nove1 consócio sr .  Alfredo Buzaia, o qual, introduzido 
no recinto com as formalidades do estilo, leu e assinou o respec- 
tivo compromisso, sendo declarado empossado. Saudado pelo 
orador oficial sr . Mário Savelli, respondeu agradecendo e traçou 
breve biografia do historiador Hélio Viana, seu patrono no Soda- 
licio. O Sr. Presidente se congratula com a Casa pela posse do 
sr .  Alfredo Buzaid no quadro de sócios titulares do Instituto e o 
felicita pela escolha de Hélio Vianna para seu patrono. Lidas as  
efemérides brasileiras e paulistas, o sr. 1: Secretário dá conheci- 
mento a Casa de uma carta do Presidente Aureliano Leite, solici- 
tando afastamento por seis meses, por motivo de doença, e da 
resposta que lhe foi enviada, concedendo esse afastamento não 
pelo prazo pedido, mas por tempo indeterminado digo indetermi- 
nado, a fim de que possa retomar a Presidência a qualquer tempo, 
o mais breve possível, como é o dsejo de todos os seus amigos 
e consócios do Instituto. O sr.  Presidente Ernesto Leme declarou 
que espera que o Dr. Aureliano Leite se restabeleça e retorne ao 
Instituto o mais rapidamente possível, reassumindo o cargo que 
tanto tem honrado e engrandecido. Dada a palavra ao consócio 
Hilário da Veiga Coimbra dissertou ele sobre o tema - "Remi- 
niscências camoneanas de Tomes", trabalho interessante, cujs 
leitura foi ouvida c0.m muito agrado. O sr .  Lycurgo de Castro 
Santos Filho prop8s um voto de pesar pelo falecimento do sau- 
doso consócio prof. Raul Votta, historiador da Farmácia Paulis- 
ts. e da Farmácia Brasileira, cujo merecimento encareceu num 
sóbrio e eloqüente improviso. A proposta foi aprovada. O sr. 
Henrique L.  Alves comunica que representou o Instituto em 
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Campinas, na solenidade do lançamento da obra premiada de Rai- 
mundo de Menezes - Campos Sales, sua vida e sua obra, e pro- 
põe um voto de congratulações com Tavares de Miranda pelos 
seus vinte anos de colunista social da Folha de S. Paulo, o que foi 
aprovado. Finalmente, com a eloqüência que lhe é peculiar, fa- 
iou sobre Tiradentes o consócio Luís Wanderley Torres, num im- 
proviso brilhante, repassado de civismo e emoção e que a todos 
profundamente comoveu. O sr. Presidente agradece a todos os 
oradores a sua participação nos trabalhos da sessão, o compare- 
cimento de todos, e declarou fim da reunião, ass. Ernesto Leme, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA REUNIÁO DO DIA 7 DE JUNHO DE 1975 

Aos sete dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco, nesta cidade de São Paulo, h Rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordinária 
0 Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os 
seguintes consócios: Emesto de Moraes Leme, Presidente em exer- 
cicio, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1: Secretário, Viní 
cio Stein Campos, 2: Secretário, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
D. Ernesto de Paula, Paulo Zing, Arrison de Souza Ferraz, Paulo 
Romano, Mário F. Migliano, Américo Bologna, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Tácito Remi Macedo van Langendonk, Langleberto Soa. 
res de Sousa, Mário Savelii, Alexandre de Melio, Duílio Crispim 
Farina, Alberto Prado Guimarães, Geraldo D. Moraes, Henrique 
I,. Alves, Pedro Ferraz do Amaral, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Roberto Machado de Carvalho, Tsunezo Sato, Nilva R. Melio. 
Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Pedro Camello, Á1- 
varo Amaral, Wilson Maia F'ina, Hilário da Veiga Coimbra, New- 
ton de Barros. Inicialmente procedeu-se $8 recepção, compro- 
misso e posse do nove1 consócio, o dr. Duílio Crispim Fanna, 
que foi saudado pelo Orador Oficial Sr. Mário Savelli. Agradecen- 
do o Sr. Farina declarou haver escolhido para seu patrono Diogo 
de Toledo Lara e Ordonhes, e leu expressiva sintese biográfica do 
mesmo. O Sr. Presidente põe em destaque a bela oração que 
acabava de ser proferida e dá início aos trabalhos da sessão. Li- 
das, a ata e as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o Sr. 1.0 Secre- 
tário deu conta do seguinte Expediente: cartão de agradecimen- 
tos do Governador Paulo Egídio Martins; convite da Câmara Mu- 
nicipal de São Paulo para a diplomaçáo do consócio J. B. Silveira 
Peixoto como "cidadão emérito de São Paulo"; convite da Aca- 
demia Paulista de Letras para as sessões culturais do corrente 
mês; comunicação da posse da nova Diretoria do Instituto Histó- 
rico, Geográfico e Etnográfiw Paranaense; convite da Sra. By van 
Langendonck, para a solenidade da abertura de sua exposição de 
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quadros no Departamento Cultural do Clube Atlético Paulistano. 
dia 18 do corrente, hs 21 horas; convite da Comissão Cívica do 
Monumento Histórico da Fundação de São Paulo, para a 8.a Se- 
mana Anohietana, de 3 a 9 do corrente; convite da Diretoria da 
Associação para a entrega dos prêmios "Henning Albert Boilesen", 
de 1974, no Palácio Bandeirantes, dia 12 do corrente, as 20,30 
horas; agradecimento de d. Zayra Teixeira Decourt, pela home- 
nagem a memória do finado dr. Luciano V. Decourt; agradeci- 
mento da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia pelas con- 
gratulações a propósito do tombamento do Largo da Memória; 
agradecimento da Reitoria da P. U.  C. de Campinas pela manifes- 
tação do Instituto sobre o folheto "Notícia Bibliográfica e Histó- 
rica" por ela editado; convite da Academia Paulista de Letras 
pela digo para a sessão solene da posse do sr. Nelson Palma Tra- 
vassos; convite da Prefeitura de Oswaldo Cruz para os festejos 
do aniversário da fundação da cidade, de 31 de maio a 14 do 
corrente; ofício do Diretor do Arquivo Nacional solicitando dados 
para divulgação dos acervos documentais do Instituto; convite do 
governo de Minas Gerais e do Instituto Histórico e Geográfico 
daquele Estado para as comemorações do centenário d.e nasci- 
mento do Presidente Artur Bernardes; comunicação do Instituto 
Histórico e Geográfico do Pará sobre a sua Diretoria para o triê- 
nio - 1975-1978; ofício da Sociedade Brasileira de Artes, Cultu- 
ra e Ensino, de Campinas, sobre intercâmbio de publicações; con- 
vite do Tribunal de Justiça Militar do Estado para a homenagem 
ao Diretor da Justiça Militar da Venezuela, dia 12 de maio últi- 
mo; agradecimento do consócio Pedro Ferraz do Amara1 pelas 
congratulações por sua eleição para a Academia Paulista de Le- 
tras e do sr .  Ramon Antônio Ramos pela sua eleição para sócio 
correspondente estrangeirc, deste Instituto; publicações diver- 
sas, livros, revistas e folhetos, enviados por relação a Biblioteca. 
Falou a seguir o conferencista inscrito, sr .  Newton de Barros, 
que discorreu sobre o tema - "Um historiador esquecido - João 
Manoel Pereira da Silva". O Pe. Hélio Abranches Viotti, como 
parte da 8". Semana Anchietana, projetou numerosos "slides" 
relativo a vida e obra do Pe. José de Anchieta, explicando-os, a 
medida que eram apresentados. O sr .  Mário Savelli propôs um 
voto de congratulações com o Pe. Viotti pela sua eleição para 'I 
Academia Paulista de Letras, o que foi aprovado. O Sr. Pedro 
Camello, de Pernambuco, transmitiu ao Sodalício a mensagem de 
saudação que trazia, do Pe. Antônio Gonçalves de Mello, do Ins 
tituto de Pernarnbuco, oferecendo à biblioteca publ[caçÕes da- 
quele Sodalício. O sr.  Presidente destaca a solidariedade entre 
S.  Paulo e Pernambuco, lembrando Frei Caneca e o Pe. Feijó, 
contrários ao direito do Imperador de outorgar Constituição ao 
País, as Faculdades de Direito de São Paulo e Pernambuco, etc. 
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O sr.  Geraldo Dutra de Moraes propõe felicitações ao jornal O 
Estado de S. Paulo pelas publicaçóes que vêm fazendo, comemo- 
rativas do centenário da folha, o que foi aprovado. O sr.  Alberto 
Prado Guimarães propõe um voto de aplauso ao Secretário da 
Segurança Pública pelo seu esforço em prol da tranqüilidade da 
família paulistana. O Sr. Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho propõe: 1: - Que o Instituto represente contra o ato 
do Prefeito Municipal de São Paulo revogando a cessão da casa 
do Pátio do Colégio ao Instituto Genealógico Brasileiro, resolução 
baixada sem nenhuma explicação que a justificasse; o Sr. Presi- 
dente propõe que se substituísse o protesto por uma representa- 
ção lamentando a medida; o que foi aprovado; 2." - que o Insti 
tuto tomasse uma provid6ncia com relação ao caso do Pátio da 
Colégio, isto é, a suspenção das obras da reconstrução da Igreja 
por resolução do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado. O sr.  Presidente 
designou uma comissão para estudar o assunto e composta pelos 
consócios Galváo Bueno Trigueirinho, pe. Hélio A. Viotti e Mário 
Savelli. O Sr. Cel. José Hipolito Trigueirinho propôs um voto 
de pesar pelo falecimento de José Rodrigues Alves Sobrinho. O 
sr. Presidente se solidariza com a proposta, lembrando que o 
saudoso extinto fez parte do Secretariado do governo de Pedro 
de Toldo, aclamado pelo povo paulista em 23 de maio de 1932 
e era filho do ilustre Conselheiro Rodrigues Alves. Foi aprova- 
do. O Sr. Álvaro Amaral pediu n palavra e cond.ena o Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Tu- 
rístico do Estado, afirmando que esse órgão é inoperante, pois 
durante mais de vinte anos não fez coisa alguma em defesa do 
patrimônio histórico de São Paulo e agora está pretendendo em. 
bargar as obras do Pátio do Colégio. O sr.  Vinício Stein Campos, 
contestando imediatamente as afirmações do sr.  Alvaro Amaral, 
lembrou que o Conselho foi presidido por dois consócios do Ins- 
tituto, o sr. Aureliano Leite e d. Lúcia Falkemberg, de 1969 - 
data de sua instalaçáo - a 1975, e que nesse curto periodo, que 
está muito longe dos 20 anos referidos pelo sr .  Amaral, realizou 
obra das mais notáveis em defesa; do patrimônio histórico, ar- 
tístico e paisagistico de São Paulo; foram tombados numerosos 
monumentos, restaurados e protegidos edifícios, relíquias históri- 
cas e sítios paisagísticos, todo o Vale do Paraíba foi levantado 
num trabalho sem paralelo na história do País e que está servindo 
de modelo para atividades semelhantes em Minas Gerais; com o 
caso do Pátio do Colégio o que há realmente é a paralizaçáo das 
obras pela proposta de tombamento do sítio arqueológico, para- 
lização essa decorrente da abertura do processo de tombamento. 
como determina a lei, mas que o Conselho ainda não decidiu a in- 
terrupção definitiva da construção da Igreja, pois o processo de 
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tombamento está em sua fase micial, de pesquisas e instm@o. 
Tendo sido lembrada pela srta . Nilva R .  Mello a conveniência da 
inclusão do sr. Alvaro Amara1 na Comissão que vai estudar o 
caso do Pátio do Colégio, o sr. Presidente Ernesto Leme declarou 
iião ver essa necessidade, devendo a comissão permanecer como 
foi constituída, sem que isso importe em qualquer restrição h pes- 
soa do Sr. Amaral, consócio que muito preza e respeita. O Sr. 
Agostinho Ramos fala, por fim, solidário com a homenagem a 
memória de José Rodrigues Alves sobrinho. Nada, mais havendo 
a tratar, foi encerrada a reunião, e para constar lavrou-se a pre- 
sente ata, que lida e achada conforme será devidamente assinada. 
Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. Ernesto Leme, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DO DIA 21 DE JUNHO DE 1975 

Aos 21 dias do mês de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, presentes os consócios Ernesto de 
Morais Leme, Presidente em exercício, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, 1: Secretário, Vinício Stein Campos, 2." Secretário, 
Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Hilário da Veiga 
Carvalho, Alvaro da Veiga Coirnbra, Nelson Athayde Ribeiro, Ga- 
briel Marques, Paulo Zing, pe. Hélio Abranches Viotti, Alberto 
Prado Guimarães, Mário Ferreira Migliano, Tácito Remi de Ma- 
cedo Van Langendonck, Tsuneso Sato, Henrique L. Alves, Ataliba 
Nogueira, Alexandre R. Mello, Nilva R. Mello, Arrison de Sousa 
Ferraz, José Leandro de Barros Pimentel, Geraldo Dutra de Mo. 
rais, Joaquim Fernandes Moreira, Mário Savelii, Wilson Maia Fi- 
na. Lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o sr. 1." Secretá- 
rio lê o seguinte Expediente: convite da Associação Paulista de 
Imprensa para a sessão solene de homenagem a vários de seus 
associados dia 26 do corrente; convite da Companhia Editora 
Nacional para o lançamento do livro de ãesenhos de Tom Maya 
e Tereza Regina sobre Paraty e Vale do Paraíba; ofício do Instituto 
dos Advogados de São Paulo sobre as comemoraçóes do sesqui- 
centenário da fundação dos Cursos Jurídicos em 1977; oferta, 
pelo sr. George Arajg Smith, de um Atlas Mundial e livro sobre 
Algéria, França e Suiça; ofício do sr. Secretário de Cultura, Ciên- 
cia e Tecnologia do Estado a respeito do pedido de demissão do 
Dr. Aureliano Leite dos cargos de Conseiheiro e Presidente do 
Conselho de Defesa do Patrimbnio Histórico, Arqueológico, Ar- 
tístico e Turístico do Estado, onde representava este Sodalício; 
ofício do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre as co. 
memoraqões que vai promover em homenagem a D. Pedro 11; no 
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sesquicentenhrio de seu nascimento; convite da Academia Brasilei. 
ra de Fazendeiros para a solenidade da posse de sua primeira Di- 
retoria; comunicado da Diretoria de Edições Tecnicas do Senado 
sobre o 8.0 Congresso de Biblioteconomia e Documentação; agra- 
decimentos da família Ranieri Mamlli, pelo voto de pesar pelo 
seu falecimento; convite do Instituto dos Advogados de São Paulo 
para a palestra do Sr. Secretário da Justiça, Prof. Manoel Pedro 
Pirnentel, dia 24 do corrente; recebimento de diversas publica- 
ções, livros e opúsculos, encaminhados h biblioteca por relação. 
Dada a palavra ao Orador Oficial sr. Mário Savelli, leu ele o Re- 
latório da comissão designada para estudar o caso da interiup- 
çáo das obras de rewnstmção da Igreja no local, favorável ao 
prosseguimento dessa reconst-. O sr. Presidente apresenta 
congratulações com o relator pelo excelente trabalho da Comissão 
e, após debates, de que participaram os srs. consócios Mário Sa- 
uelli, Alvaro Amaral, Pedro Brasil Bandecchi, Vinício Stein Cam- 
pos, foi aprovada a remessa do relatório ao Senhor Secretário de 
Cultura, Ciência e Tecnologia, dr. José E. Mindlin e ao Senhor 
Governador, deixando de votar, por razões íntimas, o sr. Alberto 
Prado Guimarães. O Sr. Cel. Arrison de Souza Ferraz recorda 
a passagem do 108.0 aniversário da heroica marcha de retraimen 
to, de Laguna a Aquidaban, cumprida em 38 dias com a bra~Urd 
imortalizada nas páginas do livro do Visconde de Taunay - Reti- 
Tada áa Laguna, solicitando se consignasse em ata um voto a rne- 
mória desses bravos que tão gloriosamente se sacrificaram pela 
sua Pátria, o que foi unanimemente aprovado. O sr. Mário Sa- 
velli propõe um voto de pesar pelo falecimento do dr. José Fur- 
tado Cavalcanti; os consócios Pedro Brasil Bandecchi, Henrique L. 
Alves, Vinício Stein Campos, voto de pesar pelo faleeimcnto do 
dr. José F'urtado Cavalcanti; os consócios Pedro Brasil Bandecchi, 
Henrique L. Alves, Vinício Steii Campos, Ataliba Nogueira, Al- 
berto Prado Guimarães, falaram sobre o falecimento do escritor 
Ivan Lins, da Academia Brasileira de Letras, tendo o Pe. Hélio 
Abranches Viotti apoiado essa homenagem e solicitado também o 
pesar do Sodalicio para a morte do Pe. João Alvares de Macedo, 
jesuíta, missiontirio em Madagascar e que muito o auxiliou sobre 
suas pesquisas anchietanas. O Sr. Gabriel Marques prop6s um 
voto de pesar pelo falecimento do prof. Décio Ferraz Alvim. To- 
dos os votos foram aprovados por unanimidade. Passando-se a 
votação de admissáo de novos consócios foram aprovados os se- 
guintes: Sócio correspondente nacional: 1." votação - Eduardo 
Canabrava Barreiras, Alberto Deodato Maia Barreto e Dermeval 
José Pimenta. Para sócio titular, igualmente aprovado em Ia. 
votação, José Osório de Azevedo. Nada mais havendo a tratar foi 
encerrada a sessão. Para constar, lavrou-se a presente ata, que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício 



33% REVISTA DO INSTITUTO HISTÕRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Stein Campos, Secretário, a escrevi. Ernesto Leme, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA REUNIAO DE 5 DE JULHO DE 1975 

Aos cinco dias do mês de julho de mil novecentos e setenta 
e cinco, 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 se- 
guintes consócios: Ernesto de Moraes Leme, Presidente, Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, l? Secretário, Vinício Steir, 
Campos, 2." Secretário, Mário Savelli, Mário Ferreira Migliano, 
Henrique L. Alves, Pedro Ferraz do Amaral, Paulo Zing, B. A. Gal- 
vão Bueno Trigueirinho, Wilson Maia Fina, Luís Wanderley Torres, 
Agostinho Ramos, Arnérico Bologna, Cesarino Júnior, Roberto Ma- 
chado de Carvalho, Paulo Romano, Tito Lívio Ferreira, Nilva R 
Mello, Abiguar Bastos, Mário Hoepner Dutra, Geraldo Dutra de 
Moraes, José Leandro de Barros Pimentel, Tácito Remi de Macedo 
van Langendonck, Pedro Brasil Bandecchi, Dúilio Crispin Pereira, 
Alberto Prado Guimarães, Tsunesa Sato, Paulo Bomfim, João Gual- 
berto de Oliveira, Alexandre de Mello, Eugênio de Paula Assis. O 
sr. Presidente procedeu a solenidade da posse dos novos consócios 
Mário Hoepner Dutra e Abeguar Bastos, que foram a seguir sauda- 
dos pelo Orador Oficial Mário Savelli. Em seus discursos de agra- 
decimento declinam os nomes dos respectivos patronos: Nelson 
Hungria, do primeiro, e Domingos Ant6nio Rayol - Barão de 
Guajará, do segundo. Lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas, 
o sr. l? Secretário deu conta do seguinte Expediente: Convite da 
Câmara Municipal de São Paulo para a solenidade da diplomação de 
José Benedito Silveira Peixoto como "cidadão emérito"; convites 
da Sociedade Veteranos de 32 - MMD.C e do Clube Piratininga 
para os tradicionais festejos da Revolução Constitucionalista; agra- 
depimentos do Secretário da Segurança Cel. Antônio Erasmo Dias 
pelas homenagens que lhe tributou o Sodalício; comunicação do 
Arquivo Histórico da Prefeitura sobre o VI11 Concurso da História 
dos Bairros; ofício do Secretário dr. José E. Mindlim concedendo 
ao Presidente Aureliano Leite a dispensa da representação do Ins- 
tituto no CONDEPHAAT e agradecendo os serviços que nessa re- 
presentação prestou ao Estado; comunicado da "Fundação Santos 
Dumont" sobre a composição de sua nova Diretoria e relação das 
obras e demais publicações oferecidas ao Instituto. Foram pro- 
postos e aprovados os seguintes votos: Mário Savelli - de pesar 
pelo falecimento de Edu Chaves, Eduardo Bozani, José F e r m  de 
Camargo e Amaido Amado Ferreira, e de congratulaçóes com o 
Governo Brasileiro pela sssinatura do acordo nuclear Brasil-Ale- 
manha e pelo anivershrio de fundação de Capivari; Alberto Prado 
Guimarães discorre sobre Edu Chaves e JO& Feria2 de Camargo; 



REYISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGFLAETCO DE S. PAULO a 

o Sr. Henrique L. Alves propõe que se cultue a memória do Pre- 
sidente Artur Bernardes na primeira sessão de acordo vindouro, a 
propósito da passagem do centenário de seu nascimento; Paulo 
Zing fala sobre a revolta de 1924, do general Izidoro Dias Lopes e 
a importfincia do acordo at6mico agora celebrado; o Sr. José César 
Salgado recorda dever-se ao consócio Waldomiro Benedito de 
Abreu a sustaçáo da queima dos arquivos notariais, ordenada pelo 
artigo 1.215 do Código de Processo Civil. O Sr. Presidente, acen- 
tuando o seu aplauso a proposta do sr. Mário Savelli a respeito do 
acordo awmico, declarou que exultava partjculamente com a 
celebra@ do Convênio Nuclear entre o Brasil e a Alemanha. É 
que, presidente da Delegaçáo do Brasil h Nona Sessão da Assem- 
bléia Geral da ONU, em 1954, participara da votação do acordo 
relativo a aplicação da energia atdmica para fins pacíficos. Toman- 
do a palavra, nessa oportunidade, tivera ensejo de proclamar quan- 
to se interessavam as nossas Universidades pelo estudo da Física 
Nuclear, e o nosso País pela prospecção de materiais atômicos. O 
estudo da Fisica Nuclear, entre nós, teve enorme impulso com a 
vinda para São Paulo do professor Gleb Wataghin, da Universidade 
de Turim, o qual formou em nossa Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras, discipulos notáveis: entre os quais César Lattes, Marcelo 
Damy de Souza Dantas e Oscar Sala. Destacava-se na Escola Poli- 
técnica o professor Luís Cintra do Prado. Instalamos na Cidade 
Universitária e Betraton e o Van deu Graff, criamos na Faculdade 
de Medicina o Laboratório de Radivis6tomos, do qual se originou 
o atual Centro de Medicina Nuclear. Na F'aculdaüe de Medicina 
da Universidade São Paulo realizou-se, em 1953, um curso sobre 
Metodologia dos Radivisótomos, o terceiro que se realbava no 
mundo e ao qual assistiram professores de doze Universidades Sui- 
-Americanas. Em curso foi realizado pelo professor Warmoil, da 
Universidade de Londres. Essa exposição sobre o interesse de 
nosso País pelo estudo da ciência nuclear, que teve ensejo de fazer 
na sessão de 7 de novembro de 1954, despertou interesse geral da 
Assembléia da ONU e valeu para o representante brasileiro ser 
convocado para compor o Comité que orientou o Secretariado da 
ONU para a organização da conferencia de Energia Atõmica, de 
Genebra. Em Comité estava constituído pelos Estados Unidos, 
FTançs, Inglaterra, Canadá, India, União Soviética e Brasil. O sr. 
Presidente foi calorosamente aplaudido ao termo desta declaraç80. 
E após agradecer ao Sr. Paulo Bonüm a representação do sr. Presi- 
dente do Tribunal de Justiça do Estado, declarou encerrsds a ses- 
são. Nada mais. Para constar lavrei a presente ata que lida e acha- 
da conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Cam- 
pos, 2.0 SecretArio, a escrevi. 

Heliodoro Tendrio da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 
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ATA DO DIA 19 DE JULHO DE 1975 

Aos dezenove dias do mês de julho de mil novecentos e setenta 
,e cinco, nesta Cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, as catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo a sessão administrativa do mes, 
presentes os seguintes consócios: Ernesto de Morais Leme. Pre- 
sidente, Héliodoro Tenório da Rocha Marques, 1." Vinício 'Stein 
Campos, 2." Secretário, Paulo Zing, Lycurgo Castro Santos Filho, 
Te. Hélio Abranches Viotti, A. B. Galváo Bueno Trigueirinho, BM-  
son de Souza Ferraz, Adit Rogato, Rudolph Hinner, Américo tio- 
logna, Roberto Machado de Carvalho, Ricardo G. Daunt, Peüro 
ONU para a organização da conferência de Energia Atomica, de 
Brasil Bandecchi, Wilson Maia Fina, João Gualberto de Oliveira, 
Henrique L. Alves, Paulo Noronha, Geraldo Dutra de Morais, José 
Leandro de Barros Pimentel, Celso Maria de Mel10 Pupo, Mário 
Ferreira Migliane, Langleberto Soares Pinheiro. Lida e assinada a 
ata da sessão anterior, bem como lidas as Efemérides Brasileiras 
e Paulistas na fonna do costume, o sr. 1: Secretário deu conta do 
Expediente a seu cargo, a saber: ofício da Academia Sergipana de 
Letras sobre intercâmbio de publicações; convite do Instituto His- 
tórico e Geográfico de Minas Gerais para sessão solene que pro- 
moveu em 10 do corrente; convite do Conselho Regional de Far 
mácia para o Curso de Extensão Cultural, de 7 a 30 do corrente; 
agradecimentos da família do saudoso consócio Raul Votta; idem 
do escritor Ivan Lins, ofício do Sr. Prefeito da Capital esclarecendo 
%que a reurbanização do Pátio do Colégio além de valorizar sensi- 
velmente o patrimonio histórico da Cidade, beneficiará grande 
parte de nossa populagão, que diariamente transita por esse local. 
O Sr. Ernesto Leme comunica que o Presidente Aureliano Leite 
deverá reassumir muito em breve, notícia que é recebida com pal- 
mas. Informa ainda o Presidente Ernesto Leme que as homena- 
gens que o Instituto vai tributar a memória do Imperador D. Pe- 
dro I1 pela passagem do sesquicentenário de seu nascimento rece- 
beram a adesáo da Academia Paulista de Letras e Academia Pau- 
lista de História. O Instituto promoverá, em outubro e novembro 
um Curso de História do I1 Reinado (1831-1889). O sr. Langleberto 
Soares propõe, com a solidariedade do sr. Pedro Brasil Bandecchi, 
um voto de pesar pelo falecimento de Juarez Távora, o que foi 
aprovado. O Sr. Vinício Stein Campos explicou que o Curso de 
Museus Dom Pedro 11, que se promove em setembro no auditório 
do Sodalício, tem o patrocínio do Instituto, do Museu Paulista e 
da Divisão de Museus da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecno- 
logia, compreendendo 10 sessões solenes, às 4:s e 6:s feiras, as 20 
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horas, com palestras sobre a vida de D. Pedro I1 e aulas ilustradas 
com dispositivos coloridos e músicas do 2.0 Reinado. O Sr. Roberto 
Machado de Carvalho discorreu sobre a homenagem a João Gual- 
berto de Oiiveira, pelos seus 80 anos, no Clube dos Estados, pondo 
em destaque a sua contribuição para a divulgação de assuntos his- 
tóricos e de cultura geral, publicação de mais de 40 trabalhos e 
relaciona os cargos que exerceu e exerce com notável dedicação e 
competência. Solicita a inscrição em ata de um voto de júbilo pelo 
feliz transcurso dos 80 anos do distinto consócio, o que foi apro- 
vado. O sr. João Gualberto, em agradecimento, leu uns versos que 
escreveu sobre a sua vida. O Sr. Hennque L. Alves propõe e é apro- 
vado um voto de congmtulações com a Ordem de São Francisco 
pela passagem do tricentenário da Ordem. Passando-se à votação 
das propostas de admissão de sócios foram votadas e aprovadas 
as seguintes: Para sócio correspondente nacional - em 2: vota- 
ção - Eduardo Canabrava Barreiras, Alberto Deodato Maia Bar- 
reto e Dermeval José Pimenta. Para sócio Titular - José Osório 
Oiiveira Azevedo. Nada mais havendo a tratar foi encerrada s 
sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que iida e achada 
conforme será devidamente aprovada. Eu, Vinício Stein Campos, 
2: Secretario, a escreví. 

Heliodoro Tenórw ria Rocha Marques 
Vinfcio Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DE 2 DE AGOSTO DE 1975 

Aos dois dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta e 
cinco, nesta cidaúe de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158,. 
às catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo a primeira reuni80 plenária do mês, pre- 
sentes os consócios Ernesto de Morais Leme, Presidente, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, 1P Secretário Vinício Stein Campos, 2.- 
Secretário, Henrique L. Alves, Paulo Zingg, Wilson Maia Fina, Pedro 
Brasil Bandecchi, Tito Livio Ferreira, Geraldo Dutra de Moraes, 
Joçé Leandro de Barros Pimentel, Agostinho Ramos, Alberto Prado 
Guimarães, Maria Amélia Arruda Botelho de Souza Aranha, Arri- 
son de Souza Ferraz, Ataliba Nogueira, Eugênio de Paula Assis, 
Mário Ferreira Migliano. a>uílio Crispim Farina, Alexandre de 
Meilo, Nilva R. Meilo, Langleberto Pinheiro Soares, Benito Serpa, 
Ada Rogato, Alvaro da Veiga Coimbra, Tsuneso Sato, Roberto Ma- 
chado de Carvalho, B. A. Galvão Bueno Trigueirinho, Américo Bo- 
logna, Joaquim Fernandes Moreira. Lida, aprovada e assinada a 
ata da reunião anterior e bem assim as Efemérides Brasileiras e 
Paulistas, o Sr. 1: Secretário deu conta do seguinte Expediente a 
seu cargo: agradecimento da família do saudoso consócio José 
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Furtado Cavalcanti; convite da Academia Paulista de Letras para 
ss suas sessões culturais do mês; ofício da Sociedade Veteranos de 
32 - MMD.C., comunicando outorga da Medalha Governador 
Pedro de Toledo ao Sodalício; carta do sr. Paulo Reis de Magalháes, 
ofertando ao Museu José Bonifácio uma medalha comemorativa do 
nascimento do sr. Carlos Leóncio de Magalhães, mandada cunhar 
pelos seus descendentes como homenagem à sua contribuição para 
o desenvolvimento econômico de São Paulo; ofício do Presidente 
da Casa de Cultura de Santargm, Estado do Pará, comunicando a 
jnauguraçáo da entidade e solicitando intercâmbio com este Soda- 
lício; recebimento dos Estatutos e outros documentos relativos a 
fundação do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico de Ponta 
Grossa, Estado do Paraná; oferta, pela Assembléia Legislativa de 
Pemambuco, da obra "Mártires Pernambucanos", do Padre Joa- 
quim Dias Martins, evocativa dos 150P anos da Confederação do 
Equador; recebimento de diversas publicaçóes encaminhadas a bi- 
blioteca por relação. Ainda com a palavra, em eloqüentes e inci- 
sivas frases, o sr. Heliodoro Tenorio da Rocha Marques, na quali- 
dade de Presidente da Sociedade Veteranos de 32 - MA4.D.C.. jus- 
tificou a outorga da Medaiha Pedro de Toledo daquela entidade 
ao Sodalício, fazendo entrega da mesma ao sr. Presidente, que 
agradeceu. O sr. Vinício Stein Campos proferiu uma palestra sobre 
a personalidade do exBresidente Artur da Silva Bernardes, cujo 
centenário de nascimento se comemora na sessão. O orador rela- 
tou o seu encontro com o Dr. Artur Bernardes, em 1943, quando 
a ele recorreu para solucionar um problema do Ginásio Municipal 
de Capivari. Disse da magnífica impressão que lhe causou o ve- 
nerando político mineiro, a sua afabilidade, o seu espírito público 
e a pronta e prestigiosa ação que desenvolveu no Ministério da 
Educação e Cultura, atendendo as reivindicações da escola capiva- 
riana. Historiou a vida política do grande brasileiro, o seu notável 
desempenho na governança de Minas Gerais, a sua ascenção a Pre- 
sidência da República e a firmeza admirável com que cumpriu o 
espinhoso mandato, enfrentando a campanha de infâmias e calú- 
nias de seus adversários, culminada na famigerada trama das car- 
tsss falsas contra o Exército e na revolução de 1924, desencadeada 
pelas facções militares em S. Paulo; explicou a sua participaçáo 
na revolução de 1930 e o seu heroico comportamento em 1932, quan- 
do, após a revolução constitucionalista e durante a gloriosa jorna- 
da, não vacilou em colocar-se corajosamente ao lado dos paulistas, 
sofrendo por isso, a prisão e o exílio; deu ênfase especial à luta de 
Artur Bernardes contra o famoso pacto do Instituto da Hileia Ama- 
zónica, ardil engendrado por gananciosos interesses internacionais 
para, sob a máscara de entidade científica, apossar-se da Amazônia 
e dali alijar a soberania nacional. O conferencista descreveu a es- 
tupenda campanha do venerando Presidente, infatighvel na guerra 
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que moveu a esse irnpatriótico estatuto, até vê-lo deStniíC0 e vito- 
riosa a sua patriótica cruzada. O Sr. Presidente Ernesto Leme se 
gwnda as palavras do orador, trazendo o seu testemunho pessoal da 
coragem notável de Artur Bernardes e as mentiras assacadas con 
tra ele no episódio das cartas forjadas e da ordem para o bombar- 
deio de São Paulo em 1924 durante a revolução do Isidoro. O sr. 
Geraldo Dutra de Moraes comunica haver encontrado no acervo 
musical do Museu Histórico e Pedagógico D. Pedro I e D. Leopol- 
dina, de Pindamonhangaba, rasissímas peças descobertas no acervo 
que pertencera ao maestro João Gomes de Araújo, citando como 
inéditas as de autoria de Maurício Garcia, Fortunato Mattiotti. 
F'ranciçco Manoel, José Rodrigues, Pe. Francisco de Paula Toledo, 
Manoel Dias de Oliveira, José Joaquim Emerico de Mesquita (o 
mais famoso compositor de música barroca mineira), Carlos Go- 
mes, autor de missa a S. Sebastiáo, inédita. Declarou o Sr. Dutra 
de Moraes que o Museu de Pindamonhangaba não tem condifles 
para conservar estas preciosidades e propõe que se solicitem pro. 
vidências ao Secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia dr. José 
E. Mindlim e ao Iphan, através de Renato Soeiro e do Sr. Armando 
Rebollo, bem como se felicite o dr. João Salles pelo seu trabalho 
recolhendo ao acervo do museu estas peças. O Sr. Presidente de- 
signou os consócios Prof. Vinício Stein Campos, Dr. Pedro Brasil 
Bandecchi e o proponente Geraldo Dutra de Moraes para consti- 
tuir a Comissão que deverá examinar o assunto e propor ao Ins- 
tituto o que for mais aconselhável com relação a este objeto. O 
sr. Alberto Prado Guimarães discorre sobre o problema da situa- 
&o política de Portugal de hoje e a solidariedade que devemos ma- 
nifestar para com os sofrimentos da nobre nação lusitana. O Sr. 
Ataliba Nogueira leu uma colaboraçáo de sua autoria publicada 
pela "Gazeta Euclidiana" de S. Joçé do Rio Pardo e na qual o 
ilustre consócio discorria sobre Antônio Conselheiro e a Revisão 
Histórica de Canudos. O Sr. José Leandro de Barros Pimentel evo- 
cou a passagem do aniversário do selo postal brasileiro, informan- 
do sobre as emissões comemorativas do sesquicentenário de nasci- 
mento de D. Pedro 11. O Sr. Arrison de Souza Ferraz propôs votos 
de pesar pelo falecimento do Cel. Benedito de Barros Alvim e do 
Padre Aristides Greve. Foram aprovados, inclusive pelo faleci- 
mento de Luis Alberto Whaely. Nada mais havendo a tratar o Sr. 
Presidente deu por encerrada a reunião e para constar lavrou-se a 
presente ata, que lida e achada conforme será devidamente apro- 
vada e assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Entesto Leme 
Helwdoío Tenório & Rocha Marques 
Vinlcio Stein Campos 
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ATA DA REUNIA0 DE 16 DE AGOSTO DE 1975 

Aos dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e cinco, 
nesta cidade de São Paulo, h Rua Benjamin Constant, 158, reuniu-se 
em sessão ordinhria o Instituto HisMrico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os seguintes consócios: Pedro Brasil Bandecchi, 
presidente em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1." 
,Secretário, Vinício Stein Campos, 2.O Secretário, Alvaro do Amaral, 
Henrique L. Alves, Wilson Maia Fina, Geraldo Dutra de Moraes, 
Langleberto Pinheiro Soares, Alexandre de MeUo, Nilva R. Melio, 
José Leandro de Barros Pimentel, José Eugênio de Paula Assis, 
Paulo Romano, Américo Bologna, Paulo Zingg, A. B. Galváo Bueno 
Trigueirinho, Alberto Prado Guimarães, Tsuneso Sato, Mário Fer- 
reira Migliano, Alvaro da Veiga Coimbra, Benito Serpa. Lida, apro- 
vada e assinada a ata da sessão anterior, bem como as Efemérides 
Brasileiras e Paulistas, o sr. 10 Secretário leu o seguinte expediente: 
convite da Academia Cristã de Letras para reunião literária de 
28 do corrente; comunicaçáo a respeito da fundação do Centro de 
Documentação sobre a América Latina na Universidade de Sáo 
Paulo; convite da Academia Paulista de Letras para a posse do 
Acadêmico Lycurgo de Castro Santos Filho dia 20 do corrente; 
agradecimento da família do dr. Arnaldo Brandáo Filho as home- 
nagens tributadas em sua memória; convite da Secretaria Munici- 
pal de Cultura para a palestra do sr. Aires da Motta Machado Fiiho 
sobre o Sistema Brasille, dia 15 do corrente; recebimento de diver- 
sas publiqóes encamúlhadas por relaçáo a biblioteca. O sr. Al- 
varo Amaral, com a palavra, propôs um voto de profundo pesar 
pelo falecimento de D. Paulo Rolim Loureiro, Bispo de Mogi das 
Cruzes, traçando em comovidas palavras a biografia do ilustre sa- 
cerdote, seus serviços a Igreja e a Sáo Paulo. Associaram-se a essa 
homenagem os srs. 1.O Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, que encareceu a contribuição cívica de D. Paulo na epopeiis 
paulista de 1932, Arrison de Souza Ferraz falou a seguir exaltando 
a figura de D. Paulo e por fim o Sr. Presidente deu a solidariedade 
da Mesa a tão iustas auáo sentidas homenagens. O sr. Vinício Stein 
Campos propis um Gota de pesar pelo fal&imento do Sr. João de 
Tomasi, irmão da consócia D. Lúcia de Tomasi, o que foi aprovado. 
Pelo mesmo consócio Stein de Campos foi proposto e aprovado 
pela Casa voto de congratulações com o Governador do Estado, 
o Secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia, Dr. José E. Mindíin 
e o Prefeito Municipal de Jaú, Waldemar Banab pela solene insta- 
lação, naquela cidade, do "Museu Histórico e Pedagógico Dr. Jorge 
TibiricB". O sr. Arrison de Souza Ferraz propôs um voto de con- 
gratulações com o Dr. Joaquim Crispiniano Coelho Brandão por 
haver completado 100 anos de vida, o que foi aprovado. O sr. 
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Henrique L. Alves pede registro da passagem dos 150 anos da in- 
venm do Sistema Brasille, congratulações com o sr. Bráulio Nas- 
cimento do ME.C. pelo seu desempenho na Campanha em defesa 
do folclore nacional, pelo &to da Semana Euclidianas que hoje 
se encerra e com a Associação Paulista de Críticas de Arte pela 
eleição de sua nova Diretoria. O sr. Geraldo Dutra de Moraes pro- 
põe voto de congratulações com o consócio Duílio Crispim Farina 
pela pubiiwgão de três monografias históricas. Todos estes votos 
foram aprovados. O Sr. Wilson Maia Fina propõe a abertura, pelo 
Instituto, de um consurso sobre a personalidade de D. Pedro 11, 
sendo pela presidência designados os srs. Wilson Maia Fina, Alvaro 
Amara1 e Vinício Stein Campos para estudar a proposta e dar-lhe 
execução. O sr. Duílio C. Farina agradece a atenfio da casa com 
relsçáo às suas publicações históricas e lembra a data de 11 de 
agosto, propondo um voto de congratulagóes com a Academia de 
Direito, o que foi aprovado. Finalmente o Instituto aprovou a pro. 
posta do sr. Alvaro Arnaral, de um voto de congratu&Óes com o 
Conselho Regional de Fannácia pelo curso que recentemente pro- 
moveu em homenagem a D. Pedro 11. Em sessão secreta foi dis- 
cutido e aprovado, em 1.0 escrutineo, o ingresso do sr. Dom Oscar 
de Oliveira, como sócio correspondente nacional. Nada mais. Para 
constar lavrou-se a presente, que lida e achada conforme, será de- 
vidamente assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, 2.O Secretário, a 
escrevi. 

Hiliodoro Tenbrio da Rocha Marques 
Vinfcio Stein Campos 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 4 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos quatro dias do mês de setembro de mil novecentos e 
setenta e cinco, a Rua Benjamin Constant, 158,às 20 horas. realizou 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a solene instala- 
ção do Curso de Museus Dom Pedro 11, dedicado a cultura a me- 
mória de D. Pedro I1 no ano do seu sesquicentenário de nascimento 
e patrocinado pelo Instituto, o Museu Paulista da Universidade 
de São Paulo e a Divisáo de Museus da Secretaria de Cultura, 
Ciência e Tecnologia do Estado. Presentes numerosos consócios e 
cerca de oitenta cursistas inscritos, sob a presidência do sr. Tito 
Lívio Ferreira procedeu-se h composição da Mesa que ficou assim 
constituída: Presidente - Tito Lívio Ferreira; 1.0 Secretário, Helio- 
dom Tenório da Rocha Marques; 2P Secretário, Vinício Stein Cam- 
pos, convidados especiais - Dr. José E. Mindlin, Secretário de 
Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado; Dr. José Nogueira Mon- 
tinho, Coordenador Gemi do Patrim8nio Cultural do Estado; Dr. 
Pedro Brasil Bandecchi, da Academia Pauiista de História; Dr. 
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Lycurgo de Castro Santos Filho, da Academia Paulista de Letras; 
Dr. Ruy de Azevedo Marques, Secretário Executivo do CON- 
DEPHAAT; Prof. Ernâni da Silva Bruno, Diretor do Museu da 
Casa Brasileira; Prof. Alfredo Gomes, representante do Conselho 
Estadual de Cultura; Dr. A. B. Galvão Bueno Trigueirinho, Presi- 
dente do Instituto Genealógico Brasileiro e Mario Savelli, Orador 
Oficial. Aberta a sessão ouviu-se o Hino Nacional, cantado pelos 
presentes. O sr. Mário Savelli, em breve discurso, saudou o sr. 
Secretário Dr. José E. Mindlim, pondo em destaque os dotes cultu- 
rais e cívicos do conferencista. Seguiu-se com a palavra o dr. Min- 
dilim, que leu formosa peça de exaltação da personalidade do Im- 
perador Pedro 11, salientando sobretudo o desprendimento dos 
bens materiais, o apego a família e a ajuda que deu ao desenvolvi- 
mento nacional, a solução dos graves problemas que lhe foram 
ligados e que ele de maneira tão generosa e eficaz levou a bom ter- 
mo. Serenados os aplausos, e na ausência do prof. Alvaro da Veiga 
Coimbra, o prof. Vinício Stein Campos relatou, em rápido irnpro 
viso, a história do "Museu José Bonifácio", criado pelo Presidente 
Aureliano Leite em 1963, no bi-centenário de nascimento de Jose 
Bonifácio, e que em pouco tempo logrou apresentar magnífico 
acervo, no qual o orador destacou como amostragem de sua signi- 
ficação, as 14 cartas inéditas da Imperatriz Leopoldia, a taça de 
a figura austera do indito Monarca e a obra grandiosa de seu be- 
nemérito Governo. O prof. Rudá de Andrade falou, encerrando a 
cristal que serviu na recepção a D. Pedro. dia 7 de setembro de 
1822, na Casa do Barão de Iguape, a Rua do Carmo n. 9; a corneta 
em ré, com a qual o alferes Magalhães Castro, comandante do es- 
quadrão de cavalaria ordenou a iiltirna continência da tropa 2 

D. Pedro, em seu embarque definitivo para Portugal, em 1831; os 
livros encadernados do Palácio de São Cristóvão e que pertence- 
ram a D. Pedro I1 e D. Tereza Cristina; as numerosas relíquas do 
2: reinado; os fardões da Casa Imperial; o piano francês, adqui- 
rido em 1866 e no qual tocou a Princesa Isabel e realizou os seus 
primeiros estudos a consagrada musicista brasileira Guiomar No- 
vais; a cadeira que serviu a Assembléia Constituite de 1823; a ca- 
deira, estilo néoclássico, que pertenceu ao patrono do Museu, José 
Bonifácio de Audrada e Silva; coleção de réplicas de todas as ban- 
deiras do Brasil, de 1500 (Ordem de Cristo) a 1889; relíquias da 
Revolução Farroupilha; valiosa coleção de armas antigas; relíquias 
da Guerra do Paraguai; documentos da escravatura e do regime 
servil; estojo com mecha de cabelos, W í  e jóias ma@nicas 
"grau 33", que pertenceram ao Regente Feijó; peças relativas a 
Santos Dumont; valiosa coleção de artesacra; documentos e relí- 
quias do movimento republicano; coleção de moedas, medalhas, 
selos e condecorações do Brasil; relíquias das revoluçóes de 1924 e 
de 1932. Como suportes dessa estupenda documentação histórica 
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que o Museu José Bonifácio realiza, o Instituto dispõe ainda de 
riquíssima biblioteca histórico-geográfica, mapoteca, hemeroteca, 
e arquivo. Examinando suscintamente os problemas da técnica 
museológica que o Museu engendra, instalado em local não com- 
truído especificamente para esse fim, o orador exaltou o culto a 
história do Brasil e de São Paulo que o Sodalício carinhosamente 
desenvolve, fiel ao programa que lhe traçaram os seus fundadores, 
em 1." de novembro de 1894. A sessão foi encerrada com a execu- 
cão sinfônica de interessante peça musical de autoria de D. Pedro I, 
entusiasticamente aplaudida pelo seleto auditório. Para constar 
lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme ser8 devi&%- 
mente asshada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Heliodoro Tenbrio da Rocha Marques 
Vinlcio Stdn Campos 

ATA DA REUNIA0 DE 6 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos seis dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo em sessáo ordinária, presentes os se- 
guintes consócios: Tito Lívio Ferreira, Vice-presidente no exer- 
cício da Presidência, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1.0 Se- 
cretário, Vinício Stein Campos, 2: Secretário, Arrison de Sousa 
Ferraz, Lycurgo Castro Santos Filho, Benito Serpa, Agostinho Ra- 
mos, Paulo D'Alessandro, José Leandro Barros Pimentel, Duílio 
Crispin Fsrina, Paulo Romano, Tácito de Macedo Van Langendonk, 
Mário Ferreira Migliano, Geraldo Dutra de Morais, Wilson Maia 
Fina, Langleberto Pinheiro Soares, Hernâni Donato, Henrique L. 
Alves, Alberto Prado Guimarães, Archimedes Pereira Guimarães. 
Aberta a sessão foram lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas 
F as comunicaçóes e correspondências do Expediente. Dada a pa- 
lavra ao conferencista inscrito, Archimedes Pereira Guimarães leu 
ele o trabalho que havia elaborado sobre a personalidade do Padre 
Belchior Pinheiro de Oliveira, acompanhante do Príncipe D. Pedro 
na histórica viagem Santos-São Paulo de 7 de setembro de 1822. O 
orador examionu longamente toda a vida do Padre Belchior, a ge- 
nealogia, seus parentes ascendentes, descendentes e colaterais, os 
sus estudos, a ordenaçáo sacerdotal, as pardquias que administrou. 
a vida política, as atividades maçgnicas, o episbdio da independên- 
cia, que assistiu e do qual participou, as refregas em que se envol- 
veu, a deportação, em suma todos os passos da ilustre figura, che- 
gando h sua morte em 1856; historia sua presença em Pitagui, não 
se esquecendo de citar as versões que circularam na região no dia 
de sua morte, visto em hábitos talares para celebração da missa e 
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as homenagens que recebeu após a sua morte, bem como a prole 
que deixou povoando os sertões de Minas Gerais. O Presidente 
elogiou o trabalho do distinto consócio, notadamente a farta do- 
cumentação inédita em que se estribou, reveladora da grande pes- 
quisa que realizou nos arquivos públicos e particulares. O sr. 
Arrison de Souza Ferraz requereu um voto de pesar pelo faleci- 
mento do coronel Cícero Bueno Brandáo, da antiga Força Pública 
do Estado, o que foi aprovado. O sr. Agostinho Ramos ofereceu an 
Instituto um exemplar de seu alentado trabalho sobre a cidade de 
Bananal, sua terra natal, e que ele denominou - Pequena História 
de Bananal -. O sr. Alberto Prado Guimarães felicita o sr. Agos- 
tinho pelo seu valioso estudo histórico e concita o sr. Vinício Stein 
Campos a fazer a mesma coisa com a História de sua cidade de 
Capivarí. O sr. Vinício Stein Campos agradece ao sr. Prado Guima- 
rães a generosidade de seu apelo e propõe um voto de pesar pelo 
falecimento de d. Dulce Leite Cordeiro, progenitora do ex- 
Presidente do Sodalício dr. José Pedro Leite Cordeiro, 
e atual Presidente da Academia Paulista de Letras, lembrando a 
conveniência de ser designada uma co~~?&sáo para levar ao esti- 
mado consócio a manifestação dos sentimentos da Casa. O Sr. Pre- 
sidente Tito Lívio Ferreira, acolhendo a proposta, designou os con- 
sócios Vinício Stein Campos, Lycurgo Castro Santos Filho, Alberto 
Prado Guimarães e Henrique L. Alves para essa comissão. O sr. 
Henrique L. Alves comunica as festas com que a cidade de Ame- 
ricana está comemorando o centenário de sua fundação e o lança- 
mento dos livros do professor Walter José FaR, oferecendo à biblio- 
tecs do Sodalício um exemplar do volume "Os Italianos no Rio 
Grande do Sul". O Sr. Archimedes, orador da tarde, fazendo inte- 
ressantes revelações sobre Pitangui e seus admiráveis Instituto His 
tórico e Museu Histbrico, oferece ao Sodalício um "bico de péna" 
que conserva há mais de 40 anos, reproduzindo D. Sebastião Leme. 
O Sr. Hernâni Donato oferece ao Instituto um volume das Leis 
Provinciais de 1844-1845 e 1846, e um exemplar da reprodução da 
Revista de Antropofagia que a Editora Abril e a Indústria Metal 
Leve do dr. José E. Mindlin fizeram, comemorando os 25 anos de 
suas empresas. O sr. Presidente agradece essas doações, renova os 
cumprimentos da Mesa ao conferencista e declara encerrada a ses- 
são. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada con- 
forme ser6 devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Se- 
cretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 
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ATA DA SESSAO SOLENE DE 6 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos seis dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
as vinte horas, reuniu-se novamente o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, em sessão solene, sob a Presidência do Sr. 
Emesto de Morais Leme e servindo de Secretários respectivamente 
Vinício Stein Campos e Alvaro Amaral. A sessão se destinava a 
comemorar a data da independência nacional e a dar prossegui- 
mento ao Curso de Museus Dom Pedro 11, desi- que reve- 
rencia a passagem do sesquicentenário de nascimento do ínclito 
Imperador. Aberta a sessão, presente seleto auditório, de pmfes- 
sores, museílogos e historiadores, ouviu-se o Hino da IndependSn- 
cia. A seguir o Presidente Ernesto Leme proferiu magnífica pales- 
tra sobre o período histórico - da abdicação à maioridade - re- 
latando com notável clareza e objetividade, numa síntese magis- 
tral, esse conturbado período da vida nacional, no qual se agigan- 
tou a figura do Regente Padre Diogo Antônio Feijó. Foi então dada 
a palavra ao Diretor do Museu Paulista, Professor Antônio da 
Rocha Penteado, que sob agrado geral, pela maneira persuasiva e 
didática de sua exposição, relatou as inovações introduzidas pela 
sua administração no Museu Paulista para convertê-lo numa ins- 
tituição atualizada e dinâmica, põs em destaque os valores arqui- 
Letônicos do belo edifício do Museu e terminou descrevendo aos 
resultados das pesquisas que se desenvolvem no Piauí, relativa- 
mente às inscrições arqueológicas excitantes nas gmtas daq~iele 
Estado. Como de costume a sessão foi encerrada com execução de 
músicas da época imperial. Para constar lavrou-se a presente ata 
que a seguir foi assinada pelo Presidente e Secretários. Eu, Vinício 
Stein Campos, a escrevi. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Vinácio Stein Campos 
Alvaro Amral 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 10 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos dez dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as vinte horas, teve prosseguimento o Curso de Museus Dom Pe- 
dro 11, na forma programada, realizando-se uma sesçáo solene 
sob a Presidência do Sr. Emesto de Moraes Leme e servindo de 
Secretário Vinício Stein Campos, presente concorrida e seleta as- 
sistência. Aberta a sessão ouviu-se o Hino da Independência e a 
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seguir foi dada a palavra ao consócio Sr. Duílio Crispim Farina, 
que discorreu eloqüentemente sobre a formação religiosa de D. 
Iaedro I1 e aspectos da vida social no 2.' Reinado. O sr. Pedro 
Antônio de Oliveira Ribeiro Neto, Diretor do "Museu de Arte Sa- 
cra", discorreu sobre esta instituição, a sua origem, formação e 
desenvolvimento, ilustrando a sua palestra com a projeção de 
slides coloridos dos exemplares mais interessantes e caracteristi- 
cos do Museu, amplamente explicados pelo orador. Com audiên- 
cia de uma composição de D. Pedro I encerrou-se a agradável 
solenidade. Para constar lavrou-se a presente ata, assinada pelo 
sr. Presidente e Secretários. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Vinício Stein Campos 
Alvaro do Amara1 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 12 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos doze dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco, nesta cidade de Sáo Paulo, B Rua Benjamin Constant, 158, 
as vinte horas, teve prosseguimento o Curso de Musesu Dom Pe- 
dro I1 com a execução do seguinte programa: Abertura. Hino da 
Independência. Palestra pelo 'professor Bemardo José Castelo 
Branco, sobre as residências imperiais. O orador, que ilustrou a 
sua exposição com proj-o de Slides coloridos, historiou a in- 
fluência da Missão Artistica Francesa de 1816 sobre a arquitetura 
colonial brasileira, descreveu as alterações sofridas pelo histórico 
Paço da Cidade, do Rio de Janeiro, analisou o PalBcio de São Cris- 
tóvão, o Palácio Imperial de Petrópolis, o Palácio da Princesa Isa- 
bel, o W1Bcio de Cristal, todos da cidade serrana, ambiente em que 
viveu D. Pedro I1 e a família imperial do 2.0 Reinado. Seguiu-se 
com a palavra o professor Ernâni da Silva Bruno, diretor do Museu 
da Casa Brasileira: O orador, consagrado autor de importantes 
obras de pesquisa histórica. especialmente da cidade de São Paulo. 
proferiu elucidativa palestra sobre o Museu que dirige, as altera- 
ções que se verificaram nos diplomas legais baixaüos pelo Governo 
do Estado, tendo em vista a sua implantação e desenvolvimento, o 
imenso campo de @o de sua pesquisa histórica, as fontes de que 
se tem servido para levantamento dos dados relativos B casa bra- 
sileira em todas as suas épocas, locais e regiões, o acervo jB obtido, 
os sernin&rios de estudo e os cursos que tem mantido com freqiiêz- 
cia, regularidade e aproveitamento. Ilustrou também a sua pales- 
tra com apresentação de sliües coloridos das praças mais caracte- 
risticas e de aspectos externos do solar Fábio Prado, sede do Mu- 
seu. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que vai assi- 
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nada pelo presidente em exercício Pedro Brasil Bandecchi e pelos 
Secretários Vinício Stein Campos e Alvaro do amaral. 

Pedro Bmsil Bandecchi 
Vinício Stein Campos 
Alvaro do Amara1 

ATA DA SESSAO ESPECIAL DE 17 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos dezessete dias do més de setembro de mil novecentos e se- 
tenta e cinco, nesta Cidade de São Paulo, h Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, às vinte horas, teve prossegujmento o Curso de Museus 
Dom Pedro I1 patrocinado pelo Museu Paulista, a Divisão de Mu- 
seus do Governo do Estado e o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, observado o seguinte programa: Aberta a sessão, 
sob a presidência do consócio Pedro Brasil Bandecchi e servindo 
de Secretário Vinício Stein Campos, ouviu-se inicialmente o Hino 
da independéncia, como de costume. Seguiu-se a palavra do sr. 
Vinício Stein Campos, que discorreu sobre as quatro viagens de 
D. Pedro a São Paulo, em 1846,1875,1878 e 1886. O orador encare- 
ceu a significaçáo dessas visitas imperiais Sr Província Paulista. de- 
teve-se no relato circunstanciado das cidades de Porto Feliz, Itú, 
Capivari e São Paulo, e pondo em destaque o interesse do Impe- 
rador em conhecer o desenvolvimento da Província, sobretudo na 
educa@o e ensino e da rede ferroviária - Central do Brasil, Ituana, 
Sorocabana, Pauüsta e Mogiana, exaltou com emoção e entusiasmo 
aulas do Curso de Museus Dom Pedm I1 tinham sido um prelúdio 
sessão, sobre o Museu da Imagem e do Som, que competentemente 
dirige. O Presidente Pedro Brasil Bandechi, ao declarar encerrada 
a sessão, elogiou o trabalho dos oradores da noite e convocou o 
Meto auditório para a aula seguinte do Curso, dia 19 do corrente. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente, assinada pelo Pre- 
sidente e Secretários. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Vinfcio Stein Campos 
Aloaro do Amural 

ATA DA SESSAO ESPECIAL DE 19 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos dezenove dias do mês de setembro de mil novecentos e 
setenta e cinco, nesta cidade da Sáo Paulo, B Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, Bs vinte horas, teve prosseguimento no auditdrio do 
Instituto HisMrico -de Sáo Paulo o Curso de Museus 
Dom Pedro 11, tendo p- a sessão especial o Vice-Presidente 
Pedro Brasil Bandechi, e na Secretaria Heliodoro Tenório da Rocha 
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Marques e Vinício Stein Campos. Aberta a sessão foi dada a pa- 
lavra ao consócio Paulo Zigg, que discorreu eloqüentemente sobre 
a evolução política do Império e o equilíbrio com que se conduziu 
o Imperador D. Pedro 11, até a proclamaçáo do regime republicano. 
Seguiu-se a palestra de dona Lourdes Cedran, Diretora do Paço das 
Artes, da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, versando a 
finalidade e estrutura do órgão estadual que dirige e relatando o 
histórico da Pinacoteca do Estado. A conferencista, com muita pro- 
priedade e clareza, historiou o desenvolvimento das artes plásti- 
cas no Brasil, desde a Missão Francesa de 1816 e a fundação da 
Piracoteca por Freitas Vale, Carlos de Campos e outros, até seu 
estado atual. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão 
e para constar lavrou-se a presente ata assinada pela Mesa, na for- 
ma do costume. 

Pedro Brasil Bandechi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 20 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos vinte dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta 
e cinco, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, presentes os consócios Ernesto de Mo- 
raes Leme, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein 
Campos, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Alvaro Ama- 
ral, Pedro Brasil Bandechi, Paulo Romano, José Leandro de Barros 
Pimentel, Mário Ferreira Migliano, Geraldo Dutra de Moraes, Wal- 
domiro Benedito de Abreu, Paulo D'Alessandro, Tsuneso Sato, Wil- 
son Maia Fina, Langleberto Pinheiro Soares, Duílio Crispim Fari- 
na, Hovanir Alcântara Silveira, HernBni Donato, Hélio Falchi, Be- 
nito Serpa, Henrique L. Alves. Lida, aprovada e assinada a ata 
da sessão anterior, bem como as Efemérides Brasileiras e Paulis- 
tas, o sr. 1P Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques deu 
conta do seguinte Expediente: Ofício da Diretora do Museu His- 
tórico e Pedagógico Saldanha Marinho, de Avaré, enviando o Rela- 
tório de 1975,3." ano de atividades do Museu; agradecimentos pelas 
manifestações de pesar das famílias de Armando de Almeida Alcân- 
tara, Marechal Juarez Távora e Dr. Luiz Lopes Coeiho; convite do 
Governo do Estado e das Classes Armadas para o Desfile Miiitar 
do Dia da Pátria, no Anhangabaú, as 10 horas; recebimento de di- 
versas publicações, livros e folhetos oferecidos à biblioteca. O con- 
sócio Duilio Crispim Farina, em rápido pronunciamento, lembrou 
a Casa a figura de Bernardo José da Silva Guimarães; o centenário 
de nascimento de Amadeu Amaral; o Sr. Vinício Stein Campos pro- 
põe um voto de congratulações com n consócio Henrique L. Alves 
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pelo prêmio conquistado em livro digo em certame do Rio de 
Janeiro; Henrique L. Alves propõe um voto de congratulações com 
o Instituto de Estudos Africanistas e oferece a biblioteca um exem- 
plar do livro de Ibiapaba Martins - A flor e o estandarte. O sr. 
Alvaro Amara1 falou sobre o Curso de História do 2: Reinado, que 
está coordenando. Passando a deliberar em sessão secreta, para 
estudo e votação de propostas de novos sócios, foram votadas as 
seguintes: Para sócio correspondente nacional, em 2.= votação, 
Dom Oscar de Oliveira, eleito. Para sócio correspondente nacional 
- em 1." votação - dr. Luis Pereira digo Dr. Luís Philippe Pereira 
Leite, aprovado; Para sócio titular, em 1: votação, d. Judith Mac 
Night Jones, aprovada. Nada mais. Para constar lavrou-se a pre- 
sente ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada. 
Eu, Vinício Stein Campos, 2: Secretário, a escrevi. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Helwáoro Tenório da Rocha Marques 
VinW Stein Campos 

ATA DA SESSAO ESPECIAL DE 24 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de mil novecentos 
e setenta e cinco, às vinte horas, a Rua Benjamin Constant, 158, 
teve prosseguimento em sessão especial do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo o Curso de Museus Dom Pedro 11, sob a 
presidência do consócio Pedro Brasil Bandecchi e servindo na Se- 
cretaria Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Cam- 
pos. A palestra da noite esteve a cargo do dr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho, o qual, com a eloqüência e erudição que lhe são pe- 
culiares, discorreu sobre o tema: "Dom Pedro I1 e as ciências, 
letras e artes". O sr. Vinício Stein Campos falou sobre a origem 
dos museus históricos e pedagógicos do Estado, descreveu a for- 
r n m o  e o estado atual dos Museus de Araraquara, Franca, Rio 
Claro e Pindamonhangaba e ilustrou as suas explicaçóes com abun- 
dante projeção de slides coloridos de todos eles. Para constar 
lavrou-se a presente ata que será assinada pelo Presidente da ses- 
são e secretários. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
VinIcio Stein Campos 

ATA DA SESSAO ESPECIAL DE 25 DE SETEMBRO DE 1975 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de mil novecentos 
.e setenta e cinco, as vinte horas, na sede do Instituto Histórico e 
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Geográfico de São Paulo, h Rua Benjamin Constant, 158, realizou-se 
mais uma sessão especial do Sodalício, sob a presidência do dr. 
Pedro Brasil Bandecchi, secretariada por Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques e Vinício Stein Campos e destinada a dar prosse- 
guimento ao Curso de Museus Dom Pedro 11, na forma do progra- 
ma estabelecido. Sobre o tema - "Dom Pedro I1 e o poder pes- 
soal" - falou o sr. Pedro Brasil Bandechi, palestra amena e ins- 
trutiva, que historiou a introdução desse instrumento legal na cons- 
tituição do Império e o uso ponderado que dele fez o Imperador 
D. Pedro 11, inclusive dele prescindindo para se opor aos adver- 
sários do regime. O SI. Vinício Stein Campos relatou a formação 
dos museus de Itápolis, Itapira, Piracicaba, São José da Boa Vista 
e Tupá, exibindo slides coloridos comprobatórios do notável de- 
senvolvimento que esses museus, em tão curto período de funcio- 
namento, jB revelam. Para constar lavrou-se a presente ata, assina- 
da na forma do costume. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DE 26 DE SETJEMBRO DE 1975 - SESSAO ESPECIAL 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de mil novecentos 
e setenta e cinco, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as vinte horas, em sessão especial do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo teve prosseguimento o Curso de Museus 
Dom Pedro 11. A sessão foi presidida pelo Vice-presidente D.r. Pe- 
dro Brasil Bandecchi, servindo de Secretários os titulares Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Campos. O consócio 
Henrique L. Alves discorreu sobre o tema - "Dom Pedro I1 e o 
abolicionismo" - matéria de sua especialidade. Seguiu-se na tri- 
buna o sr. Vinício Stein Campos, que historiou a implantação e 
desenvolvimento dos museus históricos de Avaré, Capivarí, Cachoei- 
ra Paulista, Mococa, Mogi Mirim, Porto Feliz e São Manoel, expo- 
sição essa seguida de projeção de belos slides coloridos de todos 
esses museus. Para constar lavrou-se a presente ata que vai assina- 
da pelo Presidente e Secretários. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Helioãoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO SOLENE DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE 
MUSEUS DOM PEDRO I1 DIA 1.O DE OUTUBRO DE 1975 

A primeiro de outubro de mil novecentos e setenta e cinco, 
nesta cidade de São Paulo, às vinte horas, a Rua Benjamin Cons- 
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tant, 158, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sob a pre- 
sidência do Presidente Prof. Ernesto de Moraes Leme e servindo 
de secretários respectivamente 1: e 2:; Vinício Stein Campos e 
Álvaro Amaral, presentes ainda o VicePresidente Pedro Brasil Ban- 
decchi, o convidado especial Prof. Lourenço Luiz Lacombe, Diretor 
do Museu Imperial de Petrópolis, além de numeroso e seleto pú- 
blico que lotava o auditório do Sodalício. Aberta a sessão, após 
execução do Hino Nacional, o SI. Presidente deu a palavra ao prof. 
Vinício Stein Campos, que em breve síntese historiou as'atividades 
do curso desde sua abertura, a 4 de setembro úitimo, promoção 
conjunta do Instituto, da Divisão de Museus da Secretaria de Cul- 
tura, Ciência e Tecnologia e do Museu Paulista, de SP, em home 
nagem a D. Pedro 11, curso que decorreu com absoluta regulari 
dade, cumprindo integralmente a sua programação, sempre pres 
tigiado pela seleta assistência, que mesmo em noites de frio 6 
chuva e de trânsito difícil, compareceu assiduamente a todas a 
suas sessões. Tudo isso, adiantou o orador, foi como que o prelú 
dio da grande hora de gala que ia viver agora São Paulo, encerran 
do com chave de ouro as suas homenagens a D. Pedro 11, através 
da palavra erudita e eloqüente do prof. Lourenço Luiz Lacombe, di- 
retor do Museu Imperial de Petrópolis, que veio revelar o mais no 
tável document8rio histórico que possuímos sobre a vida do gran- 
de monarca. Calorosamente aplaudido levantou-se o prof. Lacom- 
be, o qual iniciou a sua palestra projetando slides sobre o palácio 
imperial de Petrdpolis, as instal-s administrativas e técnicas 
do Museu, o seu precioso acervo, para como disse, "mostrar pri- 
meiro a casa para depois tratar de seu augusto habitante". E numa 
iinguagem clara, objetiva, elegante, o ilustre mestre explicou cada 
um dos slides apresentados, narrou episódios interessantes e pito- 
rescos ligados a objetos valiosos do acervo, como o do risco que 
correu a Coroa de D. Pedro I, de ser fundida na Casa da Moeda, 
e a razão da confecção de outra coroa para D. Pedro 11, concluido 
sua apryiada exaltaçáo da personalidade de escol, do 2.0 Impera- 
dor, e encerrando as suas palavras com a reprodução, de memória, 
de todo texto da resposta que D. Pedro deu ao Governo Provisório 
em 16 de novembro de 1889, anunciando sua partida para ta Europa 
com toda sua família. O prof. Lacombe foi longamente aplaudido 
por todos os presentes. Nesse ato ele ofereceu ao prof. Vinício 
Stein Campos, como primeira contribuição do Museu Imperial para 
o Museu Histórico D. Pedro 11, da França, de acordo com solicita- 
ção recebida, uma cópia fotográfica da mensagem do Imperador 
que acabava de declamar. O Presidente Ernesto Leme, com a pa- 
lavra, disse que o prof. Vinício havia anunciado, no início, que as 
para o espetáculo de gala que o Instituto iria assistir, na soleni- 
dade do encerramento. E que isso era, realmente, o que acontecera, 
face a formosa o r e 0  do prof. Lourenço Luiz Lacombe, tão erudi- 
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ta, tão cheia de ensinamentos e tão bela, com os admiráveis slides 
que a ilustraram. A Presidência do Instituto felicitava o prof. Vini- 
cio Stein Campos tanto pela iniciativa deste curso como pela sua 
brilhante reaiizwão, conduzido com êxito total, da abertura ao 
encerramento. E agradecendo a presença de todos, declarou en- 
cerrada a sessão. Em tempo: A direção do curso recebeu o seguin- 
te telegrama: "Ilmo. Sr. Vinício Stein Campos - Instituto Histó- 
rico e Geográfico São Paulo - Capital - Sr. Governador Paulo 
Egydio Martins agradece dr. José E. Mindlin, titular Secretaria Cul- 
tura, Ciência e Tecnologia, e promotores Curso Museus Dom Pe- 
dro 11, gentileza convite para solenidade encerramento aquele cer- 
tame, próximo dia primeiro outubro, e cumprimenta pela realiza- 
ção festividades cívico-culturais. Atenciosamente, Horácio Pentea- 
do, sub-chefe da Casa Civil". Para constar lavrou-se a presente 
ata que será devidamente assinada, depois de lida e aprovada. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO ORDINhRIA W DIA 4 DE OUTUBRO DE 1975 

Aos quatro dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta 
e cinco, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158. 
%s catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessáo ordinária 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os se- 
guintes consócios: Pedro Brasil Bandecchi, Presidente, Heliodoro 
l'enório da Rocha Marques, 1.0 Secretário, Vinício Stein Campos, 
2." Secretário, Hernâni Donato, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Paulo Romano, José 
Eugênio de Paula Assis, Arrison de Sousa Ferraz, Alexandre de 
Melo, Nilva R. Melo, Américo Bologna, José Leandro de Barros Pi- 
mente], Roberto Machado de Carvalho, Antõnio Roberto de Paula 
Leite, Tácito Remy de Macedo Van Langendonck, Alberto Lemos, 
Nelson Athayde Ribeiro, Ada Rogato, José Hypólito Trigueirinho, 
Álvaro da Veiga Coimbra, Paul Donovan Kigar, Duílio Crispim Fa- 
rina, Mário Ferreira Migliano, Langleberto Pinheiro Soares, Rudolf 
Robert Hinner, Benito Serpa, Henrique L. Alves, Maria Amélia Ar- 
Rida Botelho de Sousa Aranha, Armandino Seabra. Lida, aprovada 
e assinada a ata da reunião anterior, o si-. Presidente deu a palavra 
ao 1." Secretário para leitura do expediente a seu cargo e que cons- 
tou do seguinte: ofício de agradecimentos da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos pelas felicitações do Sodalício pelo prê- 
mio conferido ao selo brasileiro na série "comunicaçóes"; agrade. 
cimento do sr. Governador do Estado pelos cumprimentos do Ins 
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tituto pela inauguração do Museu Histórico Dr. Jorge Tibiriçá, de 
Jaú; idem do Sr. Secretário de Cultura, Ciência e Tecnolopia Dr 
José E. Mindlin; convite do Museu da F'azenda Nacional para a ex- 
posição - "O ErBrio e seus Homens Públicos", dia 26 de setem- 
bro, em sua sede, no Rio de Janeiro; convite da União Brasileira 
de Escritores para o lançamento, dia 24 de setembro; na sua sede, 
do livro de Ibiapaba Martins - "A Flor e o Estandarte"; oficio da 
Câmara Municipal de São Vicente sobre a preservação do Porto das 
Naus, sítio histórico da antiga Capitania Vicentiia; convite do Clube 
Filatélico Paulistano para a conferência de Gilberto Freire, dia 10 
do corrente; ofício da Casa Civil do Governo do Estado em resposta 
a representação do Instituto de 30 de junho p.p., informando que 
o tombamento do PBtio do Colégio ainda não se consumou, pelo 
que não há risco ou ameaça a qualquer direito; convite da Aca- 
demia Cachoeirense de Letras para o ato de posse de vários de seus 
associados; diversos livros, folhetos e demais publicações encami- 
nhaüos as secções competentes por relação. Dada a palavra ao con- 
sócio, falando de improviso, discorreu sobre "Amadeu Amaral no 
seu centenário de nascimento". Destacou os numerosos estudos 
que vêm sendo feitos em torno da vida e da obra do consagrado 
escritor capivariano e elogiou a orientação do Sodalício, impondo 
aos seus associados a obrigação de cultuar os respectivos patro- 
nos. É, assim, atendendo envaidecido a esse sábio premito estatutá- 
rio que assoma a tribuna, não para proferir uma conferência, mas 
para evocar a gloriosa figura do admirável cinzelador de Espumas. 
Amadeu Amaral se situa, no campo literário, entre os escritores 
antigos e os modernos, todavia o que o singulariza nessa vida in- 
telectual laboriosa e fecunda é a sua personalidade poliédrica, es- 
pelhada. hoje, na imensa e preciosa bagagem de estudos e obras 
que realizou. Urzes, Dialeto Caipira, o jornalismo, a crítica literá- 
ria, as pesquisas sobre a cultura paulista, são atividades de Amadeu 
largamente tratadas pelo orador. Refere-se aos 25 caixões de iné 
ditos que deixou e que permaneceram 20 anos guardados numa ga 
rsgem, ao tempo e às intempéries, até que em grande parte se per. 
deram. E conclui a sua bela oração levantando um hino ao escritor 
nestes tempos desolados em que se procura, irresponsavelmente, 
romper os laços de admiração e respeito aos valores antigos, isto 
é, àç fontes onde a Pátria se reencontra e se renova - a tradição. 
O Presidente elogia o trabalho do sr. HernErni Donato e dá a pa- 
lavra ao sr. Alberto Lemos, que fala sobre o bi-centenário do Forte 
de Coirnbra e oferece uma publicaçáo alusiva a esse fato, encami- 
nhada a biblioteca. O sr. Arrison de Souza Ferraz, em seu nome 
e do sr. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, propõe um voto de 
pesar pelo falecimento do Coronel Médico da Polícia Militar Dr. 
Pedro Alegretti Filho, o que foi aprovado. O sr. Vinício Stein Cam- 
pos comunica haver tomado posse, como representante do Insti- .. 
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M o  no CONDEPHAAT, o sr. Pedro Brasil Bandecchi, recente- 
mente nomeado pelo sr. Governador do Estado, na vaga resultante 
da dispensa, a pedido, do dr. Aureiiano Leite. Deu ciência a Casa 
do êxito do Curso de Museus Dom Pedro 11, encerrado com a pa- 
lestra do Prof. Lourenço Luiz Lacombe dia 1P do corrente e, final- 
mente, com relação a Arnadeu Amaral lembrou que o pai do escri- 
tor, João de Arruda Leite Penteado residiu em Capivari no Largo da 
Liberdade (hoje Praqa Cesário Mota), tendo sido o editor-proprie- 
tário da folha "Gazeta de Capivari", em sua lo fase, em 1885; o 
sr. Vinício Stein Campos recordou por fim o soneto de Amadeu 
Amaral sobre o rio Capivari - "Velho Capivari, quanto mudas- 
te". . . etc., fruto do reencontro do poeta com o rio que ele deixara 
em criança e agora o revia, cerca de 30 anos depois. O sr Roberto 
Carvalho relatou o VI11 Simpósio de Professores Universitários de 
História realizado em Aracaju de que participou e onde se deba- 
teram teses sobre a propriedade rural; o próximo simpósio da en- 
tidade será em Florianópolis, em 1977. O sr. Henrique L. Alves 
propõe congratulações com a Sociedade Valeparaibana pela pas- 
sagem de seu 3: aniversário, e votos de congratulações com os 
consócios contemplados com o prêmio Jabuti. Finalmente o ple- 
nário discutiu e aprovou a criação da Medalha Honorífica e Come- 
morativa D. Pedro 11, ao ensejo do transcurso do sesquicentená- 
rio de nascimento do monarca. Foram aprovacios os projetos da 
Comissão constituída pelos consócios Wilson Maia Fina, Alvaro da 
Veiga Coimbra e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, a 
saber: o projeto da medalha conforme esboço feito pelo sr. Coim- 
bra e o Reguiamento, que dispõe sobre o número de unidades a 
serem cunhadas (500), a constituiç5ão do Conselho e as personali- 
dades que a ela farão jus. Nada mais havendo a tratar foi encer- 
rada a reunião. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e 
achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Steir! 
Campos, Secretário, a escrevi. 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA SESSÁO SOLENE DE 18 DE OUTUBRO DE 1975 

Aos dezoito dias do mês de outubro de mil novecentos e seten- 
ta e cinco, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão solene 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os se- 
guintes consócios: Aureliano Leite, Presidente, licenciado da Pre- 
sidência por motivo de saúde, Ernesto de Moraes Leme, 1.0 Vice- 
-Presidente em exercício na Presidência, Heiiodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, 1.0 Secretario, Vinício Stein Campos, 2." Secretário, 
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Mário Saveiii, Orador Oficiai, Pedro Brasil Bandecchi, José Lean- 
dro de Barros Pimentel, Paulo Romano, Arrison de Souza Ferraz, 
Tsuneso Sato, Alberto Prado Guimarães, José Eugênio de Paula 
Assis, José Pedro Leite Cordeiro, Wilson Maia Fina, Benedito Au- 
gusto Galváo Bueno Trigueirinho, Geraldo Dutra de Mores, Paulo 
Zingg, Teodoro Souza Campos, Alvaro da Veiga Coimbra, Duílio 
Crispim Farina, Mário Ferreira Migliano, Annandino Seabra, Amé- 
rico Bologna. Aberta a sessão o Sr. Presidente em exercício Ernesto 
Moraes Leme convocou o dr. Aureliano Leite para ocupar a Presi- 
dência de honra da sessão, o que foi feito sob palmas do plenário. 
Representando o Bispado de Mogi das Cruzes compareceu o Sr. 
Paulo Marcondes de Carvalho. O Presidente Aureliano Leite, após 
agradecer a demonstração de consideração e simpatia de todos os 
consócios do Instituto, propõe um voto de solidariedade ao Institu- 
to Histórico e Geográfico de São digo Geográfico Brasileiro em 
sua homenagem de 21 do corente aos ilustres mortos daquela ve- 
nerável instituição - Ministro Antônio Carlos Lafayete de An- 
drada, Ministro Orozimbo Nonato da Silva, Prof. Hernâni Cidade, 
Francisco Marques dos Santos Ministro Ivan Lins, Dr. Agnelo Bit- 
tencourt, Nelson Costa, oficiando-se ao Sodalício brasileiro comu- 
nicando-lhe esta deliberaçáo do plenário. A proposta foi unanime- 
mente aprovada. O orador oficial Mário Savelli proferiu o elogic 
dos consócios falecidos no ano social que ora se encerra, na se- 
guinte ordem: Padre Hipólito Chevelon, Prof. Reynaldo Kuntz 
Buch, Padre José Donati, General Humberto de Souza Mello, Dr. 
Américo Neto do Rego Cavalcanti, Dr. José Cássio de Macedo Soa- 
res Júnior, Dr. Cândido Martins de Oliveira Júnior, Prof. Raul 
Votta, Dr. José Furtado Cavalcanti, Dr. Arnaldo Amado Feneira, 
Padre Aristides Greve, Dom Paulo Rolim Loureiro. O sr. Presidente 
felicita o orador pela sua oração e propõe um minuto de silêncio 
em homenagem aos companheiros desaparecidos. O sr. Arrison 
de Souza Ferraz comunica haver participado das festas de Soro- 
caba em homenagem ao Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e 
propõe um voto de congratulações com o Prefeito Municipal, o 
Presidente da Câmara e a professora Vera Ravagnani Job, direto- 
ra do Museu, o que foi aprovado. O Presidente comunica a rea- 
1-0 de uma sessão extraordinária dia 25 do corrente para a 
posse de dois novos consócios, e nada mais havendo a tratar de- 
clara encerrada a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vi- 
nício Stein Campos, 2: Secretário, a escrevi. Aureliano Leite, He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos. 

REGISTRO DE SESSAO EXTRAORDINARIA: Aos 25 dias 
do mês de outubro de mil novecentos e setenta e cinco, as catorze 
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horas e trinta minutos, o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo reuniu-se extraordinariamente para empossar os novos 
consócios eleitos, na forma estabelecida pela reunião anterior. 
Foram recebidos e empossados, no quadro social, nas respectivas 
categorias, os consócios: Dom Oscar de Oliveira e Alberto Deo- 
dato Maria Barreto. Para constar lavrou-se o presente registro. 
Eu, Vinício Stein Campos, 2 . O  Secretário, o escrevi. 
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Prof. Alfredo João Rabaçal .......... 
Emb. Aifredo Lencastre da Veiga ... 
Cap. Amadeu da Silveira Saraiva ... 
Dr. Amador Cintra Prado ............ 
Prof. Américo Jacobina Lacombe ... 
Prof. Anibal Pinto de Matos ........ 
Jorn. Anita Ferreira de Maria ...... 
Prof. Antenor Romano B m t o  ..... 
Dom Antônio de Almeida Moraes 
Júnior ............................. 

4: .... ; 

João Ribeiro de Barros (Comandante) 

Anhanguera I1 (Bartolomeu Bueno da 
Silva) 

D. José Gaspar de Affonseca e Silva 
Alberto I de Monaio 
Rafael de Oliveira 

Ciustavo Barroso (João do Norte) 

Aifredo D>Eseragnole Taunay 
Dr. João Marcondes de Moura Romeiro 

D. Lourença Epaminondas Nunas 
D'Avila 

.......... Dr. Antônio Baldijáo Seixas Afonso José de Carvalho 
...... Prof. Antonio Carlos Cardoso h o f .  Edgard Egidio de, Souza 

Prof. Antônio Carlos Pacbeco e Silva Dr. Pérsio Pacheco e Silva 
Prof. Antônio Campagnolo .......... 
~ r o f .  ~ntônio D'Avila ............... Dr. ~ o ã o  Lourençn Rodrigues 

........ Dr. Antônio Delorenz~ Neto hernardo Pereira de Vasconcelos 
Dr. Antônio E3oy Pauiini Miranda . . 30% Lúcio Brandia 
Jorn. Antonio Range1 de Torres 
Bandeira ........................... 
Frof. Antônio de Oliveira Meiio ...... Afonso Arinos 
Dr. Antônio Roberto de Paula Lima Alberto Salles 
Prof. Antonio Rocha Penteado ...... 
Jorn. Antônio dos Santos Oliveira 
Júnior ............................. Percival de Oliveira 
Jom. Armandino Seabra . . . . . . . . . . . .  Joaquim Pinto de Araújo Cintra 

(Barão de Camuinas) 
........... Prof. Arnaldo Wildberger Francisco Gonçalves Martins (VisCOn- 

de de São Lourenço) 
Dr. Augusto Gonzaga ................ 
Dr. Benedicto Montenegro ........... Arnaldo Vieira de Carvalho 
<:el. Benito Serpa .................. Tiradentes 
Prof. Benjamin Antonio Salles Arcuri Da. Felipa de LanCaster 
Prof. Carlos Aidrovandi ............ 
Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos 
Motta .............................. D. José Arcoverde 
Cônsul Carlos Macieira Ary dos 
Santos ............................. Ten. Gen. Francisco õa Cunha e 

Menaes 
Dom Carlos Tasso de Saxe - Coburgo 
e Bragança ......................... Dom Pedro I1 
h. Carlos Torres ................... 
Profr Carolina Ribeiro .............. 
Dr. Christovam de Camargo ....... 
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Dr. Dante de Laytano ............... Venâncio Ayres 
Eng? David Antonio da Silva Carneiro 
Dr. Délio Freire dos Santos ......... D. Pedro I 
Eng.0 Dukídio Tavares de Lacerda . . 
Dr. Durval Sarmento da Rosa Borges Agenor Couto de Magalhães 
Dr. Edgard de Cerqueira Falcão ... 
Prof. Eduardo de Jesus Moraes do 
Nascimento ......................... 
Prof. Eduardo Viihena de Moraes . . Benedito Calixto 
re.  Eliseu Murari ................... Mal. Milton de Freitas Almeida 

.......... Sr. Elmano Gomes Cardim 
Sr. Emilio Amadei Beringhs . . . . . . . .  
Sr. Epifânio da Fonseca Doria de 
Menezes ............................ 
Prof. Erasmo D'Ahneida Magalhães . . Arthur Ramos 
Dra. Esther de Figueiredo Ferraz . . Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Prof. Fawe Saadi ................... Antonio Teixeira Guerra 
Dr. Fernando Homem de Mel0 
Lacerda .................... ... .... 
Dr. Florêncio de Abreu ............. 
Dr. Francisco Grainha do Valle .... Almirante Gago Coutinho 
Dr. Francisco Martins dos Santos ... José Adorno 
EngP Fredenw Abranches Brotero . . 
hg.0 Geraldo de Rezende Martins . . Dr. Carlos N e r  
Dr. Gualter Godinho ................ Alm. Arthur Silveira da Motta (Barão 

de Jaceguai) 
Dr. Hélio Silveira .................... 
Dr. Hélio Falchi ..................... Irineu Evangelista de Souza 
Gen. Henrique Guilherme Muller .... Alexandre de Gusrnáo 
Sr. Henrique Paulo Babiana ......... Joaquim Ribeiro 
Dr. Hermano Roberto Santamaria . . Manoel Ferraz de Campos Sales 
Dr. Hermes Pio Vieira .............. 
Dr. Hilário Veiga de Carvalho ...... Oscar Freire 
Dr. Horácio de Almeida ............ 
Dr. Hovanir Alcantara Silveira .... 
Dr. Ibiapaba de Oliveira Martins .... Afonso Schmidth 
Sr. Isaac Grimberg .................. 
Dr. Ivolino de Vasconcelos ......... 
Dr. Jayme Menezes S& .............. 
Eng.0 Jesuino Felicíssimo Júnior .... ~ o s é  BonifBcio de Andrada e Silva 
Conde João Alfredo Pegado Cortez . . Almirante Pedro Borges Lynch 
Sr. João Aives das Neves .......... João de Barros 
Dr. João Caniaihal Ribas ........... Prof. Dr. Francisco Franco da Rocha 
Prof. João Chiarini .................. Mário ~ e d i n i  
Prof. João de Scantimburgo ........ Dom Luiz de Bragança 
Prof. João da Cunha Caldeira Filho . . Maestro Heitor Vilas Lobo 
Emb. João Hermes Pereira de Araújo 
Prof. Joáo Horta de Macedo ...... 
Prof. João Pereira Dias ............ 
Cel. Joaquim Vitorina Portella Pereira 
Alves ............................... 
Gen. Jonas de Morais Correia Filho . . 
Prof. Jorge Calrnon Moniz de Bitten- 
court ............................... 
Pe. José Afonso de Moraes Bueno 
Passos ............................. Conde de Parnaiba 
Prof. José de Almeida Santos ...... 
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DI. Jos6 Alves Palma .............. Simão de Vasconcelos 
Dr. José Armando de Macedo Soares 
Affonseca .......................... ~~~ 

Sr. Jose Aueusto Cesar Saleado . 

Sobrinho ......................... 
Dr. Jose Eduardo Pizzarro Dnimond Carlos Xavier Paes Barreto 

.......... Dr. José Fernandes Soares Euciides da Cunha 
. . . .  Pmf. José Ferreira de Carvalho 

Prof. José Gonçalves Salvador .... José Francisco da Rocha Pombo 
.......... Jorn. José Herculano Pires Alexandre Herculano 

EngP José Honorato Gago da Câmara 
Medeiros .......................... 

................ Prof. José Luiz Pasin Francisco de Assis Oliveim 
Borges (Visconde de Guaratinguetá) 

EngP José Maria da Silva Neves . . Prof. Alexandre de Aibuquerque 
.......... Dr. José Nogueira Sampaio 

Mons. José do Patrocúiio Lefort ...... 
Dr. José Pedro Galváo de Souza .... 
Dr. José da Veiga Oliveira .......... 
Gen. Langleberto Pinheiro Soares . . Geri. AntBnio Paiva Sampai0 
Eng.0 Lauro de Barros Siciliano . . . .  
Madre Leda Maria Pereira Rodrigues Pnidente José de Morais Barros 
~r0f.a ieticia Pagano ................ Carlos Gomes 

........ Prof. Lucas Nogueira Garcez Alberto de Souza 
........... Cel. Luis Alberto Whately Oscar Weinshenck 

Prof. Luiz AntBnio da Gama e Silva 
........ Dr. Luiz de Azevedo Castro Amold Azevedo 
........ Jom. Luis Caetano Ma- José Bonifácio (Moço) 

Prof. Luis da Câmara Cascudo ...... 
Dr. Luis de Castm Souza .......... 
Dr. Luís Femando Whitaker Tavares 
da Cunba ............................ Vicente Licinio Cardoso 
Dr. Luís Gomaga Noveli Júnior .... 
Dr. Luis Sérgio Thomáz ............ 
Sr. Luis de Souza Leáo . . . . . . . . . . . . . .  Domingos de Souza Leão 
Dr. Luis de Toledo Piza Sobrinho . . Pe. Carlos Corrêa de Toledo 
Pmf. Manoel Aibano Amora ........ 
Des. Manoel Augusto Vieira Neto .... Paulo Setubal 
Sr. Manoel Ubaldino de Azevedo . . . .  Pedro Augusto Cesar Lema 
Dr. Manoel Xavier de Vasconcelos 
Pedrosa ............................ 
Dr. Manuel Vaüadáo ................ 
Prof.8 Mana Amália Corres Giffoni . . 
Da. Mana Helena Brancsnte ....... Brás Cubas 
Profa Maria Imaculada Xavier da 
Silveira ............................ 
Prol.= Marilia Antunes Alves ........ 
Sr. Mbno Ferreira Migliano ........ Carlos Botelho 
~ r o f .  Mbno Pires ................... ~ l t i n o  Arantes 
Dr. Mbrio Roüm Teiles . . . . . . . . . . . . . .  
Jorn. Miguel Angelo Barros Ferreira 
Dr. Moacyr de Faria Jordáo ........ Salvador Corrêa de Sb e Benevides 
Proft Neise Gome8 ................. Mana Garcia Betin 
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Sr. Nello Ferrentini ................. Hipólito José da Costa 
Sr. Neiio Garcia Migliorini . . . . . . . . .  
Dr. Nelson de Athayde Ribeiro ...... Plácido de Castro 
Prof. Newton Gonçalves de Barros Cônego Melchior Rodrigues do Prado 
Prof. Nicanor Teixeira de Miranda . . 

............ Dr. Octaviano A. Gaiarsa 
Eng.0 Octávio Marcondes Ferraz .... Eng? Vivaldo Coar* 

... Econ. Oldemar Adriano do Couto 
Sr. Olvmoio Costa Júnior . . . . . . . . . . .  ----- . . . . . . . .  
Sr. Orentino Manins . . . . . . . . . . .  
Sr. Oswaldo Barbosa Guizard . . . . .  
Eng." Oswnldo Monteiro de Flcury . . 

...... Prof. Othon de Almeida Costa 

. . . . . .  Prof. Paulino Ignácio Jacques 
........ Dr. Paulo de Campos Porto 

Dr. Paulo Emilio de Andrade Vilhena 
. . . . . . . . . . . .  D. Paulo Evaristo Arns 

Dr. Paulo Emíiio D'Alessandro ...... 

2." Ten. Luis Bueno Horta Barbosa 
l h ó t e o  Corrêa de Toledo 
Brig. José Vieira Couto de Magalháes 

Alfredo Ferreira Rodrigues 
Barão Homem de Me10 
João Pedro da Veiga Filho 
Dom Antonio Joaquim de MeUo 
Jo& Athavde Marcondes 

Prof. Paulo Henrique da Rocha Corrêa Brig. ~ y s i á s  Augusto Rodrigues 
Prof. Paulo Nathanael Pereira de 
Souza ............................. Paulo Prado ............................. 
Dr. Paulo Penteado de Faria e Silva 
Sr. Paulo Pereira dos Reis .......... 
Sr. Paulo Roberto de Aquino Noronha 
Prof. Pedro Caimon Moniz Bittencourt 
D. Pedro Gastão De Orleans e 
Bragança .......................... 
D. Pedro Henriaue De Orleans e 
Rragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Péricles Eugênio da Silva Ramos Adoasto de Godoi 
Pmf. Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra 

.............. Prof. Raul Apocalipse &mardo Guimarães 
Dr. Raul Renato Cardoso de Melo 

......................... Tucunduva João A r ~ d a  
Cel. Reginaldo Moreira de Miranda . . len. Gen. Cândido Xavier de Almeida 

e Souza -. 
Prof. Reynaldo Ramos de Saldanha 
da Gama ........................... Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Roberto Machado Carvalho .... Francisco Nardy Filho 
Dr. Roberval F'rancisco Bezerra de 
Menezes ............................ 
Dr. Rosalvo Florentino de Souza . . . .  João Ribeiro 
Sra. Rosemaire Erika Horch . . . . . . .  Oliveira Lima 
Prof. Rossini Tavares de Lima . . . . . .  Mário de Andrade 
Ene.0 Rubens José Roürieues dos - - 
Santos ............................. 
Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva Dr. José Joaquim Cardoso de Mello 
Dr. Ruy Rebello Pinho .............. 
Dr. Sebastião da Silva Barreto .... Jose do Patrocfnio 
Cel. Sebastião da Silva mirtado .... 
Pe. Sebastião Romano Machado .... João Antônio Andreoni (Antonil) 
Dr. Thomaz Oscar Marcondes de Sou- ~~ ~~~ ~ 

.......................... za Júnior Com. Leoncio do Amara1 Gurgel 
Sr. Tsunezo Sato ................... 
Dr. Ulysses Lemos Torres .......... 
Sr. Ulysses Lins de Albuquerque .... Jerónimo de Albuquerque 
Proi. Valerio Giuli .................. 
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........ D. Vicente Marchetti Zioni 
Eng.0 Victor Figueira de Freitas .... Prof. Anibal Freitas 
Mons. Victor Rodrigues de Assis . . Mons. José Paulino de Andrada 
Prof. Waldemar de Almeida Barbosa Augusto de Lima 
Dr. Waldernar do Amara1 Gurgel 
V i m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.............. Dr. Waldemar Panadés 
Dr. Waldomiro Benedito de Abreu . . 

...... Prof. Walter Fernandes Piazza 
Eng.0 William Roberta Marinho Lutz Dr. Adolfo Lutz 
Dr. Wilson Dias Castejón .......... mof. Américo Brasiliense de Aimeida 

Mello 

COXRESPONDENTES NACIONAIS PATRONO 

Dr. Adalberto José Pimarro Loureiro .................... 
Sacerd. Adalberto Ortmann .............................. 
Dr. Afonso Rui de Soma .................................. 
Prof. Agenor Pinheiro Rodrigues Vaiie .................. 
Prof. Alberto Deodato Maia Barreto ...... Milton Campos 
Pe. Alcioniido B m i  Aives da Silva . . D. Francisco Aquino 

Corrêa ~ - 

Dr. Alfredo Vieira Pimentel ............................ 
............................. Prof. Amaro Soares Quintas 

.......................... Sacerd. Angelo Jayme Venturelli 
..................................... Sr. Antenor Ribeiro 

Sr. Antonio Loureiro de Souza .......................... 
.......................... Sr. Antonio Machado Sant'Ana 

Sr. Antônio Tavares Pinháo ......................... 
Sr. Aristides M. de Carvalho e Silva ..................... 
Dr. Archimedes Pereira Guimarães .... Teodoro Fernandes 

Sampaio 
Dr. Arthur Napoleáo Figueiredo . .  José Veríssimo ...... 

.............................. Sr. Austregésilo de Athayde 
Sr. Benedicto Pires de Almeida . . Cel. mancisco Correia 

de Almeida Morais 
Gen. Carlos Studa 
Dr. Carlyle de Figueiredo Mal 
Prof. Celso Ferraz de Car 

- ~ -  

rt Fiiho ................................ 
-tins ....................... 

nargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,oeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -A. --- 

Prof. Celso Vieira Camargo .............................. 
Prof= Conceição Borges Ribeiro Camargo. Conde de Assu- 

mar D. Pedro M. de Aimeida Portugal e Vasconcelos 
Dr. Dário Abranches Viotti . . Conselheiro Avelar Brotero 
Engp Dermeval José Pimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gen. Dulcidio do Espírito Santo Cardoso ............... 
Profa Edith Mendes da Gama e Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

....................... Sr. Eduardo Canabrava Barreiros 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sr. Eduardo Santos Maia 

Prof. Eugênio Vühena de Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Fábio Nelson Guimarães ...... José Carneiro Felippe 

CIDADE 

(Rio de Janeiro) 
(Florianópolis) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Belo Horizonte) 

(Manaus) 
(Salvador) 
(Recife) 
(CuiabB) 
(Mogi Mirim-SP) 
(Salvador) 
(Ribeirão Preto- 

SP) 
(Ribeirão Preto- 

SP) 
(Rio de Janeiro) 

(Belo Horizonte) 
(Belém) 
(Rio de Janeiro) 

(Tietê-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Fortalem) 
(CampinasSP) 
(Porto Alegre) 
(Tatul-SP) 

( Aparecida-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Belo Horizonte) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(S. João De1 Rei) 
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Sr. Femando Monteiro .................................. (Rio de Janeiro) 
Dr. Fernando São Paulo .................................. (Salvador) 
Sr. Fiávio Guerra . . Cons. João Alfredo Canea de Oliveira 
Sr. Francisco de Campos Abreu ........................ 

............................ Cap. Francisco Ruas Santos 
Prof. Gilberto de MeUo Freire ........................... 
Dr. Heitor Ferrão Moniz de Aragáo ...................... 
Sacerd. Heitor Otaviano de Araújo ..................... 
Dr. Henrique Costa Fernandes ........................... 
Dr. Henrique Jorge Hurley ............................. 
Prof. Hilton Federici ...... Felix Guisard Filho ........ 
Prof. Humberto Peregrino Seabra Fagundes .............. 
Prof. Jerônimo de Aquino Araújo ...................... 
Sr. João Batista de Sb ................................... 
Dr. João da Costa P. Dantas Júnior ..................... 
Prof. Joaquim de Paula Guimarães ...................... 
Dr. Joaquim Thomaz de Paiva .......................... 
Gen. Joaquhn Vicente Rondon .......................... 
h. Jorge Moreira da Rocha ............................ 
Prof. José Antonio Gonçalves de Me10 .... Duarte Coelho 
Min. J o d  Américo de Almeida ............................ 
Eng.0 Jos6 Bandeira de MeUo ............................ 

...................................... Dr. José Guimarães 
Prof. José Honório Rodrigues .......................... 
Sr. José ioureiro de Ascenção Fernandes ............... 
Dr. José Mariz de Moraes ............................... 
Sr. José Pompeu de C-go ........................... 
Prof. Jos6 Roberto do Amaral Lapa ..................... 
Dr. José de Toledo ...................................... 
Sr. Júlio da Silveira Sudário ............................ 
Rof. Lawo Monteiro de Carvalho e Silva ..... D. Joaquin 

Mamede da Silva 
Sr. Lowenço Luiz Lacombe .............................. 
Cap. Luis Alves Oiiveira Bello ............................ 
Cel. Luis Carlos de Moraes .............................. 
Cónego Luis Castanho de Almeida ....................... 
Gen. Luis Felippe da Silva Wiedemann ... Joaquim Caetano 

da Silva 
Dr. Luis Marques Poliano ............................... 
Dr. Luis Menezes Monteiro da Costa .................... 
Dr. Luiz Philippe Pereira Leite .......................... 
Mons. Manoel Aquino Barbosa .......................... 
Eng.0 Marcos Tito Tamoyo da Silva .................... 
Prof.' Maria Celestina Teixeira Mendes Torres ........ 
Dr. Mário Torres ........................................ 
Dr. Milton Menezes Villas Boas .......................... 
Dr. Murilo de Miranda Bastos .......................... 
Pe. Murilo Moutinho ..................................... 
Prof. Nelson Abel de Almeida ........................... 
Prof. Nelson Omegna .................................... 
Dr. Newton Carneiro ........ Moysés Marcondes ........ 
Da. Octavia Correia dos Santos Oliveira . . Gustavo Barroso 

......................................... Dr. Oiliam José 
Alm.Olavo Dantas ....................................... 
Sr. Oscar de Arruda Penteado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dom Oscar de Oliveira .... Salomíro de Vasconcelos . . . .  

(Recife) 
(CampuiasSP) 
(Belo Horizonte) 
(Recife) 
(Rio de Janeiro) 
!Salvador) 
~ S á o  Luiz) 
(Belém) 
(Campinas-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Guaratinguetá- 

SP) 
(CampinassP) 
(Salvador) 
(Cmeiro-MG) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Fortaleza) 
(Recife) 
~ o ã o  Pessoa) 

(Rio de Janeiro) 
(Ouro Fino) 
(Rio de Janeiro) 
(Curitiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Campinas-SP) 
(Campinas-SP) 

( C a m m P )  
(Rio de Janeiro) 
(Salvnüor) 
(Cuiabá) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Campinas-SP) 
(Salvador) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Curitiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Belo Horizonte) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio CiamSP) 
(Belo Horizonte) 
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Dr. Orlando M. de Albuquerque Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . .  (Recife) 
Prof. Paulo Sílvio Azevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Tatui-SP) 
Dr. Pedro Alves Camelo . . Frei Joaquim do Amor Divino 

Caneca (Recife) 
Sr. Raimundo Magalhães ............................... (Rio de Janeiro) 
Prof. Renato Sêneca de Sá Fieury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Dr. Roberto da Mota Macedo ........................... (Rio de Janeiro) 
Dr. Roland Cavalcante de Albuquerque Corbisier ........ 
Sr. Sebastião Almeida Oliveira .......................... 
Dr. Sílvio Júlio de Albuquerque Lima ................... 
Comend. Theodoro de Souza Campos Júnior .... Bemardo 

de Souza Campos 
Dr. Rubens Borba Alves de Morais ..................... 
Pr0f.a Vera Ravagnani Job ............................... 
Sacerd. Vitor Hugo .......................... 

CORRESPONDENTES ESTRANGEIROS 

(Sáo Paulo) 
(Tanabi-SP) 
(Recife) 

(Campinas-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Sorocaba-SP) 
(Manaus) 

CIDADE 

Sr. Alberto Iria .......................................... Lisboa 
Sr. Alfredo Augusto Pereira de Lima .................... Moçambique 
Dr. Alfredo Dias de Molina .............................. Buenos Aires 
Dr. Alfredo V. de Moura Mattoso ......................... Coimbra 
Sr. Aiamiro de Avila Marte1 ............................... Santiago 
Piof. Alexandre Nelson de Arrnond Marchant . . . . . . . . . . . .  Estados Unidos 
Prof. Alvaro J. da Costa Pimpão ....................... Coimbra 
Prof. Angelo de Mojana Di Cologna ..................... Miiáo 
Sr. Antonio Gomes da Rocha Madahii .................... Coimbra ~ 

~ r o f .  Antonio Hennque D'Araújo Stott Howorth ........ Lisboa 
Dom Antonio Maria Barbien ........................... Montevidéu 
Emb.  nost to D. Gomales'. ............................... uruguai 
COM. Carlos Henrique Ferreira Lemond de Macedo . . Con- 

sulado de Portugal em S. Paulo Sáo Paulo 
Min. Carlos Péres Cânepa Jimenes ...................... Lima (Peru) 
Prof. Carlos Péres Monteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uruguai 
Emb. Daniel Castelanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Uruguai 
Dr. Eduardo Bruêo .................................... Lisboa 
Prof. Eduardo Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coimbra 
Emb. Elbano Provenzale Heredia ........................ Venemela 

.................................... Prof. Felippe Ferreiro Uruguai 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sr. Fortuné Koller Bruxelas 

......................... h. Francisco da Siiveira Morais Coimbra 
...................... Sr. Gaspar do Couto Ribeiro Villas Lisboa 

.................... Prof. Gaston Benedict de Benedictis Califórnia 
Camend. Giuseppe Csstruccio ........................... Itália 

.................................. Sr.  Heinrich Gutersonh Zurich 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Henrique de Gândia Buenos Aires 

............................. Prof. Jesus Vasques Gayoso M6xico 
........................ Dr. José Crisanto Lopes Jimenes Espanha 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emb. José Hermano Saraiva Portugal 
.................................. Dr. José Pedro Machado Lisboa 
.................................. Sr. Juan S. Pivel Devoto Montevidou 
................................. Prof. Júlio Cesar Chaves Assunción 

Boulogne Sur 
........................... - Pnc. Ligny de Luxemburgo Seine R'ança 
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Dr. Luís Soares de Oliveira ............................. 
Prof. Manoel Lopes D'Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Manoel da Silveira S.  Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sr. Miguel Angel Martinez Galvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arcebispo Nicola Gianastasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dr. Pierre A. Wassal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Min. Rafael Schiaffino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
llr. Ramon Antônio Ramos ............................... 
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