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Aos Leitores 

A publicação das atas das sessões plenárias do 

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo fica atua- 

lizada ate o Último trienio - 1975-1977, cumprindo-se, 

assim, o que fora planejado e iniciado na administração 

do Dr. Ernesto Leme. Espera a Comissão de Redação 

da Revista, que a divulgação desse documentário, de 

tanta importância para a compreensão da história e 

desenvolvimento do Sodalicio, não sofra mais solução 

de continuidade, e bem assim, a orientação, igualmente 

retomada neste número, da publica@o de valiosos 

manuscritos e incun&bulos, de interesse para quantos 

se consagram ao estudo dos velhos tempos de Pirati- 

ninga e do Brasil. 

O quadro social está igualmente atualizado, de 

acordo com os registros de 1979. 

A Comissão de Redação 





DISCURSO W PRESIDENTE JOS* PEDRO LEITE CORDEIRO 
AO SER EMPOSSADA A DIRETORIA 

PARA O TRIENIO 1978-1981 

Sr. Presidente. 
Sras. e Srs. 
Caros Confrades. 

Honroso. muito honroso para mim, ser novamente elevado ao 
alto cargo de Presidente desta nobre Casa, a Casa de Cultura mais 
antiga de S. Paulo e guardiá carinhosa de suas tradições e história, 
guardiá atenta e deslumbrada também com a sua geografia, suas 
montanhas e rios, planaltos, planicies e campinas, seu mar e ilhas, 
como os verdes recortes que ihe vestem as terras e que condicio- 
nam expondo-as ao mundo, as atividades e energias do Homem ali 
fixado, seja ele paulista autóctone ou paulista originário de outras 
plagas nacionais e estrangeiras. 

Lembro-me bem da tarde em que deixei esta Cadeira presiden- 
cial, a Cadeira Torres de Oliveira, ocupada, através do tempo, por 
homens da envergadura moral e intelectual de um Ernesto Leme. 

Vivia eu, naquele momento cruciante, quando fui obrigado a 
deixá-la, a fase talvez mais atribulada de minha existência. Graves 
motivos de saúde obrigavam-me a uma retirada. O destino me pa- 
recia por demais severo. A alma estava como que despedaçada. 
Confrangia-se o coração e era imensa a minha dor moral. Além 
disso, um ente muito querido no círculo familiar fora derrotado e 
levado pela Parca sedenta. 

Valeram-me forças íntimas e amigos dedicados, muitos dos 
quais ainda hoje aqui estão ilustrando o Sodaiício. Outros já se 
foram para o reino da eternidade. Destes citarei apenas dois: 
Tenório de Brito e Aureliano Leite, cujas memórias simbolizam 
todas aquelas pranteadas ausências físicas mas queridas presen- 
ças espirituais que são a minha inspiração. Suas sombras aqui 
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permanecem, enchem as nossas salas e corredores, vagueiam por 
toda parte, sempre a nos lembrar o amor e dedicação que devemos, 
nós, os vivos, ao Sodalício por eles tão querido e enaltecido. 

Neste momento, recordo velha história. O insigne poeta Rai- 
mundo Corrêa, conta Nair Lacerda, mandou fazer um terno. Os 
amigos, porém, obrigaram-no a comprar um chapéu novo. Estava 
muito feio o velho. Ao vestir o terno, pela primeira vez, surgiu Rai- 
mundo com o velho chapéu, desbotado, fita rostida, manchado. 

Surpresa geral. Mas o poeta justificou: "Apanhei o novo e, 
quando olhei para o velho, pendurado no cabide. senti-o triste, 
humilhado, abandonado. Parecia dizer-me: fui teu companheiro de 
todos os momentos. Tomei sol e chuva, pensei e sofri contigo me- 
ses e anos seguidos. Agora, no teu momento de glória, metido em 
bela roupagem nova, quando vais chamar atenção pela elegância 
do bem talhado terno, desprezas-me e levas outro chapéu, o novo. 
Que é ele para ti? Um estranho, um desconhecido. Compraste-o 
ontem e já me abandonas por ele. . . " 

Raimundo não resistiu. Colocou o chapéu velho na cabeça e 
foi ter com os amigos. 

Estou aqui, caros confrades, com novas roupagens, as de mais 
uma outra presidência, porém o meu chapéu é o velho, aquele mes- 
mo velho chapéu que me abrigava quando, lá se vão quinze anos, 
deixei a presidência desta Casa onde recebi o batismo das coisas 
do espírito. 

Neste ambiente, me iniciei e amadureci, ingressei para o país 
encantado e encantador da intelectualidade, trazido por José Carlos 
de Macedo Soares e Aureliano Leite, fautores máximos do meu in- 
gresso. A isto fiz referência ao ser empossado na Academia Paulista 
de Letras, cuja presidência hoje tanto me dignifica. 

Neste momento, sinto-me aqui verdadeiramente em casa. Co- 
nheço-a muito e também o mister do cargo. Amo-a e creio já ter 
dado provas de bem amá-la e de bem saber o ofício. Não bastasse 
isso, tenho ao meu lado ilustres, esclarecidos e operosos companhei- 
ros de diretoria, em nome dos quais e no meu próprio, agradeço 
aos que nos sufragaram os nomes. 

Aí estão todos vocês, os que sufragaram e os que não sufraga- 
ram os nossos nomes. Apelo a todos, convoco a todos, para um 
trabalho comum, para uma colaboração franca e amistosa. E isso, 
para o engrandecimento de nossa instituição. Ela precisa de todos, 
do esforço de todos. 

As eleições de outubro já demonstraram a sua pujança e ener- 
gia. Acredito que não houve pleito com um comparecimento tão 
grande. Havia realmente um interesse geral bastante vivo, atento, 
desperto. 

Até o dia 8 de outubro passado, dividiam-se os confrades com 
seus pontos de vista, pisavam eles campos opostos mas todos com 
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um objetivo comum: a nobre Casa, o querido Sodalício, seu bem 
viver, sua existência marcante no cenário cultural da Pátria. 

Unamo-nos agora. Palmilhemos, de hoje em diante, o mesmo 
caminho, pertençamos a um único e imenso campo onde faremos 
as nossas semeaduras para que apenas o Instituto colha os frutos 
e com isso se beneficie. 

Posso, porém, acredito eu, repetir com os meus companheiros 
de diretoria as palavras de Rodrigues Alves, quando empossado na 
presidência da República: "Não nos seduzem os programas apara- 
tosos, e, somos, por índole, avessos as promessas exageradas 1'' 

Se assim somos, se assim nos pronunciamos, que fique bem 
claro e soe bem alta outra afirmação: não mediremos esforços e 
sacrifícios para bem servirmos o Instituto. Cumpriremos e fare- 
mos cumprir as finalidades para as quais foi ele criado e como de- 
termina o Estatuto que é a Grande Lei, a Constituição a reger esta 
nobre Casa. 

E evidente que não estou parado no tempo embora há quime 
anos tivesse eu tido de deixar a primeira presidência. Meus com- 
panheiros de diretoria também não estão enclausurados no tempo 
ou com as idéias adormecidas. 

Esta Casa será regida conforme a Lei Maior e as possibilidades 
permitidas pelos nossos recursos, mas estaremos sempre atentos 
e seremos acolhedores as boas sugestões, melhoramentos, novas 
medidas passíveis de execução dentro de um planejamento norteado 
e fixado pelas possibilidades da Instituição que não poderá ser 
sacrificada em suas altas finalidades ou em qualquer outro setor. 

Agradeço aos que nos honraram com suas presenças, as sras. 
e srtas. que nos trouxeram a doçura do seu conforto e o encanto 
de sua beleza. 

É o momento de indicar que conste da ata dos trabalhos de 
hoje um voto de louvor aos integrantes da diretoria cujo mandato 
ora se finda, voto de profundo agrad-ecimento pela maneira com que 
souberam conduzir os destinos do Instituto Histórico e Geográfico, 
capitaneados pela insigne figura de quem é não apenas glória do 
Sodalício mas símbolo da gente paulista: o presidente Ernesto 
Leme. 

Singular o meu destino. Três vezes glorificou-me ele, pois me 
fez O sucessor de Ernesto Leme, primeiramente na Loco-Tenência 
da Ordem do Santo Sepulcro em São Paulo, depois na presidência 
da Academia Paulista de Letras e, agora, nesta presidência do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Deu-me estas glorifi- 
cações que tanto honram e elevam mas não deixou de ser cruel 
para comigo pois três vezes colocou-me na grave contingência da 
impossibilidade de ilustrar um cargo como o tem feito o meu an- 
tecessor em todos os que vem ocupando nessa trajetória magnífica 
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de sua vida, que é um constante bem servir a Cultura, ao Brasil, 
a São Paulo, a Humanidade. 

Como das duas primeiras, estou certo de, nesta terceira incum- 
bência, fazer de Ernesto Leme o meu padrão, o meu inspirador, 
para que eu possa me aproximar, mesmo longinquamente, dos 
marcos plantados pela sua inteligência. operosidade e valor na 
longa e bela estrada de sua tão útil e exemplar existência. 



DISCURSO DO SR. ERNESTO LEME AO SER EMPOSSADO 
PRESIDENTE HONORARIO DO INSTITUTO HIST6RICO 
E GEOGRAFICO DE SAO PAULO EM JANEIRO DE 1978 

. .. 
Meus eminentes confrades. 

A minha vocação pelos estudos de História vem dos dias de 
minha infância. A primeira vez que meu nome apareceu na im- 
prensa foi quando, aluno do 3." ano do Grupo, o diretor Mariano 
de Oliveira fez publicar n'A Cidade de Bragança, a 19 de novembro 
de 1908, um meu trabalho escolar sobre a Proclamação da Repú- 
blica. Precisamente um ano depois, a 19 de novembro de 1909, pro- 
feri meu primeiro discurso, reverenciando a Bandeira Nacional. 

Jamais fui um historiador, nem ao menos um historiógrafo. 
Mas, no curso de minha vida, os temas de História foram muitas 
vezes por mim versados, em conferências e discursos. 

Três vezes designado pelo Conselho Universitário, participei 
de bancas examinadoras na Faculdade de Filosofia, nos concursos 
para as cadeiras de Geografia Humana, História Antiga e Medieval 
e História da Civilização Brasileira, nos quais se sagraram catedrá- 
ticos os professores Aroldo Azevedo, Euripedes Simóes de Paula e 
Alfredo Éllis Júnior. Neste último concurso, integrando a Comis- 
são Examinadora ao lado de Max Eeuiss, Basílio de Magalhães, 
Afonso d'Escragnoll~: Taunay e Pedro Calrnon, foi quando conheci 
pessoalmente o grande secretário perpétuo do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro. Um mês após, Max Fleuiss tomava a ini- 
ciativa de propor o meu nome como sócio honorário daquele So- 
dalicio. Dois anos depois, em 1941, Aureliano Leite fazia idêntica 
proposta no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao qual 
desde então tive a honra de pertencer. 

Quando surgiu a candidatura de Aureliano a presidência do 
Instituto, o meu saudoso amigo me impôs fosse eu o primeiro 
vice-presidente. Participei da direção desta Casa ao lado de valo. 
rosos companheiros. Substituí a Aureliano Leite interinamente, no 
exercício da presidência, durante sua enfermidade e, distinguido 
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com a confiança de meus ilustres confrades, fui eleito presidente 
para o término do mandato de meu inolvidável amigo, falecido a 
4 de dezembro de 1976. 

Em vossa extrema generosidade para comigo, não vos satis- 
fjzestes com isso tudo. E, em proposta assinada por 102 consó- 
cios, acabastes elegendo-me presidente honorário deste Sodalício. 

Percorrendo a galeria daqueles que, nos 83 anos de existência 
do Instituto receberam % alta dignidade, fico verdadeiramente 
confuso. Tal láurea apenas foi conferida até agora a Prudente de 
Moraes, Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, Afonso d%scragnolle 
Taunay, Altino Arantes e Ernesto de Souza Campos. 

Prudente de Moraes, Rio Branco, Rui Barbosa, são personali- 
dades que pertencem à História; Altino Arantes, Afonso d'Escrag- 
nolle Taunay e Ernesto de Souza Campos são homens do nosso 
tempo e do nosso convívio. Altino Arantes, antigo presidente do 
Estado, escritor exímio, foi quem em 1915, Secretário do Interior, 
me nomeou para o primeiro cargo público que exerci, o de pro- 
fessor do Grupo Escolar de Bebedouro; Afonso d'Escragnolle Tau- 
nay, o historiador das Bandeiras, foi meu colega no Conselho Uni- 
versitário e na Academia Paulista de Letras, integrando comigo a 
Comissão Examinadora no concurso para a ctítedra de História 
da Civiliza@io Brasileira, na Faculdade de Filosofia; Ernesto de 
Souza Campos, mestre de medicina, ministro da Educação no Go- 
verno Eurico Gaspar Dutra, presidente da Comissão da Cidade 
Universitária, ao meu tempo de Reitor, foi por mim recebido na 
Academia Paulista de Letras, quando eleito para aquele Sodalfcio. 

Aqui me encontro, dessa maneira, na imagem de João Neves 
da Fontoura, como uma sombra entre clarões. Em dia próximo 
ou remoto, a sombra será diluída no espaço; mas, aqui ficará para 
sempre a lembrança do vosso gesto, que lhe deu a glória de refle- 
tir, um instante na vida, a luminosidade de tantos sóis. 



O ÓRGÁO DA CATEDRAL DE MARIANA 

Geraldo Dutra de Moraes 

Planeja-se a restauração do magnífico órgão da velha Sé de 
Mariana, primaz de Minas, instrumento preciosíssimo do segundo 
quartel do século XVIII, inativo, porém, há mais de cem anos. 
Trata-se de exemplar raro, a oitava curta, único talvez na América 
Latina, obra admirável da famosa manufatura alemã. 2 incompa- 
rável em beleza, sonoridade e concepção técnica. Poucas igrejas 
ruropélas podem vangloriar-se de possuir um instrumento de qua- 
lidade semelhante. 

Foi projetado pelo ateliê de Johnn Georg e Franz Caspar, fi- 
lhos de Arp Schnitger, célebre organeiro gerrnânico, estabeleci- 
dos em Neunfeld, perto de Hamburgo, autoria assegurada nos re- 
sultados do exame pericial realizado (1). Constatamos, ainda, a 
existência, na base da ferragem, da inconfundível marca dos fa- 
bricantes gravada em talho doce, circunstância que comprova a 
autenticidade da procedência. Contudo, o belo conjunto escultó- 
rico de madeira policromada que guarnece o órgão, composto de 
caixa, cinco anjos músicos e cantores, e delicadas pinturas com 
chinesices em ouro, azul e vermelho, foi elaborado pelos artesãos 
de Lisboa, segundo se depreende das especificaçóes apensas à en- 
comenda contratual(2). Esse foi o derradeiro presente de Dom 
João V à Catedral de Mariana, "pago do próprio bolsinho de Sua 
Majestade", conforme asseverou o ministro Alexandre de Gusmão, 
em carta dirigida ao bispo Dom Frei Manuel da Cruz ( 3 ) .  

Os venerandos arquivos de Minas e de Lisboa, tanto civis 

(1) Geraldo Dutra de Moraes, in aDie Barockmrisik in Minas Gerais 
und der EinnuB des deutschen Stils*, ed. 1976. 

(2)  Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, C6d. 2185, pág. 139v. SRe- 
gistro de Ordens*. 

(3) Ibid. Cód. 1203, março 11, *Copiador de Cartas Reservadas*. 



O órgão da  Catedral de Mariam, inaugurado a 2 de julho de 1753. 
Veio de Portugal. A montagem esteve a cargo de Manuel 

Francisco Lisboa, pai do Aleijadinho. 
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quanto eclesiásticos, possuem valiosa documentação manuscrita, 
quase toda inédita, relativa às edificações executadas em Mariana, 
notadamente durante o período áureo do governo de Dom Fr. Ma- 
nuel da Cruz. Para elaboração deste artigo, recorremos ao nosso 
arquivo pessoal, constituído de microfilmes, xerocópias e trasla- 
dos autenticados, material inédito resultante de exaustivas pesqui- 
sas reaiizadas nas fontes primárias, no decorrer de 34 anos. De- 
vido a exigüidade de espaço reservado, divulgaremos apenas os 
documentos de maior interesse, embora sucintamente, relaciona- 
dos ao histórico do órgão. Publicando-os, objetivamos eliminar 
incorreções, anacronismos e alogias já consagrados nos compên- 
dios, restabelecendo a verdade histórica, a luz dos manuscritos 
comprobatórios e da exegese fatual. 

Atendendo solicitação do prelado, datada de 27 de janeiro de 
1749, determinou Dom J o b  V fosse iniciada a obra de reforma 
e ampliação da Sé marianense, assim como a construção do Pa- 
18cio Episcopal (4). 12 demasiado longo o texto da carta régia, 
de 28 de novembro de 1750, descrevendo o serviço que deveria fa- 
zer-se, por conta da Real Fazenda (5).  Dela extraímos o seguinte 
trecho: ". . . que a igreja é de arcos e tribunas por (ileg.) uma 
delas se havia de assentar o órgão, para o que se havia de fazer 
uma varanda" (sic). 

Não obstante, a morte do Rei veio retardar a remessa do 
órgão, circunstância agravada pela ausência do Governador Gomes 
Freire de Andrada, em missão militar no Rio Grande de S. Pedro. 
Mesmo distante da Capitania das Minas, apressou-se o Capitão- 
general responder, em 30 de junho de 1752, a ordem de Dom José 
I, recebida com grande atraso, opinando favoravelmente pela doa- 
ção do órgão e relógio, ambos indispensáveis a Catedral ( 6 ) .  

Finalmente, o instrumento foi despachado pela frota que apor- 
tou ao Rio de Janeiro a 6 de dezembro de 1752. Transcrevemos, 
a seguir, as instruções do Govemador-interino José Antônio Frei- 
re de Andrada, transmitidas sx> Provedor da Real Fazenda: "Por- 
quanto na forma da ordem de Sua Majestade, de 28 de novembro 
de 1750, é o dito Senhor servido mandar fazer na Sé da Cidade 
de Mariana as obras e consertos de que aquela Catedral necessi- 
tar, na forma que apontou a Sua Majestade o Exmo e Revmo Sr. 
Bispo de Mariana, em cujas obras e consertos entrará o assento 

(4) As dioceses de S .  Paulo e Mariana foram instituídas em 6 de de- 
zembro de 1745, por Bento XIV, pelo motu.proprio aCandor lucis 
aeternae*. 

(5) Arquivo Público Mineiro, S. C. Cód. 93, pig. 70. 
(6) Ibid. S .C.  C6d. 100, pág. 19v. e Arquivo da Mesa de Consciência e 

Ordens, C6d. 1362, p8g. 148. 



I6 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 
- 

d~ órgão, que o mesmo Senhor mandou na frota passada para a 
dita Sé. O Dr. Provedor da Fazenda Real mandará por em praça 
a obra e conserto de que necessita para assentar o dito órgáo, 
na forma dos apontamentos juntos, feitos e assinados pelo mes- 
tre-de-obras Manuel Francisco Lisboa e rubricado por mim. Vila 
Rica, a 3 de março de 1753/ /Com a rubrica do Governador" (7). 

Decorridos três dias, José Antônio Gomes Freire de Andrada 
(irmão do Conde de Bobadela) enviava respeitosa mensagem ao 
bispo, cujo texto princi~al destacamos: " . . . Anteontem mandei 
por em praça a obra do órg ;o, nesta Capital e nessa Cidade. Até 
12 ou 13 do corrente estarão os pregões corridos e arrematada a 
obra" ( 8 ) .  

Ao ato da concorrência pública compareceu apenas um lici- 
tante, com qualificações necessárias para instalar o órgão: Manuel 
Francisco Lisboa. Embora estivesse ocupado na edificaçáo do 
Palácio de Vila Rica, o pai do Aleijadinho empreitou a obra do 
coro e a instalação do órgão. Ajudaram-no, supervisionando o 
serviço de montagem, o mestre-de-capela padre Gregório dos Reis 
Me10 (9), o organista padre Manuel da Costa Dantas e o chantre 
Alexandre Nunes Cardoso, cantor-mor, de cuja voz diziam mara- 
vilhas (10). Ocupou-se da revisão técnica (tubos, fole e afinwão) 
o organeiro reino1 Antônio Alves Santiago, senhor da mais rica 
jazida de ouro do morro de São Seb :tião, arraial bandeirante de 
Ouro Preto (1 1). - 

Num dos caixotes procedentes de Lisboa havia apreciável 
quantidade de partituras encadernadas para órgáo, orquestra e 
coro, cartapácios contendo vasto repertório clássico de composi- 
tores famosos: "Missa Brevis", de Giovanni Pierluigi da Palestri- 
na, "Benedicam Dominum", de Orlando de Lassus, "Sonatas para 
cravo", de Alessandro Scarlatti, "Quinteto para violas e cravo", de 
Jean-Baptiste Lully, e músicas de Rameau, Frescobaldi, Montever- 
di e Pergolesi, cujos títulos não coirutam da fatura. Além dessas 
peças vieram tambem cantos gregorianos, missas, ladainhas, ofí- 
cios de Semana Santa, antífonas, cantatas, graduais, Te-Déuns, 
tractus, salmos, réquiens, oratórias e polifonias pastorais (12). A 

Arquivo Público Mineiro. S.C. Cód. 69, pág. 106v. 
Ibid. Cód. 107, pág. 13. 
Autor do  canto Heróicoa, peça em versos constituída de 40 Oita- 
vas, in 4ureo Trono Episcopalu, págs. 168/178, Lisboa, ed. 1749. 
Ap. ~Aureo Trono Episcopal)l, pág. 225. 
Contratado, também, para consertar o órgáo da Matriz do Pilar 
de Vila Rica. Termo de ajuste datado de 29-9-1754, in *Livro de Des- 
pesas2 da IrmanQade do Santissimo Sacramento. 
Mosteiro de S. Bernardo, Lisboa. Carta de Fr. Vicente Pais da 
Anuncia~ão. mestre-de-capela, 11-12-1750. In (<Copiador% n.O 308, ma- 
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inauguração do órgão verificou-se a 2 de julho de 1753, nas sole- 
nidades da Anunciação, segundo exigência estabelecida em o últi- 
mo item do contrato de arremataçáo. 

Em decorrência, os mulatos puderam integrar-se na música 
erudita, familiarizando-se com o estilo, a técnica, o cromatismo, 
a estética e a estmturação orq~estral dos autores europeus. O 
material recebido, de fácil assimilação pelos instrumentistas das 
Minas Gerais, contribuiu decisivamente para o surgimento do pro- 
cesso de aglutinaçáo dos elementos básicos, entre a música ho- 
mofônica autóctone e a contextura inovadora do classicismo alie- 
nígena. Do amálgama, surgiria nova concepção escolástica, pre- 
nunciadora de um movimento musical setecentista, nascido no tu- 
multuado "Ciclo do Ouro", ao qual se cmvencionou chamar cie 
Barroco Mineiro. Esses repertórios trazidos da Europa eram 
analisados e esmiuçados pelos compositores mineiros, que com 
isso se aperfeiçoavam progressivamente, até a mestria absoluts 
dos meios. E cada qual procurava o máximo de virtuosismo e ex 
celência. Não há negar a influência da estilística adventícia, na 
formação de nova mentalidade e criatividade eclética dos compo. 
sitores mineiros. Foi, pois, decisiva no processo de desenvolvi- 
mento e aprimoramento musical da incipiente escola barroca. 

Graças ao espírito civiw e cultural do Vice-presidente da Re- 
pública Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, então Governa- 
dor de Minas, entendimentos foram realizados com a firma Rudolf 
Von Beckerath, de Hamburgo, e a Fundação Palácio das Artes, a 
fim de ser restaurado, na Alemanha, o precioso órgáo marianense, 
estando assegurados, com diversos patrocinadores, os recursos 
necessários para pagamento das despesas, em moeda estrangeirz. 
O serviço de recuperação e montagem encontra-se em fase de con 
clusáo. Em breve, o órgão setecentista da Sé de Mariana estará 
em. perfeitas condições de funcionamento, como ocorreu ao es- 
plêndido órgáo rococó da Matriz de Santo Antônio, de Tiracien- 
tes (13) recentemente restaurado pelo técnico Manfred Thonius, 
da KWiJ - Kraftwerk Union, empresa alemã, associada da 
Nuclebrás. 

13) 0 mecanismo f o i  fabricado na Frandnia, Alemanha, sendo adqui 
rido em Portugai (Porto), sem a caixa eçcultórica. Deve-se a ela 
boraçáo do esplêndido móvel policrbrnico, que guarnece o órgáo, 
aos entalhadores Joáo Ferreira Sampaio e José Antonio dos Santos. 
Trabalho executado em 1788. 



PRECE A MEU PAI 

Maria Amélia Whitaker Queiroz 

"Pai: sim; e não apenas meu: Pai de todas as criaturas. As 
quais por isso desde logo me uno em tudo quando vou pedir. O 
que para mim desejar. Para os outros hei de suplicar. Somos 
irmãos: temos o mesmo Pai; amemo-nos uns aos outros. 

Súplices e confiantes, para Ele volvamos os olhos, nas vicissi- 
tudes, como nas alegrias; para Ele - nosso guia, nosso fanal; 
nosso Pai". 

Senhoras e Senhores: 

Estas palavras fazem parte de uma meditação sobre a uni- 
versal prece ao Pai Nosso, feita por José Maria Whitaker. E hoje, 
quando aqui reunidos lembramos o centenário de seu nascimento, 
transcorrido dia 20 de maio último, ele, na sua imorredoura fé 
e confiança, está por nós suplicando junto ao Pai Maior, o Pai de 
todos nós. 

Se é difícil, e até mesmo de certa forma restritivo para uma 
filha, numa ocasião como esta, falar sobre o seu próprio pai, 
imaginem a minha responsabilidade ao falar de José Maria Whita- 
ker, um homem capaz de transformar o seu cotidiano em exem- 
plo vivo das palavras que proferia ou escrevia. É por isso que, 
em vez de frases que por ventura venham a enaltecê-10 ainda mais 
como homem público, estadista, financista, banqueiro e patriota, 
eu, como décima quarta filha, vim aqui falar não apenas com o 
carinho e respeito que lhe dedico mas também vislumbrá-lo como 
um verdadeiro varão de Plutarco e patriarca que sempre foi. 

Falar sobre meu pai - a quem tanto devo - ê falar na 
sua eterna alegria, da sua busca visando sua perfeição interior, 
aconselhando sempre que o importante é saber transformar a in- 
quietude em amplitude amando o próximo como a nós mesmos. 
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seguindo, assim, o caminho certo para enfrentar com otimismo 
os percalços da vida. 

Aprendi, com sua calma sabedoria, que deveríamos viver in- 
tensa e construtivamente o presente, sem torná-lo apenas um elo 
entre o passado e o futuro. E, sobretudo, se o fizéssemos de acor- 
do com a nossa consciência, estariamos salvos, encontrando uma 
paz interior que poderíamos irradiar, sem o perceber, como uma 
riqueza que emana de dentro para fora, trazendo não só a nossa 
felicidade, mas também a daqueles que nos rodeiam. 

Tinha uma fé imensa nos jovens, dizendo sempre que eram 
melhores hoje que no seu tempo. Achava justas as dúvidas na- 
turais da mocidade, sacudida nesta última década por revolucio- 
nárias descobertas, tais como a rapidez de comunicações, a fan- 
tástica exploração do raio leiser e da energia solar, a conquistã 
da lua e do mundo espacial que nos circunda, coisas até ontem 
inacessíveis e ora postas no nosso alcance, trazendo turbulências 
e confusões na forma de pensar e de agir. 

Esse era seu lado humano - o homem mais transigente que 
conheci, sendo, no entanto, para si mesmo, o mais intransigente. 
Dizia sempre "que passamos por esse caminho uma só vez", reve- 
lando nesta forma de pensar sua bondade e a correção de seu 
caráter inflexível. 

Quanto a sua faceta de homem público, aí estão suas obras: 
Banco Comercial do Estado de São Paulo, a São Paulo Cia. Nacio- 
nal de Seguros, empreendimentos que fundou e tanto amou, dedi- 
cando a eles grande parte de sua vida. A reestruturaçáo do Banco 
do Brasil, os seus dois marcantes períodos no Ministério da Fa- 
zenda, os seus ensinamentos sempre consultados e ainda hoje 
atuais como "A Letra de Câmbio", que constitui o pilar da le- 
gisla&~ cambial brasileira. Não $ preciso citar nada mais, pois 
ninguém ignora a sua fecunda obra de estadista e financista. 

Sinto que ele ainda não viva para ter o orgulho de ver sua 
pátria tomar o caminho certo para um grandioso desenvolvimen- 
to, aceitando sacrifícios e restrições para levar avante uma nova 
concepção, fazendo com que esse país fabuloso, que é o nosso 
Brasil, tenha a sua privilegiada posição confirmada, consolidada 
e respeitada, surgindo como líder dos países novos, demonstran- 
do que só unidos poderemos combater as falsas ideologias, legan- 
do aos nossos filhos um mundo no qual poderãc viver em paz. 

Mas, o que peço é que guardem o que ele mais gostava de 
transmitir, sempre com a maior humildade e quase em silêncio: 
o amor a Deus e ao próximo. Sua nobre mensagem perdura: que 
o povo possa dormir tranqüilo, compreendendo que as lutas, bem 
orientadas, possibilitam a conquista de uma soberania sem a tira- 
nia, trazendo a liberdade individual e a confiança num país que 
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já é grande no presente, tendo no futuro assegurada sua posição 
altaneira, dignamente conquistada. 

Ressaltava, entre as virtudes cristãs, a humildade, "que faz 
manso o coração, mas não lhe tira a energia; dá serenidade, mas 
não impede reações; reprime o orgulho, mas não exclui a altivez; 
e se as vezes tolera opressão, pode também reagir com indignação. 
Humildade, portanto, por si só não esmorece. Não é fraqueza, é 
serenidade; não r2 subserviência, é tolerância, é disciplina, domí- 
nio de si mesmo, paciência, apreciação severa de si, benigna de 
outrem; é virtude e por vezes até mesmo santidade". 

Peço permissão para associar, nesta homenagem, a lembran- 
ça de quem meu pai tanto amou, e que o acompanhou toda sua 
vida: 

Amélia, minha mãe 

Relembro a seguir o trecho que foi lido por ocasião da missa 
comemorativa do centenário de seu nascimento, também este ano 
celebrado no dia 7 de Setembro último, na capela da igreja de São 
Gabriel, em São Paulo. 

LEITURA TIRADA DO ECLESIÁSTICO, 26 

"Bemaventurado o homem que tem uma boa mu- 
lher, porque dobrado será o número dos seus anos. 
A mulher forte é a alegria de seu marido e ela lhe 
fará cheia de paz a carreira dos anos de sua vida. 
A mulher virtuosa é uma sorte excelente; ela será 
dada em prêmio pelas boas obras do homem que 
teme a Deus. 
E estará satisfeito o coração de seu marido, seje 
rico ou pobre, o seu rosto reflete alegria em todo 
tempo". 

Quero aqui fazer um parênteses, trazendo a fascinante perso- 
nalidade de minha mãe, que, sem procurar se impor, a todos atraia 
com sua temperada faceirice, acompanhada de uma constante ale- 
gria de viver, tendo um invejável senso de humor sempre opor- 
tuno, dominando qualquer situação e equilibrando a severidade 
do marido com um toque de "charme" que a todos conquistava. 

Éramos atraidos e suavemente dominados pelo seu espirito 
limpido e transparente, orientando-nos sempre, com o bom senso 
que a caracterizava, o melhor caminho a seguir. 

Terminando, apresento o estilo sóbrio, humano e terno do 
tronco de nossa familia, José Maria Whitaker. Talvez o melhor 
meio de o enaltecer será repetir sua queixa velada contra o passio- 
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nalismo irracional e a adoção de soluções aparentemente mágicas 
de seus contemporâneos e a sua corretíssima insistência de que 
"os defeitos não estão nas instituições e sim nos homens". 

"No Brasil - dizia ele - discutem-se os problemas financei- 
ros com paixão e sem razão. Exigem-se soluções miraculosas,. 
imediatas, como se fora uma especie de pedra filosofa1 que trans- 
muda a nossa desordem em riqueza, transportando-nos sem es- 
forço para uma nova idade de ouro, sem cuidados nem pre- 
ocupações. 

"Entretanto - prosseguia - não temos uma só questão séria 
a resolver, nem social, nem econômica, nem financeira. O mal 
não está nas coisas, está nos homens; precisamos, apenas, juízo 
e escrúpulo na administração de nossos próprios negócios". 

Esse homem, de quem aqui falo, foi grande bastante para 
escrever um livro singelo sob o título de "O Milagre de Minha 
Vida", o que por si só revela a intensidade da sua elevada alma 
e o teor da sua imensa fé, legando-nos um rumo que o Brasil 
precisa seguir. 

Em traços rápidos, quis eu esculpir o perfil granítico de José 
Maria Whitaker, cuja memória perdurará por várias gerações, re- 
verenciada pelas muitas dezenas de seus descendentes. 

Cabe aqui repetir as corajosas palavras do bandeirante Anhan- 
.guera, Bartolomeu Bueno da Silva, que bem retrata a determina- 
ção de meu pai: "Encontrarei o que procuro, ou morrerei na 
empresa". 

Agradeço ao "Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", 
através do seu presidente, Dr. Jos* Pedro Leite Cordeiro, e aos 
seus ilustres membros aqui presentes, essa homenagem a um gi- 
gante que era homem bom, simples e humano. 

Ao meu prezado e caro amigo Jofre Alves de Carvalho, - 
a quem tanto devo pela fé que sempre depositou no meu trabalho 
- agradeço antecipadamente o enfoque que dará sobre a perso- 
nalidade de meu pai. 

Aos que me houvem, pela minha familia aqui por mim re- 
presentada, gratos sentimo-nos e emocionados por esse comovente 
preito a Jose Maria Whitaker, que fixou de maneira tão predomi- 
nante a sua personalidade na economia brasileira deste seculo. 

Encerrando esta minha oração,~relembro as palavras de Gui- 
marães Rosa: "A gente não morre, apenas fica encantada". 

Muito obrigada. 



OS 70 ANOS DO AUTOMóVEL CLUB DE SAO PAULO 

SUA FUNDAÇAO A 11 DE JUNHO DE 1908 

Rui Calazans de Araújo 

São Paulo do começo do século era uma cidade bem diferen- 
te dessa orgia de cimento armado de hoje. 

Era a metrópole dos paulistas ou da gente de São Paulo, era 
uma cidade de gente "branca e bonita" como acentuara pouco de- 
pois, na década de 30, Pierre Deffontaine, o notável professor da 
Universidade que Armando de Sales Oliveira acabara de criar. O 
seu coração era o "Triângulo" nos contornos das ruas Direita, 
15 de Novembro e São Bento, que, por sua vez, eram o coração 
de um centro confinado por grandes sobrados marcando has 
fachadas as linhas de uma arquitetura sóbria e de bom gosto. 

Era um tempo diferente, uma gente diferente, um ar diferente 
que o próprio Juó Bananére, mais tarde, recordava, nos famosos 
versos macarrónicos, 

Ai Chi Sodades Ch'io Tegno 
Du Tempo Di Antigamente 
Du Tempinho Ch'in Zam Baolo 
Us Baolista Inda Era Gente. . . 

Nessa quadra, daquela gente diferente que se vestia bem e 
pensava bem, nasceu numa célebre confeitaria chamada "Castel- 
lóes" a idéia de fundar o Automóvel Club de São Paulo, cujo pri- 
meiro presidente, o Conselheiro Antônio da Silva Prado, no Império 
fora duas vezes Ministro e na República três vezes prefeito da 
cidade. 

António de AEmeida Prado, gentil-homem paulista, médico no- 
tável e professor ilustre da Faculdade de Medicina de São Paulo, 
e que por longos anos foi sócio do Automóvel Club, em livro in- 
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titulado "Crónica de Outrora", assim dá notícia da referida con- 
feitaria que em sua mocidade conhecera e frequentara: 

"Na Rua de São Bento, a frente da "Brasserie", onde se er- 
gueu o monumental prédio do Banco do Brasil, situavam-se a Con- 
feitaria Castellóes, grande fornecedora, a boca do forno, de empa- 
dinhas e croquetes de camarão quentes, a freguesia que peram 
bulava a seu derredor, e a "Camisaria Modelo", em certo momen- 
to de grande preferência popular". 

Registra o saudoso mestre esta passagem pitoresca: "Quan- 
do se adotou para o 'Brasão de Armas' da Cidade a figuração 
simbólica composta de ameia de castelo circundada de ramos de 
café, e um b r q o  conduzindo um estandarte em cujo centro se 
ostentava a Cruz de Malta, a tudo sobrepairando a divisa "Non 
Ducor Duco", um curioso diletante de heráldica capitulou a con- 
cepção de resumo da Praça Antônio Prado. O castelo, explicava, 
referia-se ao Castellões, o ramo do café, estava claro, ao Café 
Brandão, e o braço em posição heróica, a "Brasserie". 

Anota ainda a "Crônica de Outrora" que as confeitarias da 
época eram luxuosas, com grandes salas decoradas com espelhos 
de cristal e paredes recobertas de pinturas alegóricas, mantendo 
criadagem e baixelas para banquete e orquestra.. . ( A .  de Almetda 
Prado, obra citada, pág. 138). 

"O Club dos boêmios elegantes, naquele tempo, era a "Con- 
feitaria Castellóes", escreve Cfcero Marques, autor de livros inte- 
ressantes sobre a nossa cidade das primeiras décadas do século 
e que foi sócio veterano do Automóvel Club. Estava situada, 
continua CZcero, no largo do Rosário, hoje Praça Antônio Prado, 
pegado à "Chapelaria Alberto", que fazia esquina com a ladeira 
de São João, atualmente chamada justa e pomposamente "Aveni- 
da S. João" ("Tempos passados" - pág. 71 1. 

Numa das mesas dessa confeitaria nasceu e foi acalentada a 
idéia de se fundar o Automóvel Club, o que se tornou realidade 
aos 11 dias do mês de junho de 1908, num velho sobrado da Rua 
São Bento, quase pegado ao "Castellóes", sobrado esse que se 
chamava "Palacete Martinico", onde se reuniram, "as três horas 
da tarde, em assembléia geral de instalação, os senhores: Paulo 
Prado, Alexandre Mendonça, Luiz Rodolpho Miranda, António Pra- 
do Júnior, A. de Pádua Salles, Luiz Prado, Edgard Conceição, Luiz 
Fonseca, Numa de Oliveira. Clóvis Glicério, José Paulino Noguei- 
ra Filho, Plínw Prado, Conde Sílvio Penteado, e Boris Davidofj, 
fazendo-se representar os Srs. Conselheiros Antônio Prado, Rodol- 
pho Miranda, Conde Alvares Penteado, Armando Penteado, Coro- 
nel Joaquim áa Cunha Bueno, Francisco da Cunha Bueno Netto". 
Registra em seguida "O Estado de S. Paulo" de 12 de junho de 
1908 que "pelo Sr. Edgard Conceição foi proposto que a direção 
do Club ficasse assim constituída: Presidente-Conselheiro Antônio 



O Automóvel Clube - O Palacete Prates, na Rua Libero Badoró e 
Vale do Anhangabaú - Desenho de Noêmia Mouráo 
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Prado, Vice-presidentes - Conde Alvares Penteado, Conde de 
Prates e o Sr. Ramos de Azeuedo; Primeiro Secretário: Numa de 
Oliveira; Segundo Secretário: Clóvis Glicério, Primeiro-Tesoureiro: 
José Paulino Filho; Segundo Tesoureiro: Luiz Fonseca". 

Nesse mesmo dia o presidente da Assembléia, o Conde Sylvio 
Penteado, "declara instalado o Automóvel Club de São Paulo e 
levanta a reunião". 

A notícia publicada pelo "O Estado" de 12 de junho de 1908, 
sob o título Automobilismo, esclarece que os fins do novo Club 
sáo: - conseguir dos poderes públicos a conservação das antigas 
e a abertura de novas estradas de rodagem e de regularizaçáo do 
tráfego nas mesmas; tomar a seu cargo os serviços de conserva- 
cão das estradas de rodagem, por intermédio de uma comissão 
técnica ou de um profissional de sua confiança; obter maiores 
facilidades para a entrada no Brasil de automóveis e seus pzr- 
tences, desde que não haja similares de fabricação nacional; de- 
senvolver o automobilismo no Estado de São Paulo, proteger qual- 
quer indústria de automóveis, e seus pertences; organizar con- 
cursos de automóveis, corridas e em geral quaisquer certames 
que animem o desenvolvimento do Automobilismo. 

O Club terá, num ponto central de S. Paulo, a sede social, 
e os seus diretores pretendem, segundo nos consta, montá-la com 
hastante capricho, de modo a tomar-se um atraente ponto de 
reunião para os sócios. Ainda "O Estado de S. Paulo", na nota 
aludida, declara que "até ontem já se haviam inscritos como 
s5cios fundadores do Club, os Srs. Conde Alvares Penteado, Con. 
de de Prates, Conselheiro Antônio Prado, Paulo Prado, Ramos de 
Azovedo, José Paulino Filho, Antônio Prado Júnior, Plinio Prado, 
Armando Penteado, Conde Sílvio Penteado, Luiz Prado, Caio Pra- 
ao, Martinho Prado, Dr. Clóvis Clicério, Numa de Oliveira, Rodri- 
go Monteiro de Barros, A. de Pádua Salles, José Paulino Noguei- 
ra, Joaquim da Cunha Bueno, F. da Cunha Bueno Netto, Limpo 
de Abreu, Dr. João Conceição, Edgard Conceição, Luiz Alves, J. 
A.1. Rodrigues Alves, Antônio de Toledo Lara, Alexandre Sicilia- 
no, Virgilio Rodrigues Alves, M. Villaboim, Rodolpho Miranda, 
Luiz Miranda, F. Buscaglia, Alexandre Mendonça, Luiz Fonseca e 
Boris Davidoff". 

Não mais existem esses notáveis pioneiros, tendo em junho 
deste ano falecido com 94 anos de idade o último que ainda vi- 
via, o Dr. Luiz da Silva Prado, filho do Conselheiro Antônio da 
Silva Prado, o primeiro presidente do Club. 

Os primeiros sócios honorcirios 

O Club, nos termos dos Estatutos de 1908 e por votação da 
Assembléia Geral, concedeu títulos de sócios honorArios a pessoas 
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de notória expressão na vida pública ou social, inclusive o título 
de Grande Protetor ao Dr. Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, 
então Presidente do Estado, a época da fundação da entidade. 
Foi o único título concedido nessa categoria. Contam-se na lista 
dos sócios honorários dos primeiros dez anos de existência da so- 
ciedade, o Conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves, Pre- 
sidente da República Washington Luís Pereira de Sousa, Antô- 
nio Cândido Rodrigues, Paulo de Moraes Barros, secretários de 
Estado, o Barão Raymundo Duprat, prefeito interino da Capital, 
Dom Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo metropolitano, o Baron 
de Zuylen de Nyevelt de Haar, presidente do Automobile Club de 
France, Alberto Santos Dumont e Arthur Rudge Ramos, entáo di- 
retor do Trânsito. 

O título de sócio benemérito foi concedido em 1910 ao Conde 
de Prates. 

Somente estão enunciados os títulos concedidos nos primei 
ros dez anos depois da fundação, porquanto após esse termo foi 
a dignidade conferida a outras destacadas personalidades. 

P R E S I D E N T E S  

Durante os setenta anos de existência do Automovel Club exer- 
ceram a presidência os paulistas seguintes: 

1908 a 1923 - Conselheiro Antônio da Silva Prado 
1911 a 1912 - João Baptista da Rocha Conceição, 

em substituição 
1924 a 1926 - Paulo da Silva Prado 
1926 a 1931 - Caio da Silva Prado 
1931 a 1932 - Samuel Ribeiro, em substituição 
1932 a - - Edgard Conceição, em substituição 
1932 a 1941 - Clóvis Soares de Camargo 
1941 a 1945 - Fábio da Silva Prado 
1945 a 1964 - Roberto Moreira 
1964 a 1969 - Júlio de Mesquita Filho 
1969 a 1970 - Cantídio de Moura Campos 
1970 a 1975 - Trajano Pupo Netto 
1975 a 1977 - Nelson de Meireles Reis 
1977 -- Rui Calazans de Araújo 

A DIFEI'ORIA ATUAL 

Eleita em março do corrente a n ~  e com mandato até março 
de 1979 6 a seguinte a diretoria do Automóvel Club: 

Presidente - Rui Calazans de Araújo 
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- 
Vice-presidentes - Carlos Reis de Magalhães 

- João de Moraes Barros 
- Luiz de França Ribeiro 

Primeiro Secretário - Plínio Brotero Junqueira 
Segundo Secretário - José Maria de Sampaio Corrêa 
Primeiro Tesoureiro - Caio Lacerda de Arruda Botelho 
Segundo Tesoureiro - Evaristo de Almeida 

Conselho Deliberativo - Alcyr Sandoval Guilherme Christiano, 
Alfredo Penteado Filho, Arthur Benett, Caio Luís Pereira de 
Sousa, Cincinato Cajado Braga, Gastão de Mesquita Neto, João 
Uchóa Borges, Júlio de Mesquita Neto, Nelson de Meireles Reos, 
Nelson Virgílio do Nascimento, Roberto Ignacio de Souza &ueirós, 
Sebastião de Almeida Ribeiro. 



VARNHAGEN 

(No centenário de sua morte) ( * )  

Lywrgo de Castro Santos Filho 

Generalidades 

No catálago da nobreza imperial brasileira, encontram-se-dois 
títulos de singular e sugestiva significação. O primeiro, o mais 
antigo, foi aquele concedido pelo Imperador D. Pedro I a Antonio 
Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, que por carta de mer- 
cê de 1." de dezembro de 1822 foi feito barão e, mais tarde, ele- 
vado a visconde, com grandeza, da Torre de Garcia de Ávila. Logo 
nos albores do Império, nos instantes do nascimento do País in- 
dependente, o monarca honrou com expressiva mercê a família 
mais antiga do Brasil, aquela que descendia de Diogo Álvares 
Caramuru ( ? - 1557) e da índia Catarina Paraguqu ( ? - 
1589). Este casal foi comprovadamente o mais velho do País. Seu 
neto, Diogo Dias, casou-se com Isabel, filha de Garcia de Ávila, 
o povoador que edificou a Casa da Torre em plagas do recôncavo 
baiano. De Isabel e Diogo descenderam os Ávilas, aos quais se 
seguiram os Pires de Carvalho. Visconde da Torre de Garcia de 
Ávila, eis a denominação honorífica que celebra o povoamento, 
que recorda a colonização de boa porção do Brasil, na Bahia e 
nas capitanias limítrofes. 

O outro título foi o c~ncedido pelo Imperador D. Pedro 11 
a Francisco Adolfo de Varnhagen, que foi barão e visconde, com 
grandeza, de Porto Seguro. Ao enobrecer o maior historiador bra- 
sileiro de seu tempo, que passara a vida, que envelhecera engol- 
fado no pó dos arquivos - ele só foi barão aos cinqüenta e seis 
anos (1872) e visconde aos cinqüenta e oito (1874) - ao conceder 
ao paulista de Sorocaba um título de nobreza, D. Pedro I1 confe- 
riu-lhe um nome-símbolo, porque a baía de Porto Seguro - hoje 
baía Cabrália - e as suas terras, são o marco da descoberta do 
Brasil. 

*) - Palestra pronunciada no Instituto Histórico e Geográfico de S ~ D  
Paulo a 7 de outubro de 1978 e na Academia Pauiista de Letras a 31 do 
mesmo mês. 
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Ao findar o império, em 1888, um arcebispo da Bahia, D. 
Luís Ant9nio dos Santos, receberia de forma totalme~te inexpres- 
siva o título de Marquês de Monte Pascoal, uma relembrança da 
primeira terra avistada pelos marinheiros de Cabral. Essa dr;lo- 
minação não caberia a Varnhagen, pois exprime apenas uma visjo, 
a do morro longínquo, ao passo que Porto Seguro evoca o desem- 
barque, a tomada de posse e a conseqüente fundação do Brasil. 
Aguas e chão de Porto Seguro impregnaram Varnhagen - para 
sempre - de salsugem e do cheiro da terra cuja história ele narrou 
e por primeiro desvendou em muitos de seus aspectos. 

Historiador e diplomata, Varnhagen desenvolveu, ao longo 
de sua rica e colorida vida, uma assombrosa atividade intelectual. 
Versou os mais variegados temas, como a etnografia, a literatura: 
a instrução, a agricultura, a economia, a política e a administração. 
Dedicou-se principalmente a geografia, a cartografia, a história, a 
biografia e a crítica literária. Foi um polígrafo por excelência. E 
imortalizou-se na história. 

A imortalidade pela rememoração é a meta, o alvo do histo- 
riador, que desenterra da tumba do esquecimento a tradição que 
jazia olvidada, para novamente revelá-la, dar-lhe vida e perenidade. 
O historiador é o artífice das correntes que ligam os povos, as 
gerações pelos séculos fora. O Visconde de Porto Seguro foi o 
homem conveniente, oportuno, que desentranhou dos cartórios e 
descobriu nos arquivos os documentos - até então inéditos ou 
mal conhecidos - necessários a elaboração da história brasileira. 
Ele chegou no momento azado, quando o Brasil surgia e se conso- 
lidava como nação independente. Os próprios cargos diplomáti- 
cos, que exerceu com habilidade e altanaria - seja dito em seu 
favor - forneceram a cobertura, a estabilidade para a sua imensa 
tarefa de pesquisador. Dado que o seu "leitmotiv" era a história 
do Brasil, o governo imperial fê-lo servir em Lisboa, Madri e 
Viena, onde se localizavam os principais arquivos, e quando lhe 
foi cometida a pesquisa de documentação que se prestasse ao 
dedindamento de questões de fronteiras, o paulista de Sorocaba 
representou o Brasil em quase todos os países sul-americanos, 
desde o Paraguai a Venemela e Colõmbia, via Chile, Peru, Equa- 
dor e Bolívia. 

Varnhagen não foi um historiador de formação universitária, 
como tampouco o foram os seus sucessores, Capistrano de Abreu, 
Rodolfo Garcia e Afonso de Taunay. A história, no século passa- 
do, era essencialmente expositiva e não se cogitava de sua meto- 
dologia e muito menos de sua filosofia. Varnhagen não foi, entre- 
tanto, um simples expositor. Ele relatava o fato histórico e tecia 
acerca do mesmo reflexões e considerações sociológicas, como 
lembrou Manuel de Oliveira Lima, que escolhera o sorocabam 
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para seu patrono na Academia Brasileira de Letras. Mais do que 
expositor de fatos, ele foi um investigador e um critico dos suces- 
sos, dos acontecimentos. Possuía o seu modo de ver próprio, 
idéias próprias e juizo crítico. Fez historiografia critica. Senhor 
de boa cultura hurnanística, que o capacitou a saber onde pro- 
curar e a não se perder em pesquisas de relativo ou nenhum 
interesse, ele, um perfeito autodidata, alçou-se da condição inicial 
de um afortunado amador, de um curioso da história brasileira 
- que ainda estudante revelara o "Tratado descritivo do Brasil" 
de Gabriel Soares de Sousa - a autor da mesma história. E no 
campo ainda não cultivado da historiografia de sua Pátria, foi 
o obreiro madrugador que dotado de "constância, fervor e desin- 
teresse" - como bem disse Capistrano de Abreu - revelou os 
arquivos, descobriu relatos básicos, méditos, colheu e investigou 
crônicas e fatos, emendou erros e incorreções e promoveu a 
reedição de cimélios preciosos que jaziam esquecidos ou ignorados 
no recôndito dos arquivos e bibliotecas. Perspicaz o bastante para 
respigar da documentação o que havia de valioso e substancial, 
dotado de aguda intuição para atribuir a cada papel, a cada 
sucesso, a importância merecida, tornou-se ele o arquiteto dos 
alicerces sobre os quais se ergueu a história brasileira. Iluminou 
recantos sombreados dessa mesma história. Foi além. Pioneiro 
na utilização e valorização do documento, abriu caminhos e 
e apontou rumos. E a verdade é que seus continuadores, os exe- 
getas dos tempos de hoje, elaboram conclusões, analisam, re- 
visam e fazem filosofia da história a custa de seu hercúleo esforço, 
à custa de suas descobertas, na feliz expressão de seu maior bió- 
grafo, Clado Ribeiro Lessa (1906-1960). Este métiico e escritor 
carioca - diga-se desde j6 - em cerca de novecentas compactas 
páginas de alguns volumes da "Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", publicou uma fundamental biobibliografia 
do Visconde de Porto Seguro, com os pormenores de sua vida, a 
enumeração e a crítica de sua obra e a interpretação de seu pen- 
samento. É um estudo definitivo do homem que deu história ao 
seu País. Enquanto aqueles que se ocuparam de Varnhagen, como 
Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia, Oliveira Lima, Sílvio Ro- 
mero e Basílio de Magalhães - para citar os preeminentes - 
restringiram-se mais ou quase que exclusivamente ao exame da 
obra, que é verdadeiramente extraordinária, Clado Ribeiro Lessa, 
a par da crítica da produção do historiador, mostrou o homem, 
relevou a sua singular vida de pesquisador e diplomata. 

Os detratores de Varnhagen, a principiar por aquele coronel ho- 
norário que - segundo o soberano -não foi em absoluto general 
dos exércitos de Simon Bolivar, o pernambucano José Inácio de 
Abreu e Lima, fartaram-se de exprobrar-lhe o estilo pesado e os 
defeitos de linguagem, pois, não obstante culto poliglota, clau- 
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dicava por vezes quando escrevia em português. Seus contempo- 
râneos consideravam-no "estrangeim". tão diverso se mostrava 
dos escritores brasileiros da época, tanto na seca precisão de seu 
estilo, como na ausência de galas e enfeites peculiares aos român- 
ticos. Entretanto, disse Oliveira Lima, que "esmaltadas de idéias", 
não poderiam jamais ser monótonas, banais ou enfadonhas as 
suas produções. 

Acusaram-no de parcialidade, de demonstrar preferências e 
de não emprestar a devida consideração aos historiadores brasi- 
leiros de seu tempo, como Alexandre José de Me10 Morais (pai) 
(1816-1882), João Manuel Pereira da Silva (1818-18991, e outros 
mais; censuraram-lhe o matiz lusitano ou a lusofilia que - 
diziam - transparecia na sua exposição da Inconfidência Mi- 
neira (1789) e da Revolução Pemambucana de 1817; disseram-no 
desafeto contumaz e pertinaz dos indígenas brasileiros, dos je- 
suítas e dos irmãos Andradas, que possuiriam - no seu entender 
- muito orgulho, pouca prudência e excesso de ambição; cha- 
maram-no até de "paulista bairrista", pois assinara vários de seus 
trabalhos com o pseudônimo de "um paulista de Sorocaba", e a 
propósito de Bartolomeu de Gusmão (1685-1724) escrevera que 
São Paulo era a "Província que mais homens de gênio tem dado 
ao Brasil". Entretanto, ninguém, nem mesmo Abreu e Lima que 
o insultou com expressões e alusões mais que grosseiras, ninguém 
pôde acusá-lo e condená-lo por um propositado e consciente fal- 
seamento da história. O que escreveu marcou-se pela probidade, 
e se errou, não o fez intencionalmente. 

Preferências e antipatias não invalidam e nem anulam a 
grandeza de uma obra. Poderia alguém, sem cometer grave in- 
justiça, acoimar de mendaz, ou julgar destituído de valor a "His 
tória da Companhia de Jesus no Brasil", do padre Serafim Leite 
(1890-1969)? Pois esse distinto sacerdote português, em seus dez 
esplendentes e bem fornidos volumes, mostrou à saciedade que 
não apreciava o canarino José de Anchieta (1534-1597) e muito 
menos o sorocabano e anti-jesuíta Francisco Adolfo de Varnha- 
gen, cujo nome omitiu o quanto pôde, em suas citações. 

Sem a metodologia, sem a filosofia, Varnhagen escreveu 
"quand même" a "História Geral do Brasil", um tratado de 
abundante documentação, que desenvolvido e engrandecido pelas 
anotações e correções de Capistrano de Abreu e de Rodolfo Garcia, 
perdura para consulta e elucidaçáo, como o magnífico pedestal 
sobre o qual se assenta a história nacional. Ao escrever sobre o 
passado, ele o fez para o futuro. 

O HISTORIADOR - A CARREIRA DIPLOMATICA 

Francisco Adolfo de Va.rnhagen foi um homem dotado de ele- 
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vada estatura, cheio de corpo, de porte elegante. Rosto fino, de 
pele bem branca, testa larga, cabelos lisos, olhos pequenos, sobran- 
celhas espessas, nariz aquilino, lábios estreitos e bem desenhados. 
Dir-se-ia até um homem bonito. Quando maduro, raspou a barbi- 
cha e o bigode que usara na mocidade. De natural reservado, de 
atitudes e gestos comedidos, não inspirava simpatia. Orgulhava-se 
de sua ascendência européia e ao mesmo tempo devotava extraor- 
dinário interesse pela sua Pátria brasileira. Muito susceptível, e 
de índole combativa, não contou com a proteção de qualquer polí- 
tico do Império. Entrou para a carreira diplomática pela reco- 
mendação do ministro brasileiro em Lisboa, Antônio de Meneses 
Vasconcelos de Drumond (1794-1874) e a ascensão até o último 
posto fez-se vagarosamente, sofridamente, em remoções sem pro- 
moções. Valeram-lhe, apenas, os méritos de historiador e a sim- 
patia do Imperador D. Pedro 11. 

Diplomata que foi, viveu em meio a ministros, titulares e 
áulicos das cortes que frequentou como um autêntico aristocrata, 
um homem de sociedade, um cortesão. Colocou-se, assim, de acor- 
do com o espírito de seu tempo, e, neste particular, a próprir, 
Nação brasileira até hoje conserva, em maior ou menor grau, 
algo das tradições feud~:is e aristocráticas que nortearam a sua 
formação e a sua e v o l ~ ã o .  Varnhagen bem brasileiramente foi 
um aristocrata "sui generis", que nos momentos de lazer apre- 
ciava preparar na cozinha um pastel50 ou um pudim de sua 
pre3ileção. 

Bastante vaidoso, como revelaram os seus biógrafos, gostava 
do fardáo diplomático, de cor verde e bordado a ouro, do espadim 
dourado e do chapéu bicorne com a sua plumagem. Prezava as 
comendas ou chachás, os brasões e os títulos nobiliárquicos. De 
certa forma um epicurista, amante da boa mesa, não se impor- 
tava com o dinheiro, e viveu na abastança, tanto em Viena, como 
e.m outras capitais. Despendia com a impressão de seus escritos 
e gastava nas atividades sociais, modestas, aliás, muito mais do 
que os proventos auferidos de seu posto diplomático. Socorria-lhe 
a renda particular de sua mulher, a chilena Carmen Ovalle y 
Vicuna. Foi um bibliófilo, particularmente interessado na aqui- 
sição de obras concernentes ao Brasil, e ele mesmo, ao edita; 
muitos de seus livros, mandava compô-los em papel especial, com 
grxnde margem, em tiragens limitadas, de luxo. A sua preciosa 
biblioteca, se bem que desfalcada, foi adquirida de seus herdeiros 
pelo chanceler Barão do Rio Brsnco, e encontra-se no Itamarati, 
no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, onde os livros 
e boa parte de seu arqdivo constituem a "Coleção Varnhagen". 

Inflado de altivez, ele era um forte, um autoritário. Conten- 
deu com vigor em defesa de suas opiniões. E não satisfeito de 
ordenar em vida, projetou sua vontade para além da morte ao 
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deixar determinado, em disposição testamentária, que a viúva não 
voltasse a se casar, e que em São Joáo de Ipanema se erguesse 
um monumento a sua memória, o que a risca se cumpriu (1882). 
Disse Capistrano de Abreu que Varnhagen "era dos homens intei- 
riços que não apoiam sem quebrar, não tocam sem ferir, e matam 
moscas a pedradas, como o urso do fabulista". 

Voluntarioso e persistente, isolou-se nos arquivos e cartórios 
para a descoberta, manuseio e decifração de cada palavra da 
incrível escrita, da ininteligível caligrafia de manuscritos seculares. 
Era um apaixonado da investigação histórica, e esse foi o traço 
dominante de sua individualidade, como acertadamente acentuou 
um seu biógrafo, como ele diplomata e historiador, o pernambu- 
cano Manuel de Oliveira Lima (1865-1928). Ele empreendeu via- 
gens em busca de documentos na Europa, na América do Sul, e 
também no Brasil, quando em certa ocasião (1876-77) examinou 
os sambaquis do Mar Pequeno, em Cananéia, na Província de São 
Paulo, e percorreu regiões inóspitas da Província de Goiás na 
tentativa de encontrar um sítio apropriado para a instalação da 
capital brasileira. Para esse fim viera da. corte de Viena @Áustria, 
onde entáo residia como ministro plenipotenciário e enviado ex- 
traordinário do Impêrio do Brasil. 

Francisco Adolfo de Varnhagen nasceu na fábrica de ferro de 
São João de Ipanema, na vila de Sorocaba, hoje município de 
Araçoiaba da Serra, a 17-2-1816 e morreu em Viena a 29-6-1878, 
aos sessenta e dois anos. Sétimo filho do pioneiro da siderurgia 
paulista e diretor da fábrica de ferro de São João de Ipanema, 
o alemão major de engenheiros do Exército português, Friedrich 
Ludwig Wilhelm Varnhagen, e de sua mulher, a lusa Maria Flávia 
de Sá Magalhães, foi batizado na capela da fábrica a 19 de março 
e teve como padrinho, por procuração, o entáo conde da Palma, 
depois Marquês de São Joáo da Palma, D. Francisco de Assis 
Mascarenhas ( 1779-1843 ), capitão-general de São Paulo. Perma- 
neceu em Ipanema até os sete anos de idade, quando seguiu com 
a mãe para Lisboa (18231, onde se encontrava o pai, que pedira 
demissão da diretoria da fábrica para se fixar em Portugal ( 1822 ) . 
O menino Francisco Adolfo entrou para o Real Colégio Militar da 
Luz (1825) - seu pai se reintegrara no Exército português. Após 
sete anos de Colégio Militar, saiu cadete em 1832 e matriculou-se 
no segundo ano de Matemática da Academia de Marinha. 

Era o tempo da luta fratricida pelo trono de Portugal. E no 
mesmo ano de 1832 o jovem assentou praça como soldado nas 
tropas do Duque de Bragança, ex-Imperador do Brasil, que se 
empenhava em expulsar o irmão e usurpador, D. Miguel. Promo- 
vido em campanha a segundo tenente de artilharia (1833), mal 
cessada a luta o moço Francisco Adolfo passou a cursar enge- 
nharia militar na Academia de Fortificação. Estudava e ao 
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mesmo tempo frequentava os meios literários lisbonenses. Per- 
tenceu ao grupo que gravitava em torno de Alexandre Her- 
culano, diretor (1837-4-4) da revista "O Panorama", de divul- 
gação cientifica e literária. Era Herculano o cOnse~ad0r da Bi- 
blioteca do Palácio da Ajuda, e Varlrhgen dedicou-se a investi- 
gação histórica. O curso de Paleografia que realizou na Torre do 
Tombo, muito lhe valeu para a decifração de antigos manuscritos. 
Em 1837, ainda estudante, foi promovido a primeiro tenente, e 
logo no ano seguinte (1838), ao estagiar em Santarém, redescobriu 
o túmulo de Pedro Alvares Cabrai. 1839 foi o seu ano de sorte 
e de triunfos: formou se na Academia de Fortificação com notas 
distintas e mereceu um prêmio em dinheiro que aplicou no custeio 
da impressão do "Diário da Navegação" de Pero Lopes de Sousa, 
cujo códice descobrira na Biblioteca do Palácio da Ajuda; a Aca- 
demia Real de Ciências de Lisboa inseriu em sua sé'rie intitulada 
"Coleção de notícias para a história e a geografia das Nações 
Ultramarinas" o seu estudo "Reflexões críticas sobre o escrito 
do século XVI" impresso com o título de "Noticia do Brasil", 
onde identificava o autor, Gabriel Soares de Sousa. Foi tamanha 
a repercussão alcançada pelos dois trabalhos, que Varnhagen, 
ainda em 1839, viu-se eleito membro correspondente da referida 
Academia de Ciências e do Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro, fundado no Rio de Janeiro no ano anterior (1838). Estava 
com apenas vinte e três anos e dava início, de forma auspiciosa, 
a pesquisa metódica, sistemática, objetiva, na história brasileira. 

O ano seguinte, 1840, foi o da decisão de seu futuro. Licen- 
ciou-se do Exército português e viajou para o Rio de Janeiro a 
fim de pleitear a cidadania brasileira, que perdera em 1822. 
Alcançou-a mais tarde, pelo decreto de 29-4-1841. E no entretempo, 
enquanto aguardava a resposta a pretensão, compareceu as ses- 
sões do Instituto Histórico, ocasião em que estabeleceu firmes 
laços de amizade com o secretário perpétuo cônego Januário da 
Cunha Barbosa (1780-1846). e tornou-se, a partir de julho de 1840, 
assíduo colaborador da Revista do mesmo Instituto, mija coleç.50 
ele enriqueceu com os excelentes estudos biográficos e históricos 
e a nunca assáz louvada transcrição de documentos inéditos. Uma 
carta do padre Manuel da Nóbrega, datada de Olinda de 11-9-1551, 
foi o primeiro aocumento fornecido pelo jovem pesquisador para 
transcrição na Revista, tomo 11, 1840. 

Em fins de 1840 viajou para São Paulo. A 31 de o~tubro  o 
presidente da Província autorizou-o a consultar os arquivos pú- 
hiicos. Folheou o manuscrito de "vereança" de Santo André, vi- 
sitou casqueiros nas cercanias de Cubatão, foi a Ipanema e a 
Curitiba, e na volta, pel> litoral, inspecionou o "marco-padrão" 
de Cananéia para retificar uma inexatidão de Aires de Casal em 
sua "Corografia Brasílica" (1817). Retomou a Lisboa em março 
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de 1841 por saber o pai enfermo, e a 1: de outubro pediu de- 
missão do Exército após ver indeferido o seu requerimento plei- 
teando promoção ao posto de capitão. 

A 19 de maio de 1842 conseguiu o que almejava, ou seja, a 
designação para adido de primeira classe a legação do Brasil em 
Lisboa, com a incumbência precipua de pesquisar documentos 
concernentes a história e a legislação brasileira. Ganhava 800$000 
(oitocentos mil-réis) anuais. A 6 de junho, novo decreto do governo 
o nomeava segundo tenente do Imperial Corpo de Engenheiros. 

O jovem adido dedicou-se inteiramente a investigação hisió-. 
rica. Continuou a colaborar no periódico "O Panorama", a envia1 
cópias de papéis do arquivo da Torre do Tombo para publicação 
na "Revista do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro" e a inserir nessa 
Revista biografias de brasileiros e portugueses ilustres. De abril 
a setembro de 1843 serviu como secretário interino de legação 
E neste ponto esclareça-se, para compreensão da carreira de 
Varnhagen, que no ssculo XIX os postos diplomáticos obedeciam 
a seguinte escalwão: adido de segunda classe, adido de primeira 
classe, secretário, encarregado de Negócios (lotado em legação 
de terceira categoria), ministro residente (latada em legação de 
segunda categoria) e ministro plenipotenciário e enviado extraor- 
dinário (latada em legação de primeira categoria). Não havia 
embaixadas e nem embaixadores, é óbvio. 

O adido brasileiro viajou pelas cidades portuguesas, e esteve 
na Espanha para procurar documentação sobre limites do Brasil. 
O que informou ao governo do Rio de Janeiro acarretou a sua 
remoção, a 4 de janeiro de 1847, para a legação de Madri, ainda 
como adido, mas logo promovido a secretário, em 8 de junho do 
mesmo ano. Aí permaneceu por onze anos, após servir pcr outros 
cinco em Lisboa. Sua missão consistia em copiar manuscritos 
referentes a questões de limites nos arquivos de Madri, Servilha 
e de Simancas, uma vila da Província de Valladolid, em cujo al- 
cáçar construido nos tempos da dominação moura, acumula- 
vam-se os mais ricos arquivos espanhóis desde o reinado de 
Carlos V (1500-58). que foi imperador da Alemanha, rei de Espa- 
nha e pai de Felipe I1 (1527-1598). 

Serviu como encarregado de Negócios por dois meses, ainda 
em 1847, e teve a satisfação de receber um prêmio - medalha de 
ouro - do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pelo seu 
estudo "O Caramuni perante a história", in "Revista" do mesmo 
Instituto, X:129-152, segundo trimestre de 1848, no qual destruiu a 
lenda da novelesca viagem de Diogo Álvares e da índia Paraguaçu 
à França. Devolveu a valiosa medalha ao Instituto para que, 
sem nova despesa, galardoasse outro estudo no ano seguintz. 

Com o fito de adquirir conhecimentos e se relacionar com 
notabilidades da época, visitou cidades da França, Inglaterra, 
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Bélgica e Alemanha. Neste país foi a vila prussiana de Neuwied 
e no castelo de Wied examinou o arquivo e almoçou com o prin- 
cipe Maxirniliano, que percorrera o Brasil de 1815 a 1817 e publi- 
cara em 1820 o seu bem conhecido Livro "Viagem ao Brasil" 
iversão brasileira em 1940). A propósito diga-se que a coleção 
zoológica recolhida por esse príncipe no País, encontra-se no 
Museu Americano de História Natural, de Nova Iorque, adqui- 
rida que foi em 1870. 

Entre outros importantes manuscritos, Varnhagen encontrou 
o processo movido pelo Santo Oficio da Inquisição contra o bra- 
sileiro Antônio José da Silva, o Judeu (1705-391, e em ofício con- 
fidencial ao ministro da Guerra enviou, de sua lavra, um "Memo- 
ria1 sobre algumas inovações úteis ao exército imperial em cam- 
panha", que mais tarde publiccu na revista "Guanabara", 1852. 
Eram instnições sobre equipamento e sobre planejamento de 
combate que, por sinal, foram aceitas pelos oficiais brasileiros 
empenhados nas campanhas sulinas de 1851-52 contra o general 
uruguaio Manuel Oribe (1792-1857) e o general argentino Juan 
Manuel Rosas 1793-1877). 

Os anos de 1849-50 assinalaram-se pela incursão de Varnhagen 
no campo da história literária. "Trovas e cantares de um códice 
do  XIV século", Madri, 1849, foi por ele erradamente confun- 
dido com o "Livro das cantigas" do Conde de Barcelos. Poste- 
riormente editará em Viena, 1868, as "Novas páginas de notas as 
"Trovas e cantares", e em 1870 o "Cancioneirinho de trovas an- 
tigas, coligidas de um grande Cancioneiro da Biblioteca do Vati- 
cano". São impressões de códices com a produção poética dos 
antigos trovadores portugueses e galegos. E muitas mais obras 
literárias que permaneciam inéditas ou esquecidas, ele revelou, 
como "Memorial das proezas da segunda Távola Redonda", os 
"Triunfos de Sagramor" e ainda "Literatura dos livros de cava- 
laria", todas vindas a luz em Viena em 1872. Sobre autores na- 
cionais publicara em Lisboa, em 1845, o livro intitulado "Épicos 
brasileiros". Mas nesse particular, a sua obra máxima, que se 
tornou clássica e que foi definida pelo crítico Wilson Martim 
como um "monumento de nacionalismo e autonomia literária", 
é o "Florilégio da Poesia Brasileira ou Coleção das mais notáveis 
composiçóes dos poetas brasileiros falecidos, contendo as biogra- 
fias de muitos deles. tudo precedido de um Ensaio Histórico sobre 
as letras no Brasil", três volumes, os dois primeiros publicados 
.em Lisboa em 1850 e o terceiro em Madri em 1853. Esse estudo 
pioneiro, que pretendeu ser critico e histórico, e cuja introdução 
- o "Ensaio Histórico" - foi apontado pelo conhecido homem 
dc: letras José Veríssimo (1857-1916) como "a fonte da nossa 
história literária", em verdade valeu para conferir ao seu autor 
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a primazia na historiografia da literatura nacional, titulo que se 
pode juntar ao de fundador da historiografia geral no Brasil. 

Esteve em voga no século XIX o romance histórico, publi- 
cado geralmente em folhetins depois reunidos em livro. Era uma 
literatura amena que recreava o leitor ao mesmo tempo que lhe 
aava a conhecer o fato histórico. Varnhagen também se dedicou 
ao gênero, e publicou: "Crônica do descobrimento do Brasil", in 
"O Panorama", Lisboa, 1840, onde vulgarizou a Carta de Pero 
Vaz de Caminha; "Amador Bueno ou Coroa do Brasil em 1641", 
drama épico em quatro atos, Lisboa. 1847, segunda edição em 
Madri em 1851; "Sumé", lenda mito-religiosa americana reco- 
lhida em outras eras por um índio "Moranduçara", Madri, 1855; 
"Caramuru", romance histórico, Rio de Janeiro, 1856. Destituídas 
das características de um romance, essas publicações foram ape- 
nas crônicas históricas romanceadas e de reduzido valor literário. 

Data de 1849-50 uma das mais importantes contribuições de 
Varnhagem para a análise e a resolucão de vitais questões adrni- 
nistrativas, econômicas e políticas. E o "Memorial orgânico que 
a consideração das assembléias geral e provinciais do Império 
apresenta um brasileiro. Dado a luz por um amante do Brasil". 
Esta primeira parte publicou-se em 1849 e a segunda em 1850, 
em Madri. Sem indicação de autoria, o diplomata brasileiro 
ventilou problemas tais como uma nova e racional divisão do 
Brasil em dezoito departamentos, a abertura de estradas gerais, 
a gradual abolição da escravidão negra, a situaçãci dos indígenas, 
a colonização européia, a necessidade da interiorização da capital 
do País, a instalação de colônias militares e fazendas de criação 
nas zonas fronteiriças; o funcionamento da Câmara dos Depu- 
tados em pontos diferentes em cada legislatura, para que os re- 
presentantes do povo bem conhecessem o País e se inteirassem 
dos problemas regionais; a concentração de fortes contingentes 
militares no interior e a criação de uma grande marinha de guerra 
- e vinte anos decorridos a esquadra brasileira era a terceira do 
mundo em número e poderio; a fundação de uma Universidade 
central brasileira em Minas Gerais; e outros mais assuntos que 
abordou com perspicácia e visão. Ainda nesse "Memorial orgâ- 
nico", onde se revelou um perfeito estadista, deplorou a mania 
de se imitar a civilização norte-americana e os mais avançados 
métodos políticos europeus, quando certas regiões do Brasil 
permaneciam atoladas no medievalismo. 

Atendendo ao chamado do ministro dos Negócios Estrangei- 
ros, Paulino José Soares de Souza, futuro Visconde do Uruguai 
(1807-18661, a 16 de março de 1851 Varnhagem deixou Madri 
portando volumosa documentação sobre limites com as repúbli- 
cas sul-americanas. Eram quase mil páginas copiadas nos arqui- 
vos de Simancas, além de mapas, livros e manuscritos. Visitou 
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a mãe e as irmãs em Lisboa - o pai já morrera - e a 14 de 
abril embarcou para o Brasil, onde já a 9 de maio assistiu no 
Rio de Janeiro a uma sessão do Instituto Histórico. Foi, então, 
eleito primeiro secretário do mesmo Instituto, com o encargo de 
superintender a publicação da Revista, da qual continuava a ser 
um dos principais colaboradores. Era, outrossim, costumeiro 
doador de preciosos volumes para a bib!ioteca do sodalicio ca- 
rioca. Nessa ocasião, informou Rodolfo Garcia, reorganizou o 
arquivo e o museu do Instituto. 

A 11 de agosto requereu promoção ou demissão do posto 
honorifico - por assim dizer, pois não o exercia efetivamente - 
de segundo tenente do Imperial Corpo de Engenheiros. Para sua 
surpresa e decepção, foi demitido. Meses depois, a 14 de novem- 
bro, viu-se promovido a encarregado de Negócios em Madri, cuja 
legação fora rebaixada de segunda para terceira classe. Licen- 
ciou-se da secretaria do Instituto Histórico e a 1.' de fevereiro 
de 1852 já se encontrava como representante do Brasil junto a 
Corte espanhola de Sua Majestade Católica. 

É nessa ocasião que o ilustrado e invejado historiador impru. 
dentemente exteriorizou uma das facetas de sua justificável vai- 
dade. Em correspondência epistolar com o insígne botânico Fran. 
cisco Freire Alemão (1797-1857), professor da Faculdade de Me- 
dicina do Rio de Janeiro, prometeu-lhe em troca da cna@o de 
um gênero botânico "Varnhageano" a oferta de um valioso ma- 
r.uscrito do polígrafo e desembargador baiano Baltasar da Silva, 
Lisboa (1761-1840) intitulado "Física vegetal da Comarca de 
Ilháis". Freire Alemão não aceitou a proposta e ficou sem o 
manuscrito, que até hoje se conserva na "Coleçáo Varnhagen" da 
Biblioteca do Itamarati. 

13 também dessa época o maldoso boato que se cochichou 
em Madri a propósito do encarregado de Negócios do Brasil 
aparecer ferido na capital espanhola. Dizia-se a meia voz que fora 
surrado ou se batera em duelo. Calúnias, informou Varnhagen 
a chancelaria do Rio de Janeiro. Caíra, simplesmente, do cavalo 
que montava ao regressar de uma excursão a vila de Aranjuez 
em companhia do ministro da Saxônia e de outras pessoas da 
sociedade madrilena, testemunhas do acontecido. 

Em 1853 visitou a Holanda e pesquisou nos arquivos do- 
cumentação sobre a ocupação bátava no Brasil. Habilitou-se, 
assim, a escrever e a publicar em 1871 a melhor e mais completa 
e documentada "História das lutas com os Holandeses no Brasil, 
desde 1624 a 1654", impressa em Viena d'Ãustria. Criticos do 
autor acusaram-no de parcialidade nesse magnífico volume a 
favor de André Vida1 de Negreiros, em detrimento da ação de 
João Fernandes Vieira. E lamentaram, tais críticos, a excessiva 
ênfase emprestada aos sucessos militares com prejuízo de aspec- 
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tos sócio-econômicos. Esqueciam-se de que o próprio título - 
"História das lutas" - restringia o tema abordado. 

Na Holanda, Varnhagen encontrou-se com o seu parceiro de 
pesquisas sobre limites territoriais, o professor do Colégio Pedro 
I1 e então encarregado de Negócios do Brasil nos Países Baixos, 
Joaquim Caetano da Silva (1810-1873), autor de "L' Oyapoc e: 
1'AmazoneX, um documentário sobre limites brasileiros que valeu, 
segundo afirmaram os entendidos, por um exército fortemente 
armado e estendido ao longo da fronteira para guardá-la e de- 
fendê-la. 

No ano seguinte, o paulista de Sorocaba exibiu cabal prova 
de sua argúcia e até de premoniçáo ao informar o governo de 
seu Pais sobre o caráter âstucioso e a desmedida ambição do 
jovem paraguaio Francisco Solono Lopes, com o qual conversara 
em Madri sobre diversos assuntos e sobre a possibilidade de 
uma futura guerra, o que afinal veio a suceder. Solano Lopes lá 
estava para negociar com a Espanha o reconhecimento da inde- 
pendência do Paraguai. E a uma sua intencional frase de que 
iria a Londres para "agenciar a compra de barcos e canhões" 
também de forma intencional z "com ar tíio inofensivo quanto 
lhe foi possivel", respondeu-lhe Varnhagen que "a guerra hoje 
em dia significava dinheiro, e que melhor guerreava quem tinhe 
mais rendas", no caso, o Brasil. 

Foi nesse mesmo ano de 1854 que Varnhagen fez imprimir 
em Madri o primeiro volume de sua obra máxima, que já vinha 
escrevendo há anos e que dele recebeu o extenso título de "His- 
tória geral do Brasil, isto é, do seu descobrimento, colonizaçáo, 
legislação e desenvolvimento deste Estado, hoje Império inde. 
pendente, escrita em presença de muitos documentos autênticos 
recolhidos nos arquivos do Brasil, de Portugal, da Espanha e da 
Holanda, por um sócio do Instituto Histórico do Brasil, natural 
de Sorocaba", tomo primeiro, com estampas, Madri, 1854. Im- 
prensa de V. de Domingues, XVI-498 páginas e 15 ilustrações 
extratexto. 

Era esse um estudo pioneiro que atraiu para o seu autor a 
atenção de intelectuais estrangeiros e nacionais. Aliás, Oliveirc 
Lima apontciu Varnhagen como um dos raros brasileiros cujas 
opiniões gozavam de incontestável astoridade no exterior. Pela 
"História geral" recebeu cumprimentos do Barão Alexandre voxi 
Humboidt (1769-1859), do naturalista bávaro Karl von Martius 
(1794-1868). do historiador francês Ferdinand Denis (1798-1890), 
do poeta e professor do Colégio Pedro 11, Antônio Gonçalves Dias 
(1823-1864). do diplomata Joaquim Caetano da Silva, do futurr 
Barão de Santo Ângelo, o pintor e poeta Manuel de Araújo Portr. 
Alegre (1806-1879). e de muitos outros. Com essa obra o "sócic 
do Instituto Histórico e paulista de Sorocaba" - dois títuios 
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que ostentava com orgulho - ~agrava-se o maior historiador do 
Brasil no século XIX. O segundo e úitimo volume saiu em 1857, 
dedicado ao Imperador D. Pedro 11. Nova edição publicou-se 
talvez em 1876 ou em 1877 - há dúvida sobre a data - ainda em 
vida do autor. A terceira edição, em cinco volumes, enriquecida 
pelas notas, correções e transcrição de documentos descobertos 
depois da morte de Varnhagen, por Capistrano de Abreu (1853- 
1927) e Rodolfo Garcia (1873-19491, publicou-se em São Paulo 
pela Companhia Melhoramentos, s/d (1927-36). Data de 1949-53 
a quarta edição, pela mesma editora. A quinta é de 1956, a sexta 
de 1959, todas em cinco volumes. A sétima, de 1962, sempre pela 
Companhia Melhoramentos, condensou-se em 3 volumes e incluiu 
a "História da Independência do Brasil" (em sua quinta edição). 
A oitava e a nona, são, respectivamente, de 1975 e de 1978. 

Em 1857 morreu em Lisboa a mãe de Varnhagen. Ele, que 
não pôde ir a Portugal, viajou, então, por cidades da Espanha e 
foi a Londres para visitar o Museu Britânico. Em 1858 empos- 
sou-se em Paris na "Siciétê de Géographie", para a qual fora 
eleito no ano anterior. Aproveitou para no discurso de praxe re- 
bater críticas e cont,raditas que recebera do presidente da mesma 
Sociedade, Armand-Marie Pascal d'Avezac-Macaya (1799-1875), 
que sobre a questão do Oyapoc, de limites com a Guiana francesa, 
pretendia obter vantagens territoriais para a sua pátria. O dis- 
curso foi impresso com o comprido e explicativo título de "Exa- 
rnen de quelques points de l'histoire géographique du Bréçil com- 
prenant des éclaircissements nouveaux sur le second voyage de 
Vespuce, sur les explorations des côtes septentrionales du Brési! 
par Hojeda et par Pinzon, sur i'ouvrage de Navarrette, sur Ia 
véritable ligne de démarcation de Tordesillas, sur l'Oyapoc ou 
Vincent Pinzon, sur le véritable point de vue ou doit se placer 
tout I'historien du Brssil, etc., ou analyse critique du rapport de 
M. d'Avezac sur la récente Histoire générale du Brésil, par M. F. A. 
de Varnhagen", Paris, impr. de L. Martinet, 1858. (Extrait du 
"Bulletin de Ia Société de Géographie", mars et avril, 1858). Foi 
essa uma cabal resposta as "Considerations gsographiques sur 
1'Histoire du Brésil", por d'Avezac, Paris, 1857. 

Para destrinçar as então controvertidas viagens de Américo 
Trespúcio (1451-1512), Varnhagen visitou Florença e Roma e dei1 
a conhecer os itinerários seguidos, já na sua "História geral do 
Brasil", como em estudos denominados "Vespuce et son prémier 
voyage, ou notice @une decouverte et exploration primitive 6u 
golfe du México et des cotes des États-Unis en 1497 et 1498. Avec 
le texte de trois notes importantes de la main de Colombe", Paris 
1858; "Amerigo Vespucci. Son caractère. ses écrits (même les 
moins authentiques), sa vie et ses navigations, avec une carte in- 
diquant les routes", Lima, 1865; "Nouvelles recherches sur les 
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derniers voyages du navigateur florentin Amerigo Vespucci". 
Viena, 1868; "Le prémier voyage de Americo Vespucci definiti- 
vement expliqué dans ses détailes par F. A. de Varnhagen", Viena, 
1869, 2 tomos; "Ainda Américo Vespucci: novos estudos e achegas, 
especialmente em favor da interpretação dada a sua primeira 
viagem, em 1497-98, as costas do Yucatan e golfo Mexicano, por 
F . A .  de Varnhagen, Barão de Porto Seguro", Viena d'Austria, 
1874; e "Cartas de Arnérico Vespucci na parte que respeita as 
suas très viagens ao Brasil", traduzidas e anotadas criticamente. 
in "Revista do Inst. Histórico e Geográfico Brasileiro", 41:5-31, 
í878, Rio de Janeiro. 

Já anos antes sobre o mesmo assunto o historiador brasileiro 
mantivera séria polèmica com o segimdo Visconde de Santarém 
(1791-1856), antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do usur- 
pador D. Miguel de Portugal, que vivia exilado em Paris. Santarém 
admitia que Vespúcio navegara por duas vezes (1497-98 e 1499-1500) 
por conta dos reis de Castela, mas que ao contrário das afirma- 
tivas de Varnhagen, jamais viera a América do Sul subsidiado 
pelo rei de Portugal (1501-02 e 1503-04). Até hoje a dúvida persiste. 

Ao desembarcar no Rio de Janeiro a 3 de janeiro de 1859, 
o sorocabano tomou conhecimento de que fora a 9 de dezembro 
do ano anterior promovido a ministro residente, incumbido de 
representar o Brasil em Assunção, no Paraguai. Regressou as 
pressas a Madri, passou o cargo ao substituto e já a 20 de março 
estava de volta ao Rio de Janeiro e assistia as sessões de 20 de 
maio e de dezessete de junho do Instituto Histórico, as quais - 
como sempre - estava presente o Imperador. As reuniões realiza- 
vam-se as 18 horas em uma das salas do "Paço Imperial da Ci- 
dade". Embarcou para Montevidéu em junho e a 1.' de julho, 
mesmo ausente, foi eleito membro honorário do referido Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro. Uma honraria a altura 
dos méritos do historiador. 

Na capital uruguaia aguardou por bastante tempo a vinda 
de um navio de guerra nacional para levá-lo a Assunção, onde 
chegou a 14 de agosto. Ainda de Montevideu enviou ao governo 
do Rio de Janeiro a decepcionante informação de que tanto "os 
Blancos como os Colorados eram nossos inimigos". A 20 de 
agosto apresentou credenciais ao presidente-ditador Carlos An- 
t.Ônio Lopes (1795-1862). E a 31 de outubro, sem mais esta ou 
aquela, pediu o passaporte e viajou para Buenos Aires a 3 de 
novembro, alegando estar com a saúde alterada. Havia se irri- 
tado com dois incidentes. Um deles fora a prisão de um brasi- 
leiro que proferira em público palavras ofensivas ao ditador Lopez, 
e o outro ensejara azeda troca de ofícios entre Varnhagen e o 
ministro de Relações Exteriores do Paraguai a propósito de pas- 
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sagem de gado pelo rio Paraguai, do Brasil para a zona c10 Chaco. 
O sorocabano era, realmente, de temperamento voluntarioso. 

O governo imperial estranhou, e com razão, a atitude intem- 
pestiva de seu ministro, que se retirara sem a sua autorização. 
Mas desculpou-o, em consideragio aos seus extraordinários mé- 
ritos no campo da historiografia. Varnhagen chegou ao Rio de 
Janeiro a 23 de dezembro de 1859, procedente de Montevidéu. 
Viajava só, desacompanhado, pois permanecia solteiro. Ora em 
Petrópolis, ora na Corte, não interrompeu o trabalho intelectual. 
Estudou as viagens de Vesp~cio e publicou o livro de arte ve- 
natória, que chamou de "A caça no Brasil ou Manual do caçador 
em toda a América Tropical, acompanhado de um glossário dos 
termos usuais de caça, por um Brasileiro devoto de São Rum- 
berto", Rio de Janeiro, 1860. Por um ano todo permaneceu no 
Brasil sem comissão no exterior - provavelmente um castigo 
pela zanga no Paraguai - até que a 19 de janeiro de 1861 foi 
removido, sem promoção, de Assunção para a Venezuela, Nova 
Granada (Colômbia) e Equador, corrio ministro residente. Cara- 
cas seria a sua sede. E o diplomata paulista viajou a Europa 
como única alternativa para de lá dirigir-se a capital da Venezuela. 

Passou por Salvador da Bahia; em Pernambuco fixou os sítios 
onde se travaram as batalhas das Tabocas e dos Guararapes; no 
Recife descobriu a casa onde residira João Fernandes Vieira, na 
Rua da Cruz, atrás da Igreja do Corpo Santo. Foi a Paraíha, Rio 
Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pará, sempre em provei- 
tosas pesquisas. Em agosto estava em Londres, depois de breves 
estadas em Lisboa e Paris. No Museu Britânico folheou as cole- 
ções de manuscritos sobre o Brasil e Portugal, dos quais deu notí- 
cia no opúsculo que publicou dois anos mais tarde em Havana 
sob o titulo de "Sucinta indicação de alguns manuscritos impor- 
tantes relativos ao Brasil e a Portugal, existentes no Museu Bri- 
tânico em Londres, e não compreendidos no catálogo Figaniere, 
publicado em Lisboa em 1853, ou simples aditamento ao dito 
catálogo", Havana, 1863. 

Afinal, depois de tanto perambular, assumiu o posto em Ca- 
racas em outubro de 1861. Sua ação diplomática cingiu-se a tratar 
do problema do comé'rcio na região fronteiriça com o Brasil, e 
a obter a extradição de três brasileiros que haviam, anos antes, 
assassinado um capitão. O governo venezuelano não se dispôs z 
conversar sobre limites entre os dois países, e, por outro lado. 
Varnhagen aproveitou vagares para observar a cultura do café e 
remeter o que anotar:% ao ministro da Agricultura de seu País. 
Como também representava o Brasil no Equador, para ali se 
dirigiu em 1862. Perclrreu os Andes e chegou a Lima, no Peru, 
onde permaneceu por algum tempo, o bastante para publicar um 
opúsculo sobre os din!itos brasileiros em questões de comércio e 
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navegação em águas do Rio Amazonas e seus principais afluentes, 
e Para imprimir o livro "Os índios bravos e o Sr. Lisboa, Timon 
3.'", que iria lançar em Lima somente em 1867. Era uma resposta 
ao jornalista e pesquisador maranhense João Francisco Lisboa 
(1812-1863). que no seu "Jornal de Timon" (1852) criticara as idéias 
e opiniões de Varnhagen sobre o indígena brasileiro, chamando-o de 
retrógrado, escravocrata e anti-indianista. De fato, este último em 
publicações tais como "Discurso preliminar - Os índios perante 
a nacionalidade brasileira", 1857, e principalmente no "Memorial 
Orgânico" (1849-501, rninimizara a importância do índio na for- 
mação do povo brasileiro e preconizara o emprego da coação para 
obrigá-lo a se integrar na civilização. Para Varnhagen, os aborí- 
gines não eram donos do Brasil e nem poderiam, como selvagens, 
ser chamados de "brasileiros". A seu ver, as bandeiras paulistas, 
arrasadoras de missões jesuíticas no Paraguai, foram "a solução 
mais natural que se poderia imaginar". O seco e duro historiador 
investiu, mesmo, contra o mito do "bom selvagem". "Desroman- 
tizou" o índio, na feliz expressão de Sérgio Milliet. Não obstante 
assim pensar, Varnhagen, é bom que se diga, apresentara em 1840 
ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro - onde criara o de- 
partamento etnográfico - uma "Memória sobre a necessidade do 
estudo e ensino das línguas indígenas do Brasil", in "Rev. do Ins- 
tituto Histórico", 3:53-63, 1841. E em sua "História geral do Bra- 
sil" evidenciou a incorporação pelos colonos de diversos compo- 
nentes da cultura índia, tais como a adoção de a h e n t o s  e de obje- 
tos domésticos, o uso do tabaco e a inclusão de palavras das línguas 
aborígines a língua portuguesa. Ao mesmo tempo acusava os ne- 
gros de haverem, no Brasil, corrompido e desfigurado o idioma 
de Camões. Capistrano de Abreu compreendeu e justificou a po- 
sição anti-indianista de Varnhagen no seguinte e contundente con- 
fronto: "Quem comparar o Estado de São Paulo com a calma po- 
dre daquele cemitério de um povo que se chama Paraguai, quem 
não esqueceu que nesses dois lugares funcionaram o sistema que 
ele defende e o que combate, hesitará certamente antes de condenar 
o historiador". 

João Francisco Lisboa também acusara o diplomata de subes- 
timar a conduta dos jesuítas, acusados de "avidez mercantil" e 
de terem praticado "política dúbia nos terrenos religioso e pro- 
fano", durante a colonização do País. Em 1867, ano do lançamento 
da resposta de Varnhagen, Lisboa estava morto havia quatro anos. 
Em sua defesa acorreu, então, em 1871, outro maranhense, o médico 
e escritor Antônio Henriques Leal (1828-1885), que empregou ex- 
pressões pesadas e depreciativas acerca do caráter do sorocabano 
e de seu estilo. Este respondeu aiios depois - não eram rápidos 
os meios de comunicação - em um "Ofício-protesto dirigido ao 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pelo seu antigo primeiro 
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secretário F. Ad. de V., Ilaráo de Porto Seguro, contra várias asser- 
ç6es injustas, insólitas e infundadas do dr. Antonio Henriques 
Leal", Viena, 1874. A direção do Instituto Histórico permitira a 
publicação dos ataques a Varnhagen e, inexplicavelmente e para 
grande mágoa deste, recisara estampar na "Revista" o seu "Oficio- 
-protesto3'. Já se disse ;antas vezes e ora se repete que fraca é a 
memória dos homens e ilusória a sua gratidão! 

Em fevereiro de 1863 o historiador foi a Havana, na ilha de 
Cuba, via Estados Unid~s. Aí, nas Antilhas, pesquisou e localizou 
a ilha onde Cristóvão Colombo ( ?-I5061 aportara a 12 de outu- 
bro de 1492. Divergiu ca opinião geralmente aceita de haver sido 
a ilha de São Salvador -- uma das Bahamas - e apontou, no que 
foi apoiado mais tarde por alguns historiadores sul-americanos, a 
ilha de Mayaguana. Es:;a descoberta foi tema da conferência que 
pronunciou em janeiro de 1864 na Faculdade de Humanidades da 
Universidade de Santia!:~ do Chile e publicada nos "Anales de la 
Universidad de Chile", tomo XXIV, primeiro semestre de 1864, sob 
o titulo de "La verdade::a Guanahani de Colon". Mais tarde publi- 
caria "Sull'importanza t i 'un  manoscrito inedito de Ia Biblioteca Im- 
perial de Viena, per ver: ficare quale fu la isola scoperta da1 Colom- 
bo", Viena, 1869. 

Foi precisamente ein Havana que Varnhagen adquiriu um raro 
incunábulo, qual seja, :i "editio-princeps" da "Lettera" que o na- 
vegador florestino Améi ico Vespúcio endereçara ao gonfaloneiro de 
Florença, Piero Soderini (1450-1513), Florença, 1506, da qual, aliás, 
já possuía uma cópia q le  muito lhe servira para o estudo das via- 
gens de Vespúcio. Convim aqui explicitar que a autenticidade dessa 
carta já foi posta em diivida por certos pesquisadores. 

Em Cuba o diplomata brasileiro visitou as já afamadas plan- 
tações de tabaco e de cana e se inteirou dos processos de fabrica- 
ção de açúcar e de chaintos. De regresso a Caracas, em março de 
1863, enviou ao minislro da Agricultura do Brasil informações 
sobre os melhoramentc s que observara nos engenhos de açúcar e 
particularidades que vira na "cura" das folhas do tabaco para a 
fabricação dos apreciaclos charutos ditos de Havana. Sobre o as- 
sunto publicou opúsculos, como "O tabaco na Bahia - De que 
modo se há de melhorar, assim o cultivo da planta, como especial- 
mente a cura. da folha ])ara charutos, a fim de poderem estes riva- 
lizar com os havanos", Caracas, 1863. Em abono da diligência em- 
pregada por Varnhage~ em assunto de interesse nacional, e em 
favor do qual espiona7.a sem a menor cerimônia, diga-se que ao 
remeter as instruções E O O~ÚSCUIO sobre o tabaco, escreveu ele ao 
Imperador D. Pedro I1 em carta datada de Caracas a 20 de junho 
de 1863, as seguintes proféticas palavras sobre o valor econômico 
que viria a assumir o Lumo: "Tanta importância dada ao tabaco 
por um homem como eu, que não fuma nem toma rapé, vem só 
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da convicção profunda de que essa indústria propagada pode tra- 
zer grandes vantagens, não só as rendas públicas do Estado, como 
até a melhor consolidação da Nação. Oxalá se faça isso reproduzir 
não só no Jornal da Sociedade Auxiliadora, como nos periódicos 
da Corte e da Bahia e no Relatório do Ministério da Agricultura". 

Restava-lhe, ainda em 1863, visitar a Nova Granada, isto é, a 
Colômbia, outro país incluído em sua representação diplomática. 
Fê-lo em meados do ano, quando já havia sido removido para o 
Chile, como ministro residente nessa república e nas do Peru e 
Equador. Em Bogotá encontrou o que procurava e no íntimo de- 
sejava, ou seja, a certeza de que José Inácio de Abreu e Lima (1796- 
-1869) não fora, como apregoara, general de Simon Bolivar (1783- 
-1830), e, ainda, que lá deixara de sua pessoa lembrança não lison- 
jeira e até mesmo insatisfatória. Servira como capitão no "quartel 
da saúde", chegara a coronel, "quando o expulsaram de Cartagena 
em 1831." ( * )  

Vinte anos haviam decorrido de sua controvérsia com o per- 
nambuco Abreu e Lima, autor de uma "História do Brasil" para 
estudantes. Fora em 1844 que saíra publicada na "Revista do Ins. 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro", VI:60-83, uma critica de 
sua autoria sobre o compêndio, solicitada pelo secretário do :ns- 
tituto, cônego Januário da Cunha Barbosa, e que se intitulava "Pri- 
meiro juízo remetido ao Instituto Histórico acerca do compêndio 
de História do Brasil do Sr. José Inácio de Abreu e Lima". Revelou 
Varnhagen que o autor plagiara Alphonse de Beauchamp (1767- 
-1832), francês que escrevera uma história do Brasil (1815) copia- 
da daquela bem conhecida, de autoria do inglês Robert Southey 
(1774-1843). que residira em Portugal e que em sua pátria, onde 
possuía uma biblioteca de cerca de quatorze mil volumes, nume- 
rosos dos quais sobre o Brasil, publicara de 1810 a 1819 três volu- 
mes da melhor história até então escrita sobre o País. 

Abreu e Lima, que residia em Pemambuco, tomou conheci- 
mento da crítica desfavorável e rebateu-a com azedume e expres- 
sões de insultuosa grosseria. Disse que Varnhagen, não obstante 
possuir "tino admirável para descobrir papék velhos e sepultu- 
ras", era dotado de "pouca instrução, pouco critério e pouco Ou 
nenhum talento". A Resposta do general J. I. de Abreu e Lima 
ao cônego Januário da Cunha Barbosa, ou Análise do "Primeiro 
juízo" de Francisco Adolfo de Varnhagen acerca do "CompêncUo 
de História do Brasil", Pernambuco, 1844, foi refutada pelo diplo- 
mata então acreditado em Madri, no opúsculo "Réplica apolo- 

*) Permanece controversa, e requer elucida-, a questão da participação 
de Abreu e Lima nos exércitos de Bolivar. 
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gética de um escritor caluniado e Juízo Final de um plagiário difa- 
mador que se intitula General", Madri, 1846. 

Varnhagen estabeleceu-se no Chile no final do ano de 1863. 
Logo se relacionou na alta sociedade e a 28 de abril de 1864 ca- 
sou-se com Carrnen Ovalle y Vicuna, uma jovem de aristocrática 
família. Estava ele, então, com quarenta e oito anos. 

No referido ano de seu casamento, dirigiu-se com a mulher 
para o Peru, e Lima passou a ser a sede da representação brasi- 
leira. Discutiu e regulou a pendência oriunda da navegação fluvial 
no departamento de Loreto, na fronteira com o Brasil. Sucedera 
em 1862 um grave incidente provocado por duas naus de guerra 
peruanas que forçaram a passagem pelo rio Amazonas até Belém 
do Pará, sem a necessária permissão das autoridades brasileiras 
e sem se submeterem a inspeção alfandegária. Perseguidas por 
navios armados e atacadas pelos canhões do forte de Ôbidos, uma 
das embarcações encalhou na fuga precipitada e a outra teve que 
fundear por falta de combustível. Afinal, brasileiros e peruanos 
chegaram a acordo e a despedida se deu ao som de recíprocas e 
corteses salvas de canhões. 

O primeiro filho do diplomata sorocabano nasceu no Peru a 5 
de março de 1865. Chamou-se Javier e foi batizado pelo bispo de 
Lima. Viria a morrer solteiro em Paris, em 1894, aos vinte e nove 
anos. Usara o nome de Javier de Porto Seguro e publicara um 
livro de poesias em espanhol. Dois anos após o seu falecimento 
í1896), sua mãe lançou o seu livro de "Memórias" (dele) em fran. 
cês. Esse memorial do filho mais velho de Varnhagen proporcionou 
a Clado Ribeiro Lessa o conhecimento de pormenores da vida ínti- 
ma do historiador, aproveitados na excelente biografia já men- 
cionada. 

Permanecia, ou antes continuava em Lima, quando a Espanha 
rompeu relações com o Chile, a pretexto de que nesta república 
espanhóis haviam sido maltratados quando de recente conflito 
entre o reino ibérico e o Peru. A esquadra espanhola, que comba- 
tera com êxito os peruanos, navegou ao longo da costa, exigiu 
imediatas reparações, sitiou e bombardeou Valparaiso e aprisionou 
navios chilenos. Os diplomatas estrangeiros acreditados em San- 
tiago reuniram-se sob a presidência do decano, o ministro dos Es- 
tados Unidos, T. H. Nolson, e ofereceram mediação que foi recu- 
sada pelo almirante espan,~ol Pereja. Insistiram os diplomatas, e 
novamente não foram atendidos. Declararam, então, que em caso 
de desembarque inter riam para a proteção de seus nacionais. 
Ciente do acontecido .<1866), Varnhagen, que dedicava especial 
afeição a pátria de sua md,her, dirigiu-se a Santiago e ali endereçou 
ao decano uma carta de adesão ao resolvido pelo corpo diplomá- 
tico. O governo brasileiro, então empenhado a fundo na guerra 
contra o Paraguai, censurou a atitude de seu ministro, pois pre- 
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tendia manter-se neutro na contenda. Varnhagen silenciou. E 
também se manteve em decepcionante silêncio um enviado do go- 
verno dos Estados Unidos que se dirigira ao Rio de Janeiro em 
missão especial para cumprimentar o governo imperial pela ma- 
nifestação de solidariedade continental. O conflito terminou de- 
pois que uma cometa chilena deu combate e venceu um navio es- 
panhol. O almirante Pereja suicidou-se, acabrunhado, e a esquadra 
se retirou. 

O representante do Brasil estava ainda em Santiago quando 
recebeu, em janeiro de 1867, convite para comparecer a um con- 
gresso de nações americanas a se realizar em Lima para a discus- 
são de assuntos de interesse das Amélicas. Prevendo que a reunião 
se transformaria em uma espécie de tribunal continental para o 
julgamento do Império do Brasil, acusado pelo Peru e outras na- 
ções vizinhas, de responsável e principal culpado pela guerra con- 
tra o Paraguai, Varnhagen regressou a Lima e comunicou que não 
compareceria ao referido congresso, porquanto o Brasil não reco- 
nhecia em outras nações o direito de julgá-lo. Dessa vez recebeu 
integral concordância do governo do Rio de Janeiro. 

Estavam, assim, tensas as relações entre os dois países quan- 
do sobreveio um incidente diplomático. Fora Varnhagen, com os 
demais diplomatas, a sessão de abertura do Congresso Constituinte 
e ali, estarrecido, ouviu do presidente do Peru, coronel Mariano 
Inácio Prado (1826-1901) palavras que condenavam o Brasil pela 
guerra da Tríplice Aliança contra o ditador Solano Lopes. No dia 
seguinte protestou por ofício dirigido ao ministro das Relações 
Exteriores. Recebeu a garantia de que o coronel-presidente não 
tivera a intenção de ofender o Império. Varnhagen insistiu em que 
houvera desacato e não mereceu resposta. Voltou a protestar, e 
após uma tensa reunião realizada entre ele, o presidente do Peru 
e seu ministro do Exterior, reunião promovida pelo ministro do 
Chile, que se oferecera como mediador, e na qual Varnhagen pro- 
pusera, sem obter êxito, a devolução dos ofícios peruanos, o mi- 
nistro brasileiro solicitou os passaportes e saiu de Lima com a 
família, rumo ao Equador. Ficaram rompidas as relações entre o 
Brasil e o Peru, até que depois da deposição do presidente Prado; 
o seu sucessor (1868), José Balta, tornou sem efeito os ofícios e 
deu ao governo imperial cabais satisfações. Por sinal que este in- 
feliz presidente, quase ao término de seu mandato em 1872, mor- 
reu assassinado por um irmão do general Gutierrez, que se pro- 
clamara o novo presidente do Peru. Tanto Gutierrez como o 
irmão foram, logo a seguir, trucidados pela população revoltada. 
Assim agiam os povos das democráticas repúblicas americanas. 
cuja turbulência político-social contrastava sobremaneira com a 
pachorrenta calmaria verificada no Império do Senhor D. Pedro 11, 
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onde, então, eram desconhecidos os linchamentos e as deposições 
dos governantes. 

Varnhagen não mais voltou ao Peru. Do Equador foi ao Pa- 
namá e daí para os Estados Unidos, após percorrer, novamente, 
as Antilhas. Visitou as cataratas do Niágara e do porto de Nova 
Iorque embarcou para o Rio de Janeiro. De passagem, excursio- 
nou pelas capitais das províncias do Norte e chegou à Corte a 20 
de outubro de 1867. Frequentou sessões do Instituto Histórico, 
veraneou em Petrópolis, e ativo, como sempre, terminou a já cita- 
da e até hoje louvada "História das lutas com os Holandeses no 
Brasil", que iria publicar em Viena em 1871. 

No Brasil nasceu uma filha, Maria Teresa, que veio a falecer 
na capital austríaca de escarlatina aos três anos de idade. A me- 
nina foi batizada no Rio de Janeiro e teve como padrinhos o Im- 
perador D. Pedro I1 e a Imperatriz D. Teresa Cristina. 

A 22 de fevereiro de 1868 Varnhagen foi removido, sem promo- 
ção, para o posto de ministro residente em Viena #Áustria. Em 
maio estava em Lisboa, de onde seguiu para Paris, sempre aprovei- 
tando as horas disponíveis para novas pesquisas nos arquivos, até 
que se estabeleceu em Viena. 

Ao meio-dia de 4 de julho de 1868 apresentou as credenciais, 
cercado de grande pompa, a Francisco José I (1830-1916), Impe- 
rador da Áustria e Rei da Hungria. A noite, o ministro e a mulher 
foram recebidos pela Imperatriz Elisabeth (1837-1898). Bem ins- 
talado na capital do Império áustro-húngaro, o historiador soroca- 
bano estava por certo como queria. Representava o seu País em 
uma das mais faustuosas cortes européias, após dez anos de mo- 
notonia e insipidez nas acanhadas e semi-coloniais capitais sul- 
-americanas. 

Em 1869 nasceu o terceiro e último filho, que se chamou, quan- 
do cresceu, Luís Varnhagen de Porto Seguro. Teve como padrinho 
de batismo um dos poucos brasileiros amigos do pai, o gaúcho Ma- 
nuel de Araújo Porto Alegre (1806-1879), pintor, diplomata e lite- 
rato que foi Barão de Santo Ãngelo. Levados meninos ainda para 
Santiago, após a morte do pai, os filhos de Varnhagen adotaram a 
cidadania chilena. Javier morreu em Paris, como se disse, e Luís 
seguiu a carreira diplomática. Aposentou-se como ministro pleni- 
potenciário do Chile em Berlim. Veio, então, para o Brasil, onde 
passou a morar, e no Rio de Janeiro faleceu em 1939. Seus restos 
mortais encontram-se em Santiago. Não se casou e não deixou 
descendência. No ano seguinte (1870) ao nascimento de Luís mor- 
reu a sua irmãzinha Maria Teresa, como também já se disse. 

Em 1870 terminou a guerra contra o Paraguai. A desambição 
demonstrada pelo governo brasileiro, a renúncia a qualquer por- 
ção do território paraguaio, determinaram a cessação dos ataques 
ao Brasil nos jornais europeus, como aqueles de autoria do escri- 
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tor socialista francês Jean Jacques Elysée Réclus (1830-1905) na 
"Revue des Deux Mondes". Varnhagen exultou e pôs a prova os 
seus conhecimentos bélicos ao manifestar-se sobre as posições onde 
deveriam estacionar as forças brasileiras de ocupação. Aliás, mais 
tarde, a vista de um dos costumeiros desaguisados com a Argen- 
tina, muito de propósito enviou ao governo do Rio de Janeiro livros 
técnicos sobre a estratégia austríaca, e, qual um espião a serviço 
de seu País, também mandou dados e instruções que obtivera do 
adido militar de França em Viena, sobre um processo de fundição 
de canhões. Como recompensa, solicitara uma comenda brasileira, 
não para si, mas para o referido adido francês. 

Afinal, 1871 trouxe para o historiador e diplomata a satisfação 
de atingir o posto mais elevado da carreira. A legação em Viena 
foi elevada a primeira classe e Varnhagen passou a ministro ple- 
nipotenciário e enviado extraordinário. Como se empenhara na 
obtenção da honraria, até mesmo sem o correspondente aumento 
de vencimentos, o governo brasileiro fez-lhe a vontade. Continuou 
com os proventos antigos de ministro residente. Nada de mais. 
Apenas avareza e reticência governamentais para com a sua pessoa. 
Em carta de 30 de maio dirigida ao Imperador D. Pedro I1 agra- 
deceu a promoção nestas poucas linhas que ressumam amarga iro- 
nia e ao mesmo tempo denotam a liberdade que se permitia ao 
cartear-se com o seu soberano: "Beijo a mão de V. M. I. pela minha 
elevação a enviado extraordinário. Z o caso de se dizer que mais 
vale tarde que nunca". 

Em 1872 o já respeitável e ainda incansável pesquisador pro- 
moveu a segunda edição dos "Colóquios dos simples e drogas e 
coisas medicinais da fndia", de Garcia da Orta, que dedicou a Aca- 
demia Imperial de Medicina, e em rápida viagem a Lisboa desco- 
briu na Biblioteca Nacional a "Prosopopéia" de Bento Teixeira 
Pinto, da qual não se conhecia um só exemplar, impressa que fora 
em 1601 para celebrar os feitos do terceiro donatário de Pernam- 
buco, Jorge de Albuquerque Coelho (1539-1597). o mesmo fidalgo 
que acompanhara El-Rei D. Sebastião (1554-1578) ao malogro de 
Alcácer-Kibir (1578), ocasião em que ficou gravemente ferido. 
Aprisionado e vendido como escravo pelos mouros, obteve a liber- 
dade em troca de vultosa quantia. 

Em agosto desse ano de 1872, o ministro representou o Brasil 
no Congresso Estatístico de São Petersburgo (hoje Leningrado) e 
foi um dos seus vice-presidentes honorários. Viajou, então, pela 
Rússia, conhecendo Moscou e Nijni-Novgorod, as margens do rio 
Volga, onde adquiriu uma belíssima safira. Visitou o afamado 
Museu Hermitage, instalado por Catarina I1 (1729-1796), e não 
obstante o reduzido tempo de observação, achou que o povo russo 
era devoto e supersticioso em demasia. Em São Petersburgo reim- 
primiu, na língua francesa, uma carta de João Schoner (1477-1547) 
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sobre um globo terrestre desse geógrafo alemão da Renascença, 
que mostrava terras de Castela e Portugal (1523), "Réimpression 
fidele d'une lettre de Jean Schoner a propos de son globe, écrite en 
1523", St. Petersburg, 1872. 

Estava Varnhagen na Rússia quando a carta de mercê do go- 
verno brasileiro, de 14 de agosto de 1872, concedeu-lhe o título no- 
biliárquico de Barão de Porto Seguro. A boa nova foi-lhe transmi- 
tida, e de São Petersburgo ele escreveu ao Imperador D. Pedro I1 
a seguinte carta (25-8-1872): 

"Senhor: 
"De aqui das beiras do frígido Neva, desta capital 

em tudo grandiosa e de majestosos monumentos e edi- 
fícios, vou aos &s do trono de V. M. I. para humilde 
mente lhe agradecer, de todo o coração, mais ainda que 
as honras do baronato, o belo nome com que V. M. I. as 
quais associar em mim. 

"Ainda que muitas vezes me incomodei vendo-me 
considerado aos olhos da Europa - e especialmente da 
Alemanha, em virtude do meu apelido, como menos bra- 
sileiro (motivo porque o Sr. Magalháes [o poeta e diplo- 
mata Domingos José Gonçalves de Magalhães, visconde 
de Araguaia (1811-1882)l era de voto que V. M. I. m'o de- 
via mudar) não pensava já agora separar-me, sem sau- 
dades nem estranheza, desse nome que durante perto de 
quarenta anos procurei ilustrar e honrar, ilustrando-me 
e honrando-me; e confesso a V. M. I. que já não tinha es- 
perança, nem aspiração, de o ver trocado por outro.. . 
Porém o mágico nome de Porto Seguro, tão querido para 
quem tinha levado esses quarenta anos sempre ocupado 
da região de Cabral, operou o prodígio, e até me obrigou 
a mais, na minha segunda edição da "História Geral". 

E, depois de aludir ao Congresso Estatístico e a originalidade 
de Moscou, terminou assinando-se, talvez pela primeira vez, com 
o novo e "mágico nome" de Porto Seguro. In "Correspondência 
ativa", coligida por Clado Ribeiro Lessa, 371. Nota-se, nesta carta, 
a ingênua vaidade de Varnhagen no significativo trecho: "vendo-me 
considerado aos olhos da Europa.. . como menos brasileiro". 

Até se tornar barão, ele era tratado como comendador, em vir- 
tude das diversas comendas recebidas do Brasil e de paises estran- 
geiros. Lá mesmo em Moscou recebera a Grã-Cruz da Ordem Im- 
perial de Santo Estanislau. Acrescente-se, ainda, ao se aludir a 
honrarias, que o paulista de Sorocaba foi ao longo de sua vida es- 
colhido membro de numerosas associações culturais nacionais e 
estrangeiras. Aliás, ele é patrono da cadeira 25 da Academia Pau- 
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lista de Letras, fundada por um seu conterrâneo, outro paulista de 
Sorocaba, o romancista Antônio da Silva Oliveira (1874-1953); pa. 
trono igualmente da cadeira 39 da Academia Brasileira de Letras, 
que teve como fundador o historiador e diplomata Manuel de Oli- 
veira Lima (1865-1928), e, ainda, patrono da cadeira 1 da Academia 
Paulista de História. 

Em Viena, Varnhagen deu a lume, ainda em 1872, diversos tra- 
balhos resultantes de suas pesquisas, tais como "Da literatura dos 
livros de Cavalaria", "O memorial das proezas da Segunda Távola 
Redonda" e a edição "Triunfos de Sagramor", e, ainda inédita, a 
"Informação sobre a capitania do Maranhão em 1813 ao chanceler 
Antônio Rodrigues Veloso por Bernardo José da Gama, pouco an- 
tes Juíz de Fora e Ouvidor interino na mesma capitania, e ao de- 
pois visconde de Goiana", cujo original adquirira provavelmente 
em 1868, como diz Clado Ribeiro Lessa, em uma casa de livros usa- 
dos do Rio de Janeiro. Os volumes sobre trovas antigas e a litera- 
tura dos livros de Cavalaria acarretaram a seu autor uma outra 
polêmica, desta vez com os escritores portugueses Teófilo Braga 
(1843-1924) e Francisco Adolfo Coelho (1847-1919), que, sem a cor- 
tesia própria de cavalheiros, criticaram essas e outras de suas 
obras, e aos quais deu a devida resposta, ao primeiro no opúsculo 
"Teófilo Braga e os antigos romanceiros de 'Trovadores'. Provas. 
para se juntarem ao processo", Viena, 1872, e ainda em um artigo 
saído no "Diário Popular" de Lisboa, n.' de 24-6-1872, e aos dois, 
conjuntamente, isto é, ao poligrafo Teófilo e ao filólogo Adolfo Coe-~ 
lho, revidou em carta datada de Viena de 17-2-1874 e endereçada a 
revista "Novo Mundo" e nela estampada a 23-5-1874. 

Em 1873 integrou como vice-presidente a representação do' 
Brasil na Exposição Universal de Viena, cabendo a presidência ao 
Duque de Saxe (1845-19071, genro de D. Pedro 11, mas já viúvo da 
princesa Leopoldina ( 1847-1871 ) . O secretário foi Manuel de Araú- 
jo Porto Alegre, então cônsul geral em Lisboa, e os membros - 
mais de uma vintena - eram ilustres figuras do magistério supe- 
rior e da administração. A mostra brasileira constou principal- 
mente de produtos como o café e o mate, minérios, madeiras, obje- 
tos da arte indígena, produtos de artesanato, e mapas e publica- 
ções. Dois diplomas de honra e mais de cem medalhas premiaram 
o que o Brasil expôs. 

Também em 1873 dedicou-se a preparar a segunda edição  da^ 
"História Geral do Brasil", e respondeu aos reparos que o militar 
e historiador holandês Pieter Marinus Netscher (1824-1903) diri- 
gira ao seu livro sobre a guerra colonial contra os holandeses no 
folheto "Les Hollandais au Brésil, un mot de réponse a M. Var- 
nhagen", Haya, 1873. A resposta foi dada no opúsculo publicado 
em Viena no ano seguinte: "Les Hollandais au Brésil, un mot de 
r6ponse a M. Netscher par le baron de Porto Seguro, auteur de 
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l'ouvrage intitulé "História das lutas com os holandeses no Brasii 
desde 1624 a 1654", Viena, 1874. 

A 16 de maio de 1874 foi o barão agraciado pelo Imperador 
com a elevação de seu título para visconde, com grandeza, de Porto 
Seguro. Assim, além de já pertencer ao Conselho do Imperador, 
tornou-se Grande do Império. As honrarias lhe chegavam quase 
ao fim de sua ativa e proveitosa vida. 

De entre as suas costumeiras publicaçóes, avulta em 1874 a 
"Descrição do Estado do Maranhão", de Maurício de Heriarte, Vie- 
na, 1874. Em agosto esteve em Estocolmo como membro da Comis- 
são Permanente dos Congressos de Estatística e ali, na capital sue- 
ca, lançou uma noticia da viagem sob o título de "Em serviço ao 
Norte da Europa". Aproveitou para excursionar pela Noruega e 
Dinamarca. Anteriormente, quando se dirigia a Estocolmo, pas- 
sou alguns dias na Holanda, e na Biblioteca de Leide descobriu um 
muito antigo apógrafo dos "Diálogos das Grandezas do Brasil", que 
fez copiar e atribuiu a autoria a Bento Teixeira. Sabe-se hoje, pelas 
pesquisas de Capistrano de Abreu, que o autor foi Ambrósio Fer- 
nandes Brandão. 

Em 1875 dedicou-se a ultimar o seu tratado "História da Inde- 
pendência do Brasil", que não chegou a ver impresso. Sua publi- 
cação foi póstuma. Deu-se em 1917 no tomo 79 (1916). volume 133 
de 1917, da "Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasilei- 
ro", Rio de Janeiro. Novas edições se sucederam dessa magnífica 
abra, que inclui vasta documentqão e é essencial para o conheci- 
mento da emancipação política do País. Os críticos de Varnhagen 
.acusam-no aí de parcialidade na apreciação - às vezes injusta - 
do papel exercido por José Bonifácio de Andrada e Silva (1763- 
-1838) e seus irmãos Antonio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva 
(1773-1845) e Martirn Francisco Ribeiro de Andrada e Silva (1775- 
-1844). Realmente, é incompreensível a pouca simpatia demonstra- 
da pelo "paulista de Sorocaba" para com o paulista de Santos que 
foi cognominado o "Patriarca da Independência". Adviria, talvez, 
de antigo e desfavorável juízo emitido por José Bonifácio sobre a 
administração do pai do historiador em Ipanema. A segunda edi- 
ção da "História da Independência" saiu no volume 173 (1940) 
da mesma revista do Instituto Histórico Brasileiro. Da terceira 
em diante incumbiu-se a Companhia Melhoramentos de São Paulo. 
A terceira 6 de 1957, a quarta de 1961, a quinta de 1962, conjunta- 
mente com a sétima, em três tomos, da "História Geral do Brasil". 

No ano de 1876 o ministro do Brasil recebeu e serviu de cice- 
rone - naturalmente com a maior satisfação - aos soberanos D. 
Pedro I1 e sua mulher, D. Teresa Cristina, que visitaram Viena. A 
Imperatriz permaneceu na capital austríaca enquanto o Imperador 
excursionava pela Baviera, países escandinavos, Finlândia e Rússia. 

É desse ano de 1876 a reediçáo que promoveu dos textos sobre 
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a língua dos guaranis, da autoria do jesuíta e lexicógrafo peruano 
Antônio Luiz de Montoya ( ?-1652), missionário no Paraguai. 
Imprimiu, igualmente, a "História da Paixão de Cristo e tábua dos 
parentescos em língua tupi por Nicolas Yapuguai, com uma rese- 
nha dos impressos acerca da dita língua", Viena, 1876. E ainda 
desse ano é o estudo da pré-história americana intitulado "L'Ori- 
gine Touranienne des Américains Tupis-Caraibes et des Anciens 
Egyptiens, montrée principalement par la philologie comparée: 
traces &une ancienne rnigration en Amérique, invasion du Brésil 
par les Tupis", Viena, 1876. Nesse volume de 158 páginas, passível 
de controvérsia, procurou o historiador, transmudado em etnólogo 
e antropólogo, atribuir a origem dos indígenas do BrasiI aos povos 
turanianos da Asia Ocidental com mescla mongol. 

Ainda em 1876 publicou "Quelques renseignements statistiques 
sur le Brésil, tirés de sources officielles par le délégué au Congrès 
de Buda-Pesth, vicomte de Porto Seguro", Viena, 1876. Era a sua 
contribuição aos Congressos de Estatística e Arqueologia realiza- 
dos na capital húngara e aos quais compareceu como delegado ofi- 
cial do Brasil. 

Logo em princípios de 1877, em março, o ministro plenipoten- 
ciário e sua mulher receberam novamente em Viena os Imperado- 
res do Brasil, aos quais proporcionaram o suntuoso espetáculo de 
um sarau de gala oferecido ao corpo diplomático e a sociedade vie- 
nense em honra de D. Pedro I1 e de D. Teresa Cristina, e efetuado 
nos salões da Legaçáo brasileira. 

Do Imperador e do governo do Rio de Janeiro conseguiu Var- 
nhagen autorização para percorrer as províncias centrais do País 
e delimitar no planalto de Goiás a sede da futura capital brasileira. 
E assim, um ano antes de morrer, munido de todos os instrumen- 
tos necessários, desembarcou no Rio de Janeiro a I4 de junho de 
1877 para realizar a grande aventura de uma viagem pelo interior 
do Brasil. Repetia os naturalistas-viajantes de princípios do século 
XIX e despedia-se, para sempre, da terra que,amou e dignificou. 

A mulher e os filhos permaneceram em Viena. Veio sozinho 
e não perdeu tempo. Da Corte foi logo a Sorocaba e visitou Ipane- 
ma, o local onde nascera. Dirigia, então, a fábrica de ferro o major 
Joaquim de Sousa Mursa (1833.1893). que estivera em Viena qua- 
tro anos antes e conseguira do ministro do Brasil ajuda para a 
contrataçáo de quatro operários suecos especializados. Mursa - 
que é o mesmo gaúcho que em 1889, como coronel, viria a ser um 
dos triúnviros governantes do nove1 Estado de São Paulo, ao lado 
de Prudente de Morais (1841-1902) e de Francisco Range1 Pestana 
(1839-19031 - prometeu a Varnhagen erigir-lhe um monumento em 
Ipanema, após a sua morte, o que efetivamente cumpriu em 1882. 
Persiste até hoje. São blocos de arenito encirnados pela cruz de 
ferro fundida pelo pai nos recuados dias de 1818. Rezam as duas 
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inscrições - parece que da autoria do próprio homenageado: "A 
memória de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, nascido na 
terra fecunda descoberta por Colombo, iniciado por seu pai nas 
coisas grandes e úteis. Estremeceu sua Pátria e escreveu-lhe a His- 
tória. Sua alma imortal reune aqui todas as suas recordações". E 
a outra: "Nasceu nesta fábrica a 17 de fevereiro de 1816. Faleceu 
a 29 de junho de 1878 em Viena d'Austria, onde repousam seus res- 
tos mortais". 

De 23 a 26 de junho permaneceu em Moji-Mirim. Escreveu di- 
versas cartas, uma delas endereçada ao Visconde do Rio Branco 
(1819-1879) - que deixara em 1875 a chefia do Conselho de Minis- 
tros - elogiando a administração do diretor da fábrica de ferro 
e aconselhando-o a também visitar Ipanema, como ele o fizera. A 
3 de julho estava em Franca do Imperador. Viajava com um guia 
de confiança, apresentado pelo amigo Mursa, capataz dos compo- 
nentes do reduzido séquito de fâmulos que o acompanhava, arriei- 
ro-ferreiro, cozinheiro e pajem. Montado a cavalo, era seguido 
pelos burros que transportavam a bagagem e os mantimentos em 
bruacas de couro. Vestia-se de roupa clara, de linho. Calça, casaco 
e guarda-pó. A cor clara abrandava os raios solares e permitia 
descobrir com facilidade os carrapatos que abundavam e incomo- 
davam. Usava chapéu de palha e poncho gaúcho, botas brancas 
e perneiras. Quando chovia defendia-se com uma espécie de capa 
de borracha e galochas. Levava cama de vento para dormir em 
barraca desmontável. 

Passou pelos sertões de Minas Gerais. Vislumbrou lugares 
apropriados para a instalação de colônias agrícolas povoadas por 
elemento europeu. Penetrou em Goiás. E localizou no planalto 
central o sjtio ideal para a construção da capital do Império, sonho 
a se realizar somente em meados deste século XX. Depois percor- 
reu os sertões baianos e a 31 de agosto chegou a Salvador da Bahia. 
Daí seguiu para o Rio de Janeiro por via marítima, e na Corte fez 
inserir no jornal "Vulgarizador" de 1.0-9-1877, um artigo com mi- 
nuciosas instruções "Aos que se proponham viajar pelo sertão", 
artigo no qual se baseou Clado Ribeiro Lessa para descrever o ves- 
tuário e a bagagem do historiador. 

A 11 de setembro, incansável, voltou a Salvador em uma cor- 
veta a vapor, de guerra, para o que obtivera o consentimento do 
ministro da Marinha. Escalou em Vitória, no Espírito Santo, e 
em Porto Seguro e Ilhéus. Ali, em Porto Seguro, cujo nome usava 
com orgulho, intentou indicar os locais do desembarque de Pedro 
Álvares Cabral e da realização da Primeira Missa. E publicou na 
"Revista do Instituto Histórico", tomo 40, parte 11, 1877, uma 
"Nota acerca de como não foi na Coroa Vermelha, na enseada de 
Santa Cruz, que Cabral primeiro desZ%nbarcou, e em que fez dizer 
a primeira missa". Suas conclusões sobre o assunto não convem 
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ceram os pesquisadores do assunto. Prosseguindo na viagem de 
regresso a Europa, depois de em Salvador cumprimentar D. Pe- 
dro I1 e a Imperatriz, que voltavam da longa peregrinação pela 
Europa, chegou a Recife a 30 de setembro. Na capital pernambu- 
cana datou um posfácio que já preparara para os "Diálogos das ~ - -  

Grandezas do ~rasi i" ,  publicados postumainente na .'Fkvista do 
Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano", 1883-1887, 
pelo seu amigo José de Vasconcelos. A propósito da autoria dos 
"Diálogos", Varnhagen polemizara com o novelista e historiador 
Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1820-1891). Não estava com 
a razão. 

Finalmente, após cerca de quatro meses de ausência, o minis- 
tro voltou ao desempenho de seu cargo. E editou, ainda em 1877, 
o folheto denominado "A questão da Capital: marítima ou inte- 
rior?", Viena. 

Varnhagen regressou a capital austríaca doente, "seriamente 
afetado dos pulmões", na expressão de Clado Ribeiro Lessa. Seria 
a tuberculose pulmonar, que progredira aos poucos, provavelmente 
a partir de um forte "resfriado" que o acometera em fins de 1874. 
A conselho de seus médicos viajou com a família por diversas cida- 
des da Itália. Agravou-se o seu estado de saúde, e voltou para 
Viena, onde o homem de fibra ainda encontrou ânimo para lançar 
sua derradeira publicação, "Os dois Velosos, botânicos brasilei- 
ros", Viena, abril de 1878, uma biografia dos botânicos naturais 
de Minas Gerais, frei José Mariano da Conceição Veloso (1742- 
-1811) e Joaquim Veloso de Miranda (1750?-1816 ou 1817). 

Naquela época (1878) ainda não se conhecia a etiologia da 
então chamada "tísica pulmonar", cujo bacilo causador o bacte- 
riologista alemão Robert Koch (1843-1910) só viria a descobrir 
quatro anos mais tarde, em 1882. De onde a confusão no diagnós- 
tico. Disseram-no portador de uma "anemia progressiva", e pres- 
creveram-lhe o uso de banhos suifurosos em Baden-Baden, conhe- 
cida estação termal situada nas cercanias de Viena. Melhorou um 
pouco o seu estado geral. Até que os médicos submeteram-no a 
uma intervenção cinírgica, possivelmente para tratamento de pleu- 
ris com derrame, como bem alvitrou o biógrafo e medico Clado 
Ribeiro Lessa. Morreu no dia 29 de junho de 1878. 

Foram imponentes os seus funerais na catedral de Santo Es- 
têvão. Enterrado em Viena, procedeu-se mais tarde ao transporte 
de seus ossos para Santiago do Chile, por determinação de sua 
viúva, que passara a residir na capital chilena, onde veio a morrer 
em 1914. E agora, cem anos passados, na comernoração realizada 
em Sorocaba, seus restos mortais vieram para o Brasil e foram 
inumados em um monumento, na sua cidade natal. 

Das homenagens que lhe foram tributadas no Pais, a partir 
de sua morte, uma das mais significativas, pelo sentido de pere- 
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nidade e grandeza, é o seu monumento em bronze e granito, levan- 
tado nos jardins da Glória, no Rio de Janeiro. Sua imponente fi- 
gura ali está a receber a homenagem da deusa Clio, a primeira 
das nove musas mitológicas, a Musa da Epopéia ou da História. 
Como inscrição, apenas o seu nome e os dizeres: "Homenagem 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro no centenário de 
sua fundação - 21-10-1938." 

Por ocasião da passagem do sesquicentenário de seu nasci- 
mento, em 1966, circulou no Brasil um selo do Correio Aéreo com 
a sua efígie e do valor de quarenta e cinco cruzeiros. 

A obra - Relaçáo da principal documentaçáo 
descoberta por Varnhagen 

Não obstante as tentativas de diversos autores, como Basílio 
de Magalhães, Luís Correia de Melo, Rodolfo Garcia, Argeu Gui- 
marães, Max Fleiuss e Renato Sêneca Fleuri, ainda não se obteve 
a bibliografia completa de Varnhagen. Julga-se que as publica- 
ções somam mais de cento e cinqüenta títulos, do folheto e do 
opúsculo as obras de fôlego, daquelas de pequenas as de grandes 
ou maiores tiragens. 

Além das já citadas no decorrer da presente resenha da vida 
e da obra do historiador brasileiro, outras mais serão a seguir 
relacionadas, de permeio ou após a enumeração das principzis 
peças documentais descobertas por Varnhagen nos arquivos na- 
cionais e europeus e ainda daquelas que jaziam esquecidas ou 
ignoradas: 

- Supunha-se que um certo Francisco da Cunha, do século 
XVI, teria sido o autor de uma "Notícia do Brasil", que 
permanecera inédita até 1825, quando foi parcialmente pu- 
blicada, sem indicação do autor. por Frei José Mariano 
da Conceição Veloso, na Tipografia Calcográfica, Tipoplás- 
tica e Literária do Arco do Cego, em Lisboa. Varnhagen, 
então com 23 anos de idade, identificou o autor em estu- 
do de grande repercussão na época, que saiu a luz sob o 
título de "Reflexões críticas sobre o escrito do século XVI 
impresso com o título de 'Notícia do Brasil', in "Coleção 
de notícias para a história e a geografia das Nações Ultra- 
marinas", tomo 111, na Tipografia da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, 1839. 

Era Gabriel Soares de Sousa o autor, um senhor-de-en- 
genho na Bahia e vereador a Câmara do Salvador. Nas 
"Reflexões críticas", Varnhagen corrigiu erros do manus- 
crito apógrafo, esclareceu pontos duvidosos e pediu a aten- 
ção dos estudiosos para a importância do trabalho, que 
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ele classificou como "talvez a mais admirável obra de 
quantas em português produziu o século quinhentista", 
obra que Capistrano de Abreu iria mais tarde chamar de 
"enciclopc2dia viva do século XVI", quanto ao Brasil. 

Após a consulta a cerca de vinte códices, todos apó- 
grafos, encontrados em arquivos da Europa, Varnhagen 
fez publicar em 1851 o texto integral, por ele reconstituí- 
do, no tomo XIV da "Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro" sob o título, até hoje adotado em su- 
cessivas edições, de "Tratado descritivo do Brasil em 
1587: obra de Gabriel Soares de Sousa, senhor-de-engenho 
da Bahia, nela residente dezessete anos, seu vereador da 
Câmara, etc. EdiGo castigada pelo estudo e exame de mui- 
tos códices manuscritos existentes no Brasil, em Portu- 
gal, Espanha e França e acrescentada de alguns comentá- 
rios a obra, por Francisco Adolfo de Varnhagen", Rio de 
Janeiro, Tipografia Universal de Laemmert, 1851, 422 
páginas. 

Uma cópia do manuscrito, em espanhol, foi encontra- 
da há alguns anos em arquivo espanhol e publicada pelo 
Instituto de Cultura Hispânica, Madri, 1958, sob o título 
de "Derrotero general de la costa de1 Brasil". 

- O "Diário da Navegação" de Pedro Lopes de Sousa, sobre 
a expedição de Martim Afonso de Sousa ao Brasil (1530- 
521, foi pela primeira vez publicado em Lisboa, em 1839, 
por Varnhagen, do manuscrito que pertenceu ao bispo- 
conde de Coimbra, D. Frei Francisco de São Luís (1766- 
18451, que foi cardeal Saraiva, Patriarca de Lisboa, preIa- 
do político e historiador. Tal manuscrito foi retificado e 
completado com o códice encontrado pelo pesquisador 
brasileiro na Biblioteca do Palácio da Ajuda. Saiu sob o 
titulo de "Diário da navegação da Armada que foi a terra 
do Brasil em 1530, sob a capitania mor de Martim Afonso 
de Sousa, escrito por seu irmão Pero Lopes de Sousa", 
Lisboa, na Tipografia da Sociedade Propagadora dos Co- 
nhecimentos úteis, 1839. 

Donatário que foi das capitanias de Santo Amaro e 
Itamaracá, um experiente navegador, o seu relato "é do- 
cumento precioso para a história do Brasil", como justa- 
mente assinalou José Pedro Leite Cordeiro em prefácio a 
sétima edição da obra, pela Editora Obelisco, São Paulo, 
1964. 

A propósito desse diário de Pero Lopes de Sousa, Var- 
nhagen ainda publicou: "Analyse du Journal de la navi- 
gation de la flotte qui est al& a la terre du Brésil en 
1530-1532, par Pero Lopes de Sousa, publié pour la pre- 
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mière fois $I Lisbonne, par M. de Varnhagen", Paris, Fain 
et Thunot, 1840. (Extrait des "Nouvelles Annales de voya- 
ges", mais 1840). 

- A "carta de Mestre Joáo", datada, como a de Pero Vaz de 
Caminha, de 1.O de maio de 1500, foi encontrada por Var- 
nhagen no arquivo da Torre do Tombo, de Lisboa, e por 
ele mandada publicar, pela primeira vez, na "Revista ao 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", Rio de Janei- 
ro, vol. 5, 1843. O pesquisador equivocou-se ao decifrar 
a assinatura do missivista, dando-a como a de "João Eme- 
nelaus", um cirurgiáo e astrônomo da eboca, quando na 
verdade modernos autores acordam em que a assinatura 
- "Johannes artium et medicine bachalarius" - é a do 
espanhol Mestre João, bacharel em Artes e Medicina, ci- 
rurgião de El-Rei D. Manuel I e uma das distinguidas figu- 
ras da frota de Cabral. Foi o primeiro médico a pisar 
terra brasileira. 

A carta de Mestre Joáo, endereçada a D. Manuel, é 
encarada por muitos como uma prova da intencionalidade 
da descoberta do Brasil - "quanto, Sefior, a1 sytyo desta 
terra mande vossa alteza traer un napamundi que tyene 
Pero Vaaz Bisagudo e por ay podra ver vossa alteza e1 
sytyo desta terra" - e passa por ser dos mais antigos 
documentos a citar e representar, em desenho, a constela- 
ção do Cruzeiro do Sul, as "estrelas da Cruz", como foi 
chamado o conjunto de estrelas do hemisfério Sul. 

Tanto a carta de Caminha, como a de Mestre Joáo, 
encontram-se bem guardadas em cofre-forte do arquivo 
da Torre do Tombo, em Lisboa. São, como se diz, as cer- 

tidões de nascimento do Brasil. 
Os conhecedores da história luso-brasileira sabem que 

uma espécie de espesso véu de mistério esconde fatos e 
datas da crônica portuguesa de fins do século XV, e en- 
volve e apaga os principais componentes da Armada de 
Pedro Alvares Cabral. Mestre João é um deles. Outro é 
o próprio Cabral. Outro, ainda, é Pero Vaz de Caminha, 
cuja famosa carta s6 se tornou conhecida no ano de 1817, 
publicada que foi pelo padre Manuel Aires do Casal em 
sua "Corografia Brasílica", Impressão Régia, Rio de Ja- 
neiro. Casal serviu-se de uma cópia encontrada no Arqui- 
vo Real da Ma- do Rio de Janeiro, estando o original 
na Torre do Tombo, em Lisboa. O mapa-mundi de Pero 
Vaz Bisagudo, atrás citado, nunca foi localizado. 0s pró. 
prios sucessos que envolvem a descoberta do Brasil não 
estão bem explicados. Véu de mistério? Segredos de Es- 
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tado? Ou desleixo, negligência, ignorância, como querem 
detratores da gente e das coisas de Portugal? 

- Pouco se sabe, como se disse acima, sobre Pedro Alvares 
Cabral, que ao tempo da descoberta (1500) usaria o nome 
de Pedro Alvares Gouveia. São incertas as suas datas de 
nascimento (1467-68) e de morte (entre 1518 e 1520). Pa- 
rece que viveu e morreu exilado em terras de sua mulher, 
em Santarém. Seu título, mesmo, não seria o de almi- 
rante, mas o de capitão-mor. 

Em 1838, ao estagiar em Santarétn como primeiro te- 
nente do Exército português, e ainda estudante, Varnha- 
gen redescobriu o então ignorado túmulo de Cabral. Es- 
tava no chão da Igreja de Nossa Senhora das Graças, onde 
até hoje se situa. Guiara-se, talvez, pela indicação forne- 
cida pelo padre Inácio da Piedade e Vasconcelos, que em 
seu volume "História de Santarém", 1740, desconhecido 
no século XIX, referira que Cabral achava-se enterrado 
em Santarém. Efetuado o encontro, depois de limpa a 
pedra turnular surgiu a seguinte inscrição, já citada pelo 
padre Inácio, conforme narrou Divaldo Gaspar de Freitas: 
"Aqui jás Pedralvares Cabral, e sua molher Dona Isabel 
de Castro, cuja he esta Capella, he de todos seus erdeyros, 
a quall, depois de morto seu marido, foy camareira mor 
da Senhora Infanta Dona Maria, filha de1 Rey D. João 
noso snor, huterceyro deste nome". Nem uma só alusão 
a descoberta do Brasil. Sobre o que encontrara, publicou 
Varnhagen "O descobrimento do jazigo de Pedro Alvares 

Cabral", in "Rev. Inst. Hist. e Geog. Brasileiro", 2, 1840, 
Rio de Janeiro. 

- Em 1847 Varnhagen publicou duas cartas do padre jesuíta 
Fernáo Cardim, que descobrira, na Biblioteca de Évora, 
outrora pertencente ao Colégio dos Jesuitas. Deu a luz sob 
o extenso e explicativo título de "Narrativa Epistolar de 
uma viagem e missão jesuítica pela Bahia, Ilhéus, Porto 
Seguro, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Vicente (São Paulo), etc., desde o ano de 1583 ao de 1590, 
indo por visitador o Padre Cristóvão de Gouveia; escrita 
em duas cartas ao Padre Provincial em Portugal pelo Pa- 
dre Fernão Cardim, Ministro do Colégio da Companhia em 
Évora", Lisboa, na Imprensa Nacional, 1847. O códice de 
Évora ali se conserva com o título original de "Informa- 
ção da Missão do Padre Cristóvão de Gouveia as partes 
do Brasil no ano de 83". Nele encontra-se a preciosa as- 
sinatura de Cardim. Houve novas edições promovidas por 
diversos historiadores brasileiros, e uma reimpressáo to- 
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tal da "Narrativa Epistolar" foi efetuada pela "Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", LXV (1): 5-70, 
Rio de Janeiro, 1902. 

A s  duas cartas encontradas por Varnhagen são valio- 
sas fontes para o conhecimento das atividades desenvolvi- 
das pelos Jesuítas no Brasil, em seus aspectos catequético, 
político, econômico e social. 

- Da autoria de Duarte Fernandes, escrivão de bordo. o "Li- 
vro da Nau Bretoa que vai para a terra do Brasil", é con- 
siderado o mais antigo documento português que informa 
sobre produtos da terra brasileira, daqui retirados e nego- 
ciados na Europa. E de princípios do século XVI. Foi 
descoberto por 'Zarnhagen e por ele integralmente publi- 
cado no volume primeiro da primeira edição de sua "His- 
tória Geral do Brasil" (1854). 

A nau Bretoa, que assim foi denominada talvez por- 
que tivesse sido construída em algum estaleiro da Breta- 
nha, fora fretada pelo navegador, armador e comerciante 
português Fernão de Noronha, e por mais três sócios. Um 

dos arrematanks do contrato de exploração do pau-brasil 
(1502), o cristão-novo Fernão já estivera nas costas bra- 
sileiras ( 1503 ) e redescobrira ou "novamente achara" a 
ilha de São João ou da Quaresma, que depois recebeu o 
seu nome e da qual foi donatário (1504, por D. Manuel, e 
confirmação em 1522 por D. João 111). A nau Bretoa 
partiu do Tejo a 22 de fevereiro de 1511 e chegou a Bahia 
de Todos os Santos a 17 de abril. Daí velejou para Cabo 
Frio e regressou a Portugal coa1 a valiosa carga constante 

de cinco mil toros de pau-brasii, trinta e seis índios cati- 
vos, e numerosos animais e passáros vivos, como tuins, 
papagaios, macacos, sagüis e oncinhas, então classificadas 
como gatos (jaguatiricas?). 

- O "Borrão original da primeira folha das Instruçóes de 
Vasco da Gama para a viagem de Cabral" foi descoberto 
por Varnhagen, que informou no primeiro tomo de sua 
"História Geral do Brasil" (1854): "Nas instruções escri- 
tas que [Cabral] recebeu, e das quais chegaram providen- 
cialmente a nossas mãos alguns fragmentos da maior im- 
portância, foi-lhe recomendado que, na altura de Guiné, 
se afastasse quanto pudesse da Africa, para evitar suas mo- 
rosas e doentias calmas". Em Nota ao pé da página, Var- 
nhagen acrescentou: "Veja-se o fac-símile da primeira fo- 
lha do rascunho ou borrão dessas Instruções, por nós 
encontrada, e mandada gravar; oferecendo depois o origi- 
nal a Torre do Tombo, onde hoje se conserva". Portanto, 
foi o brasileiro quem descobriu o borrão das Instruções e 
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doou o original ao Arquivo da Torre do Tombo. Os his- 
toriadores portugueses muito se valeram dessas "Instru- 
ções", e um deles, Antônio Baião, opinou no sentido de 
que as tais Instruções não passaram de "Notas tomadas 
pelo secretário de Estado Alcáçova Carneiro, ouvindo o 
parecer de Vasco da Gama como perito na viagem". Se 
Vasco da Gama emitiu parecer, as Instruções podem-lhe 
ser atribuídas. 

Esse Borrão é um dos muitos documentos inéditos en- 
contrados por Varnhagen e citados e at8 transcritos em sua 
"História Geral do Brasil". 

- Segundo o cronista quinhentista João de Barros (1496- 
1570) - que celebrou os feitos dos portugueses nas fn- 
dias, e ele próprio um dos donatários - foram doze as 
capitanias hereditárias no Brasil. Como citasse apenas 
nove dos donatários e os outros três permanecessem des- 
conhecidos até as pesquisas de Varnhagen, tinha-se como 
assentado que eram nove as capitanias. O historiador e 
diplomata descobriu os nomes dos três restantes, com as 
terras recebidas, no Arquivo da Torre do Tombo. Em sua 
"História Geral do Brasil" (1854) completou a lista com 
Aires da Cunha (?  - 1536), Fernão Alvares de Andrade 
e Antônio Cardoso de Barros (1509-1556). Aires, navegan- 
te que se distinguiu como capitão-mor do mar de Málaca. 
na Asia, recebeu de parceria com o referido João de Bar- 
ros terras da que se chamou a primeira capitania do Ma- 
ranháo. Veio comandando grande expedição e naufragou 
e morreu em águas maranhenses. Fernão, que era fidalgo, 
recebeu terras da que se chamou a segunda capitania do 
Maranhão. Não veio para o Brasil. Associou-se a Aires 
da Cunha na expedição, e, depois do fracasso desta, aban- 
donou o seu quinhão que foi incorporado a capitania Real 
do Rio Grande do Norte. Antônio Cardoso de Barros, ca- 
valeiro-fidalgo, foi contemplado com a capitania do Ceará. 
Não a colonizou e ela foi, igualmente, incorporada a capi- 
tania Real do Rio Grande do Norte. Barros só veio para 
o Brasil com Tomé de Sousa, como provedor-mor da Fa- 
zenda. Ao voltar para Portugal, em 1556, juntamente com 
o bispo da Bahia, D. Pero Fernandes Sardinha, naufragou 
a nau em costas alagoanas e os portugueses foram massa- 
crados pelos índios caetés, que eram antropófagos. 

- A bula papal "Super specula militantis Ecclesiae", que 
criou o bispado da Bahia, denominado de "São Salvador", 
e cujo original se encontra no Arquivo da Torre do Tom- 
bo, em Lisboa, foi expedida "segundo nossas finais averi- 
guações", escreveu Varnhagen em sua "História Geral do 
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Brasil" (1854), "aos 25 de fevereiro do ano de 1551, e não 
do de 1555, ou de 1550, como se chegou a acreditar." 

- A 18 de junho de 1812, precisamente, conforme informou 
Clado Ribeiro Lessa, Varnhagen descobriu na Biblioteca 
Nacional de Lisboa o exemplar único da "Prosopopéia" de 
Bento Teixeira Pinto, obra da qual havia notícia, mas que 
se considerava perdida. Impressa em 1601 para celebrar 
os feitos de Jorge Albuquerque Coelho, como já se disse 
páginas atrás, era confundida com uma narração do "Nau- 
frágio da nau Santo AntGnio", de autoria do piloto Afon- 
so Luís. Esta Relação do naufrágio de Jorge de Albu- 
querque fora escrita em prosa. 

"Na "Prosopopéia", poemeto em oitava rima, reedita- 
do pela Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, 
1923, Bento Teixeira Pinto (1545-1618?) exaltou Jorge de 
Albuquerque e descreveu o porto do Recife de Pernambu- 
co. Este último era irmão do segundo donatário da capi- 
tania de Pernarnbuco, Duarte Coelho de Albuquerque. Am- 
bos participaram da batalha de Alcácer-Kibir (1578), fica- 
ram seriamente feridos, e vendidos como escravos, depois 
foram dos oitenta fidalgos portugueses resgatados das 
mãos dos mouros. Duarte Coelho "morreu solteiro e sem 
filhos, antes de chegar a Portugal". Sucedeu-lhe o irmão 
Jorge, que antepunha, no nome, o Albuquerque ao Coelho. 

Português natural do Porto, e morador em Pernam- 
buco na segunda metade do século XVI, Bento Teixeira 
Pinto passa por ser o segundo poeta do Brasil, sendo José 
de Anchieta o primeiro. Anote-se que Sílvio Romero e s  
creveu que a edição de 1601 era a segunda. 

- Quando ainda bem jovem, Varnhagen pesquisava na biblio- 
teca do Palácio das Necessidades em Lisboa, e teria fo- 
lheado, no dizer de Capistrano de Abreu, um manuscrito 
da "História do Brasil" de frei Vicente do Salvador (1566? 
- entre 1636 e 1639). Seria o original, ainda inédito, que 
desapareceu e não mais foi encontrado. Anos mais tarde, 
cerca de 1872, segundo ainda Capistrano de Abreu, o his- 
toriador encontrou o manuscrito apógrafo, completo, no 
Arquivo da Torre do Tombo. Inexplicavelmente não o pu- 
blicou. Valeu-se da obra, citou-a por duas vezes na s- 
gunda edição de sua "História Geral do Brasil" (1876 ou 
1877) em duas notas de rodapé, assim enunciadas: "Do- 
mingo da Santíssima Trindade, diz um escritor antigo". 
E "Essa nau devia ser provavelmente de Diogo Dias 
[Queridol, chamada "São Francisco", da qual o governa- 
dor tomou, ao todo, o valor de trinta mil cruzados - F. V. 
do S." O "escritor antigo" e "F.V. do S." eram Frei Vi- 
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Cenk do Salvador. Capistrano deplorou que Varnhagen 
tivesse guardado sigilo da descoberta e alvitrou que talvez 
a morte houvesse impedido a publicação e divulgação. E 
assim, a "História do Brasil'' de frei Vicente do Salvador 
veio a ser impressa pela primeira vez, e completa, em 1889, 
promovida e anotada por Capistrano de Abreu. Varnha- 
gen, o descobridor do manuscrito, inexplicavelmente, repi- 
ta-se, perdeu a primazia na divulgação da primeira histó- 
ria do País escrita por um brasileiro. 

- Os "Diálogos das grandezas do Brasil", manuscrito de 
1618, conservavam-se inéditos até o século XIX. Deles co- 
nhecia-se apenas uma cópia &tente na Biblioteca Nacio- 
nal de Lisboa, que teria propiciado ao jornalista José Fe- 
liciano de Castilho Barreto e Noronha a publicação do 
"Diálogo Primeirc" - eram seis, no total - na revista 
semanal intitulada "Iris", de sua direção, que circulava no 
Rio de Janeiro. No tomo 111, nos 24, 25 e 26, de janeiro 
de 1848 a junho de 1849, publicou-se o referido "Diálogo 
Primeiro". De então para a frente desapareceu o apõgra- 
fo da Biblioteca de Lisboa. Até que em 1874 Varnhagen 
descobriu na Holanda, na Biblioteca de Leide, uma outra 
copia manuscrita dos "Diálogos", que permaneciam de 
autoria desconhecida. O historiador supos que Bento Tei- 
xeira Pinto, que publicara a "Prosopopéia", também tives- 
se escrito os "Diálogos". Seria Capistrano de Abreu quem, 
mais tarde, viria a descobrir o verdaãeiro autor, o senhor- 
-de-engenho Ambrósio F'ernandas Brandão, cristão-novo 
que residira na Paraíba e que em Pernambuco fora escri- 
vão do contratador de àízimos Bento Dias de Santiago. 

Varnhagen obteve uma cópia do apógrafo de Leide e 
confiou-a para publicação ao seu amigo José de Vascon- 
celos, jornalista e redator do "Jornal do Recife", que nes- 
sa folha estampou o "Diáiogo Primeiro". Com um posfá- 
cio elaborado por Varnhagen. Vasconcelos conseguiu a pu- 
blicação integral dos "Diálogos das grandezas do Brasil" 
na "Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Per- 
nambucano", n."s 28, 31, 32 e 33, de 1883 a 1887. Morto 
e há muito já estava Varnhagen, o artífice da impressão 
de um docurnentário social e econômico de extraordinária 
valia, como o são os "Diálogos". 

- Na Biblioteca Imperial de Viena Varnhagen descobriu o 
manuscrito de Maurício de Heriarte sobre o Maranhão 
no século XVII. Publicou-o sob o título de "Descrição do 
Estado do Maranhão, Pará, Corupá e Rio das Amazonas, 
feita por Maurício de Heriarte, ouvidor-geral, provedor- 
mor e auditor.. . Dada a luz por primeira vez", Viena 
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d'Ástria, Imprensa do filho de Carlos Gerold, 1874. Mau- 
rício de Heriarte, residente no Maranháo, foi um dos que 
acompanharam Pedro Teixeira na viagem exploradora, de 
ida e volta, empreendida a Quito, no Equador, começada 
em 1637 em Cametá, ou em Gurupá, e terminada em 1639 
em Belém do Pará. Essa "Descrição", que traz dados es- 
tatísticos, foi reproduzida na terceira edição da "História 
Geral do Brasil", anotada por Capistrano e Rodolfo Garcia. 

- No ano de 1872 Varnhagen publicou a até então inédita 
"Informação sobre a capitania do Maranhão em 1813 ao 
chanceler Antônio Rodrigues Veloso por Bernardo Jose 
da Gama, pouco antes Juiz de Fora e Ouvidor interino na 
mesma capitania, e ao depois visconde de Goiana, diretor 
da Academia Jurídica de Olinda, etc.", Viena &Áustria, 
Imprensa do filho de Carlos Gerold, 1872, de 28 páginas. "O 
original dessa informação", escreveu Clado Ribeiro Lessa, 
"foi adquirido pelo editor [Varnhagen] do Rio de Janeiro 
(provavelmente em 1868) em um belchior da rua Senhor 
dos Passos juntamente com alguns livros e papéis que su- 
punha deverem ter pertencido ao ilustre paulista Antônio 
Rodrigues Veloso". 

Barnardo José da Gama, barão e visconde com gran- 
deza de Goiana (1782-1854) formou-se em'coimbra, era per- 
nambucano e veio para o Brasil com a Família Real. De- 
sembargador, deputado, ministro do Império, presidiu a 
Província do Pará. 

- O português D. Manuel de Meneses ( ? -1628), capitão- 
-mor das naus e cosmógrafo-mor do Reino, comandou em 
1625 a armada de vinte e seis navios que restaurou a Bahia. 
Escreveu, então, uma noticia histórica que talvez tenha sido 
impressa sob o nome de "Relacion de la armada de Portu- 
gal de1 afio de 1626", e da qual Varnhagen encontrou o ma- 
nuscrito e publicou em!português sob o título de "Recupe- 
ração da cidade do Salvador. Escrito por D. Manuel de Me- 
neses, cronista-mor e cosmógrafo de Sua Majestade e capi- 
tão-geral da Armada de Portugal naquela empresa, cópia 
cotejada com o manuscristo original de Madri", na "Re- 
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", 
22357-411 e 527-633, Rio de Janeiro, 1859. Tal relação, muito 
minuciosa, "com grande número de fatos e conhecimento 
de documentos", escreveu Varnhagen, foi "dada a luz pela 
cópia do manuscrito que tempos antes tivéramos a fortuna 
de encontrar em Espanha". 

- O padre jesuíta Antônio Vieira (1608-1697) estava com de- 
zesseis anos e estudava no Colégio da Companhia quando 
houve a tomada do Salvador da Bahia pelos holandeses 
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(1624). Foi assim testemunha e póde depois narrar os 
acontecimentos na "Carta ânua do Brasil ao Padre Geral 
da Companhia de Jesus, correspondente a 1624-25" e da- 
tada da Bahia a 1-12-1626. Vieira tinha então dezoito anos 
e a referida carta, na língua latina, era a primeira que 
escrevia. Varnhagen encontrou na Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro o apógrafo em português e promoveu uma 
publicação parcial da parte referente a Missão da capita- 
nia do Espírito Santo, na "Revista do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro", tomo 5, Rio de Janeiro, 1843. Pos- 
teriormente citou o documento tanto na "História das lutas 
com os Holandeses no Brasil", Viena, 1871, como, anterior- 
mente, na "História Geral do Brasil", onde encarece o va- 
lor da%nua" e louva Antonio Vieira, "ainda então mui 
jovem, mas já manejando a pena com facilidade, lucidez e 
brilho, com que veio mais tarde a distinguir-se tanto nas 
letras" (3." edição, 3:120). 

- O escritor Antônio José da Silva, o Judeu (1705-1739), na- 
tural do Rio de Janeiro. autor de dramas esairituosos. de 
grande jocosidade, comÓ "Guerras do alecrim e da manje- 
rona", e de muitas outras peças, foi preso e queimado em 
Lisboa pelo Santo Ofício da Inquisiçáo, por suspeita de 
judaizar. Seu processo'no terrível Tribunal foi encontrado 
por Varnhagen em 1846 no arquivo da Torre do Tombo, 
em Lisboa, conforme se noticiou na "Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro", 8:290, Rio de Janeiro, 
1846. O historiador biografou o infeliz dramaturgo na re- 
ferida "Revista", 9:114-124, 1847. Trechos do processo fo- 
ram dados à publicidade pelo cônego Joaquim Caetano 
Fernandes Pinheiro na mesma "Revista", 25:380-419, 1862, 
e o processo foi posteriormente transcrito integralmente 
ainda na "Revista", 59(1P):5-261, 1896. 

Sobre os brasileiros e a Inquisição. Varnhagen publi- 
cou ainda na "Revista do Instituto", 7:54-86, 1845, os "Ex- 
certos de várias listas de condenados pela Inquisição de 
Lisboa desde o ano de 1711 ao de 1767, compreendendo só 
os brasileiros ou colonos estabelecidos no Brasil". - "A "Informação do Brasil e de suas capitanias em 1584", 
cujo original se encontra no Arquivo Romano da Compa- 
nhia de Jesus, tem a letra de Anchieta, mas não foi por ele 
assinado. Tem-se hoje, que é, sem dúvida, da autoria do 
referido padre José de Anchieta. É uma boa fonte do- 
cumental para a história brasileira do século XVI. Var- 
nhagen descobriu uma cópia na Biblioteca de Évora e a 
estampou na .'Revista do ~nstituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro", 6:404-435, Rio de Janeiro, 1845. Cândido Men- 
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des de Almeida (1818-1881) foi quem atribuiu a autoria a 
Anchieta. 

- O "Livro que dá razão do Estado do Brasil-1612" conser- 
vava-se em manuscrito - do qual havia cópias -:na =blio- 
teca Pública do Porto, Portugal. Varnhagen descobriu o 
apógrafo, f e ~ l h e  referências em suas "Reflexões críticas" 
(1839) e dele publicou trechos e efetuou citações em sua 
"História Geral do Brasil" (18541. A princípio atribuiu a 
autoria ao governador geral do Brasil, D. Diogo de Meneses, 
ao padre Manuel de Morais, e, finalmente, apontou o verda- 
deiro autor, Diogo de Campos Moreno (1566-1618?), sar- 
gento-mar do Estado do BrasiI. Por comissão de El-Rei, 
Moreno escrevera em 1612 uma resenha histórica do estado 
de cada capitania sob os pontos de vista militar, adminis- 
trativo e econômico. 

Um apógrafo dessa obra encontra-se no Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro, oferecido pelo Imperador D. 
Pedro 11. Trechos foram publicados na segunda metade do 
século passado, e a impressão completa só se fez no Brasil 
em 1955 pelo Arquivo Público Estadual do Recife, com 
introdução e notas de Hélio Viana. 

- Baseado em exaustivas pesquisas, Varnhagen pretendeu, 
em várias publicações já enumeradas no texto, fixar as  
viagens e rotas observadas por Américo Vespúcio, a quem 
votava admiração, a ponto de haver sido acusado de pre- 
tender diminuir a participação e a posição de Cristóvão 
Colombo na descoberta da América. Um dos críticos foi 
o futuro Barão Homem de Melo, Francisco Inácio Marcon- 
des Homem de Melo (1837-1918). que na "Gazeta Comer- 
cial" de Santos, SP, n." de 14-8-1858, e, ainda, nos "Ensaios 
literários do Ateneu Paulistano", São Paulo, 1858, investiu 
contra a "História Geral do Brasil", verberando a infor- 
mação sobre a façanha de Colombo. 

- Quando de sua viagem pela costa brasileira, em 1861, Var- 
nhagen observou os acidentes geográficos e discordou de 
opiniões então aceitas. "Que o cabo primeiro descoberto 
por Pinzon não pode haver sido o de Santo Agostinho [em 
Pernambuco] o passamos a provar com toda a evidência". 
Para ele, seria a "ponta de Mucuripe, vizinha ao porto da 
capital da Província do Ceará". Dessa descoberta, e de mui- 
tas outras semelhantes, deu notícia em suas obras "Histó- 
ria Geral do Brasil" e "História das lutas com os holan- 
deses no Brasil". 

No Recife, nessa ocasião, localizou o prédio que fora 
a residência de João Fernandes Vieira, fixou os locais onde 
se travaram as batalhas das Tabocas e dos Guararapes - 
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contra os holandeses - e demarcou a região, onde se situava 
o arraial do Bom Jesus, entre Recife e Olinda, local onde 
Matias de Albuquerque ( ?-1647), irmão do donatário 
de Pernambuco, Duarte de Albuquerque Coelho, reunira 
os moradores que fugiram aos holandeses, e ali, por cerca 
de cinco anos, resistiu a ocupação com o recurso de guer- 
rilhas. 

- O livro "Compêndio narrativo do Peregrino da América 
em que se tratam vários discursos espirituais, e morais, 
com muitas advertências, e documentos contra os abusos, 
que se acham introduzidos pela malícia diabólica no Es- 
tado do Brasil", Lisboa, 1728, da autoria de Nuno Marques 
Pereira, teve cinco edições no século XVIII, até 1765, quan- 
do de inopino caiu no olvido, e permanecia desconhecido 
até que Varnhagen o redescobriu, presenteou o Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro com um exemplar, apon- 
tou a sua importância como fonte documental, e tentou 
biografar o seu autor, in "Diário Oficial", Rio de Janeiro, 
5-3-1873. Deu-o como natural de Cairu, na Bahia; teria 
morrido em Lisboa em 1718 ou depois de 1731. Rodolfo 
Garcia alvitrou a naturalidade lusa. Até hoje permanece 
a incógnita. 

Em 1939 a Academia Brasileira de Letras reimprimiu 
a obra completa, estampando uma segunda parte que per- 
manecia inédita e transcrevendo cartas de Varnhagen sobre 
a importância do referido "Compêndio". 

- A atg então ignorada "História da Companhia de Jesus 
da Província do Maranhão e Pará", foi encontrada por Var- 
nhagen, em manuscrito, na Biblioteca de Évora. Fora es- 
crita pelo padre José de Morais (1708- ? 1. A publicação 
foi feita mais tarde por Cândido Mendes de Almeida e tam- 
bém por Alexandre José de Melo Morais (1816-1882 1 .  

- Quando no Rio de Janeiro, em 1840, Varnhagen achou na 
Biblioteca Nacional as cinco primeiras "partes" ou capi- 
tulo?, do manuscrito intitulado "Tesouro descoberto no 
Máximo Rio Amazonas". Faltava a sexta "parte". E da 
quinta houvera publicação na Impressão Régia, Rio de 
Janeiro, 1820. O historiador copiou a segunda "parte" e a 
fez imprimir, com uma nota explicativa, nos vols. 2 e 3 
da "Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", 
de 1840 e 1841, respectivamente. Essa narrqão - uma des- 
crição geográfica, histórica e econômica da região amazò- 
nica no século XVIII - fora escrita pelo padre e missioná- 
rio jesuíta João Daniel (1722-1776), que exercera a cate- 
quese na Amazônia por muitos anos. Preso por desrespeito 
verbal a fé católica, foi o jesuíta enviado para Portugal. 
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Não mais recobrou a liberdade. Nos tristemente célebres 
cárceres de Almeida e de São Julião da Barra escreveu o 
''Tesouro''. 

- O manuscrito do "Sumário das armadas que se fizeram e 
guerras que se deram na conquista do Rio Paraíba, escrito 
e feito por mandado do muito reverendo Padre em Cristo, 
o padre Cristóvão de Gouveia, Visitador da Companhia de 
Jesus em toda a Província do Brasil", foi encontrado por 
Varnhagen na Biblioteca de Évora. Não se conhecia o au- 
tor. Serafim Leite diz que fora escrito pelo padre jesuíta 
Simão Travaços (1543-1618). Houve publicação posterior 
por Jose' Feliciano de Castilho em seu jornal literário "Iris", 
Rio de Janeiro, 1848-49, e também na "Rev. do Inst. Hist. 
e Geog. Brasileiro", 36 (1. parte): 5-89, Rio de Janeiro, 
1873. 

- O "Regimento de Tomé de Souza", de 17-12-1548, foi noti- 
ciado por Varnhagen em "Nota" a segunda edição de sua 
' '~istória Geral do Brasil". 1mprimiu:o a "~evista do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro", tomo 41, parte lP, 
Rio de Janeiro, 1878. 

- A "Memória do êxito que teve a Conjuração de Minas e 
dos fatos relativos a ela acontecidos nesta cidade do Rio 
de Janeiro desde o dia 17 até 26 de abril de 1792" foi en- 
contrada por Varnhagen, que dela remeteu uma cópia ao 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1840. Só 
foi publicada na "Revista" do mesmo Instituto em 1881, 
no tomo 44:140-185 (parte 1:). 

- A "Relação das capitanias do Brasil" é manuscrito do sé- 
culo XVII que foi enviado por Varnhagen ao Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro e somente publicado na "Re- 
vista" desse Instituto em 1899, parte 1P do tomo 62:21-25, 
Rio de Janeiro. Descreveu-se apenas a capitania do Rio de 
Janeiro. 

.- "O Rio de Janeiro e o seu termo", manuscrito de fins do 
século XVIII, teve uma sua cópia oferecida por Varnha- 
gen ao Instituto Histórico, publicada apenas em 1899, na 
"Revista" do mesmo Instituto, parte 1.". tomo 62:25-32, Rio 
de Janeiro. 

-- Escritas em espanhol e copiadas por Varnhagen do arquivo 
de Simancas e da Biblioteca Alta do Escoriai, na Espanha, 
são as cartas do capitão-general Diogo Garcia (1526) e de 
Luís Ramirez (1528), mandadas publicar pelo historiador 
de Sorocaba na "Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro", 
vol. 15%-41, primeiro trimestre, 1852. 

- O "Itinerário da viagem que fez por terra da Bahia ao Rio 
de Janeiro por ordem do Príncipe Regente, em 1808, o de- 
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sembargador Luís Tomás de Navarro de Campos", com um 
plano para o estabelecimento de correio da Corte para a 
Bahia, foi um manuscrito inédito encontrado por Varnha- 
gen em Lisboa e publicado na "Revista do Inst. Hist. e 
Geog. Brasileiro", 7:433-468, janeiro de 1846, Rio de Ja- 
neiro. 

- A "Relação da Viagem que fez o conde de Azambuja, D. 
Antônio Rolim, da cidade de São Paulo para a Vila de Cuia- 
bá em 1751", estava em manuscrito inédito em Lisboa e 
foi descoberta e mandada publicar por Varnhagen na "Re- 
vista do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro" 7:469-497, 1845, Rio 
de Janeiro. D. Antônio Rolim de Moura, conde de Azm- 
buja (1709-1782) governou Mato Grosso, a Bahia, e foi o 
décimo Vice-Rei do Brasil. 

E assim, regimentos, relatórios, petições, leis, cartas, mapas, e 
outros documentos, foram descobertos por Varnhagen e por ele 
aproveitados na elaboração de suas principais obras históricas. 
Alguns permaneceram inéditos. Parece que ele tinha em mira a 
publicação de um monumental "Arquivo diplomático brasiliense 
(ou brasílico) antigo", onde transcreveria o que descobrira, mas 
morreu sem lograr o intento. 

Foram inumeráveis as cartas que desvendou, de Nóbrega e de 
outros jesuítas, de Tomé de Sousa, de Duarte Coelho, de Diogo 
Leite, de D. João 111, de Diogo de Gouveia ( ? -1557), de Jerô- 
nimo de Albuquerque, e de outras grandes figuras do passado bra- 
sileiro. Uma carta de Tomé de Sousa, escrita de São Paulo, aludia 
a João Ramalho, "que fazia nove horas de caminho a pé antes de 
jantar". "Farei a respeito dele uma dissertação", escreveu Var- 
nhagen. Mas não teve a ocasião de fazê-lo. 

A correspondência diplomática do barão Wenzel de Mares- 
chal, agente diplomático e consular da Austria no Brasil, muito 
curiosa pelas revelações obtidas nas conversas particulares man- 
tidas pelo barão com o Imperador D. Pedro I, foi encontrada por 
Varnhagen no arquivo do ministkrio dos estrangeiros de Viena, 
lida e aproveitada. Da mesma forma, foram achadas e consultadas 
"as importantíssimas correspondências oficiais dos agentes diplo- 
máticos e consulares espanhol, francês, e inglês", desde 1821 a 
1825, para a feitura da "História da Independência", de publicação 
póstuma (1916). 

Uma petição de Bento Maciel Parente, capitão-mor do Mara- 
nhão, que governou a capitania do Grão-Par& no século XVII, diri- 
gida a El-Rei em Madri na decada de 1620 sobre problemas de 
administração, foi transcrita por Varnhagen em sua "História Ge- 
ral do Brasil" de uma cópia impressa existente na coleção do abade 
Diogo Barbosa Machado, da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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Um ofício do visconde de Barbacena, Luís Antônio Furtado 
de Castro de Rio de Mendonça e Faro (1754-18301, capitão-general 
de Minas Gerais, informando a Corte de Lisboa de haverem abor- 
tado os planos dos conjurados da Inconfidência Mineira, foi man- 
dado publicar por Varnhagen na "Revista do Inst. Hist. e Geog. 
Brasileiro", 40(11:157-175, primeiro trimestre, 1877, Rio de Janeiro. 

A OBRA - REEDIÇÕES DE TEXTOS RAROS PROMOVIDAS 
POR VARNHAGEN 

Além da medição, já citada, da "História da Paixão de Cristo" 
(18761, de Nicola Yapuguai, e do texto sobre a língua dos guaranis 
do missionário jesuíta no Paraguai, Antônio Ruiz de Montoya, 
"Arte de la lengua guarani", e "Tesoro de Ia lengua guarani que 
se usa en e1 Peru, Paraguai e Rio de Ia Plata", reunidos em "Arte, 
Vocabulario y Tesoro de la lengua guarani, ó más bien Tupi", 1876, 
ca oficina dos herdeiros de Carlos Gerold, Viena, e baseada nas 
edições príncipes de Madri, 1639-40, além dessas, Varnhagem ou- 
tras obras antigas reeditou. Assim, promoveu a segunda edição 
dos "Colóquios dos simples e drogas e coisas medicinais da fndia, 
e assim de algumas frutas achadas nela (várias cultivadas hoje 
no Brasil) compostos pelo doutor Garcia da Orta, físico d'El-Rei 
D. João 111, 2." edição, feita proximamente página por página pela 
primeira, impressa em Goa por João de Endem, no ano de 1563", 
Lisboa, na Imprensa Nacional, 1872. Esses "Colóquios" do médico 
português Garcia da Orta ( ? -1570), haviam sido, a seu tempo, 
vertidos para as línguas latina, castelhana, italiana e francesa, tal 
o seu interesse. Pois essa tiragem, em língua portuguesa, de Var- 
nhagen, foi criticada pelo terceiro conde de Ficalho, lente de bo- 
tânica da Escola Politécnica de Lisboa, prefaciador e comendador 
de uma "nova edição" promovida em dois tomos em 1891-92 pela 
Academia Real das Ciências de Lisboa. Disse o conde que a edição 
do historiador brasileiro, sem anotações e comentários - o que 
não é verdade - estava inçada de erros tipográficos. Se o que 
imprimiu deixou a desejar, pelo menos o pesquisador de Sorocaba 
exumou do passado (1563) e chamou a atenção dos estudiosos 
para uma obra de interesse, notadamente para a história da Me- 
dicina luso-brasileira. Os dizeres que aparecem entre parênteses 
no título - "várias cultivadas hoje no Brasil" - foram enxerta- 
dos por Varnhagen. 

Em 1847 publicou-se no Rio de Janeiro a segunda edição do 
livro de frei Gaspar da Madre de Deus sob o extenso título de "Me- 
mórias para a história da capitania de S. Vicente hoje Província de 
São Paulo do Império do Brasil por Fr. Gaspar da Madre de Deus 
natural da mesma província, monge beneditino, e correspondente 
da  Academia Real das Ciências em Lisboa, publicadas em 1797. 
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seguidas do "Diário da Navegaçáo da Armada" que foi a terra do 
Brasil em 1530, escrito por Pedro Lopes de Sousa e publicado em 
1839 em Lisboa por Francisco Adolfo de Varnhagen, sócio da Aca- 
clemia Real das Ciências de Lisboa, e do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro, etc., etc., etc. Rio de Janeiro, Tipografia de 
Agostinho de Freitas Guimarães & Cia., rua do Sabão, n. 135, 1847". 
Esta segunda edição das "Memórias" de frei Gaspar e do "Diário 
da Navegação" de Pero Lopes de Sousa, foi subsidiada pelo governo 
da Província de São Paulo e promovida pelo brigadeiro José Joa- 
quim Machado d'oliveira (1790-18671, "a revelia de Varnhagen", 
segundo informou Clado Ribeiro Lessa. 

Foram reeditados por Varnhagen em 1845, em Lisboa, em se= 
livro "Épicos brasileiros", os poemas setecentistas "Uruguai", do 
mineiro José Basílio da Gama (1740-1795) e "Caramuru", do reli- 
gioso agostiniano também natural de Minas Gerais, frei José de 
Santa Rita Durão (1722-1784). Varnhagen acresceu o livro, que 
era de quatrocentas e cinquentas páginas, de notas e das biogra- 
fias dos dois poetas do século XVIII. 

O já citado "Florilégio da Poesia Brasileira", Madri, 1850-53, 
é outra obra que reedita os antigos e então esquecidos poetas bra- 
sileiros, como o baiano Gregório de Matos Guerra (1633-1696), o 
satírico "Boca do Inferno", como foi alcunhado. "Trovas e can- 
tares", Madri, 1849, "Cancioneirinho de Trovas antigas", Viena, 
1870, umas preciosas cartas de Cristóvão Colombo e de Jean Scho- 
ner, etc., são outras tantas reimpressóes promovidas pelo erudito 
historiador no louvável afã de divulgar raros e valiosos textos e 
documentos. A carta de Colombo ele a publicou sob o pseudônimo 
de Don Genaro H. de Volafan: "Primera epistola de1 Almirante 
Don Cristobal Colón dando cuenta de sua gran descubrimiento a 
Don Gabriel Sanchez, Tesorero de Aragon.. . hecha por e1 editor 
D. Genaro H. de Volafan", Valência, 1858. Posteriormente publicou 
em Viena, 1869, uma "nueva edicion critica" da referida carta. 

A "Carta de Pero Vaz de Caminha" foi outra reedição promo- 
vida por Varnhagen na "Rev. do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro", 40:13-37, parte segunda, 1877, Rio de Janeiro. 

A OBRA - MAIS OUTROS TÍTULOS 

Logo no início de suas atividades de pesquisador, Varnhagen 
perlustrou os domínios da geografia e da cartografia, e deu a lume 
estudos como "Descrição geográfico-histórica da Província das 
Ilhas de Cabo-Verde e Guiné-", Lisboa, 1841, e a "Corografia Cabo- 
-Verdiana", 2 vols., Lisboa, 1841-43, em colaboração com José Con- 
rado Carlos de Chelmicki. 

Assaz numerosas foram as biografias que elaborou e publicou, 
nSo somente de individualidades portuguesas, como as do poeta 
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quinhentista Francisco Sá de Miranda (1485-1558), in "O Panora- 
ma", Lisboa, 1841, e do vicealmirante Inacio da Costa Quintela 
(1763-18381, Lisboa, 1843, como as de brasileiros ligados as letras 
e a história nacional, como os mais adiante citados, e Salvador 
Correia de Sá e Benevides (1594-16881, in "O Panorama", Lisboa, 
1841, e reprodução na "Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro", 1841, 
Rio de Janeiro. Nessa Revista, a qual deu prestígio e renome atra- 
vés de estudos originais e cópia de textos e documentos, publicou 
de 1840 a 1848 as biografias dos brasileiros brigadeiro Inácio de 
Andrade Souto Maior Rendon (1733-1815), do bispo e Reitor da 
Universidade de Coimbra, nascido no Rio de Janeiro, D. Francisco 
de Lemos de Faria Pereira Coutinho (1735-1822), do médico Fran- 
cisco de Me10 Franco (1757-1823), do padre Gaspar Gonçalves de 
Araújo (1661-17541, de Euseâio de Matos (1629-16921, jesuíta que 
se tornou carmelita e era irmão de Gregório de Matos Guerra, do 
português ouvidor e intendente da capitania de São José do Rio 
Negro, Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio (1741-1814 ?), de 
Antônio José da Silva, o Judeu, do poeta Manuel Botelho de Oli- 
veira (1636-1711). do lente de Coimbra Vicente Coelho de Seabra 
Silva Teles (1764-18041, do capitão e poeta João de Brito e Lima 
(1671-1147), do franciscano e poeta frei Manuel de Santa Maria 
Itaparica (1704-1768 ?), do português que fundou São Vicente, 
Martim Afonso de Sousa ( ? -1564) e de seu irmão Pero Lopes 
de Sousa. Ainda na mesma "Revista" e dos anos de 1849-51 são os 
estudos biográficos do poeta e inconfidente Tomás Antônio Gon- 
zaga (1744-i812), do outro inconfidente e poeta Inácio José de 
Alvarenga Peixoto (1748-1793), esta em 1867, e de Domingos Cal- 
das Barbosa (1738-1800). militar e presbítero baiano que viveu em 
Lisboa, onde divulgou cantigas, modinhas e lundus, que ele tocava 
na guitarra e na viola. Ao biografar os literatos brasileiros de 
antanho - apenas Gonzaga nascera no Porto - Varnhagen visou 
recordá-los para torná-los mais conhecidos, ou menos esquecidos. 
Mais tarde, na "Revista do Instituto", traçou as biografias do di- 
cionarista carioca Antônio de Morais e Silva ( ? .1824), em 1852, 
e do pernambucano conquistador do Rio Grande do Norte, Jerô. 
nimo de Albuquerque Maranhão (1548-1618), em 1862. A s  do pau- 
lista Francisco José de Lacerda e Almeida (1750-1802) e do mineiro 
Antônio Pires da Silva Pontes Leme ( ? -1806), ambos explora- 
dores, são de 1873. 

Da autoria das "Cartas chilenas" também cuid.ou o incansável 
investigador. Em uma carta a Luís Francisco da Veiga, que reedi- 
tara (1863) no Rio de Janeiro as treze sátiras setecentistas que ridi- 
cularizavam e zurziam o capitão-general de Minas Gerais (1783) 
Luís da Cunha Pacheco e Meneses (1743-1810), nelas chamado "o 
fanfarrão Minésio, governador do Chile", Varnhagen atribuiu o 
poema a Alvarenga Peixoto. A sua carta imprimiu-se no Rio de 
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Janeiro em 1867. Depois mudou de opinião e palpitou que o autor 
seria Cláudio Manuel da Costa (1729-1789). Hoje em dia confere-se 
a autoria a Tomás Antônio Gonzaga. 

A seguir são apresentados outros trabalhos ainda não rela- 
cionados, todos integrantes da extensa, da muito rica e diversifi- 
cada bibliografia do historiador e diplomata. A simples enunciaçáo 
dos títulos já demonstra a capacidade do intelectual que incursio- 
nau pelos mais variados setores do conhecimento, da história e da 
literatura a agricultura, comércio e indústria: 

"A picada do mato virgem (fragmento de uma 
viagem ao sertão)", in "O Panorama", Lisboa, 1841 

"Informaçôes sobre a cultura do café em Vene- 
zuela", in "Revista Agrícola", Rio de Janeiro, 1841 

"Notícia histórica e descritiva do mosteiro de Be- 
lém", que foi publicada sem a sua assinatura, em diver- 
sos números de "O Panorama", Lisboa, 1842 

"Relatório e parecer apresentado ao Conservatório 
Real de Arte Dramática", Lisboa, 1842 

"Primeiras negociações diplomáticas relativas ao 
Brasil", in "Memórias" do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro, 
Rio de Janeiro, 1843 

"Etnografia indígena, línguas, migrações e arqueo- 
logia. Padrões de mármore dos primeiros descobrido- 
res", carta publicada por duas vezes na "Revista do 
Inst. Hist. e Geog. Brasileiro", sendo a primeira vez 
no vol. 12, 1849. 

"O tráfico dos africanos e a escravidão", Madri, 
1850. ~ ~ 

"Cartilha de1 sistema metrico decimal", Madri, 
1852. 

"Projeto de uma lei adicional das terras públicas", 
Madri, 1856. 

"Metrologio. Antigo sistema métrico de extensão. 
Nova teoria acerca de sua naturalidade e da origem 
dos passos de dois pés e meio e cinco pés", in " ~ e v .  
Brasileira", 11: 293-302, Rio de Janeiro, 1859. 

"A caça no Brasil", Rio de Janeiro, 1860, onde deu 
notícia do "Livro de Montaria" do rei D. João I (1357- 
1433), exemplar único existente em mãos particulares, 
no Porto, e atualmente na Biblioteca Nacional de Lisboa. 

"Cópia de um extrato sobre a preparação do mil", 
em espanhol, oferecida por Varnhagen, in "Rev. do Inst. 
Hist. e Geog. Brasileiro", 23:489-490, 3 . O  trimestre, 1860, 
Rio de Janeiro. 

"O café da Bahia", opúsculo sem indic-o de data 
e local de impressão. 
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"A cultura do trigo no Brasil comparada com as 
da mandioca, milho e arroz", in "Revista Popuiar", 
V:94-96, jan. março 1860, Rio de Janeiro. 

"Aun las cuestiones de limites de1 Ecuador, o sea 
Pedro Moncayo y su nuevo folleto, sus absurdos y su 
mala fé", Lima, 1862. 

"Carta ao exmo. sr. ministro da Agricultura a res- 
peito de vários melhoramentos nos engenhos de açúcar 
nas Antiliias aplicáveis ao Brasil", Caracas, 1863. 

"Naturalidade de D. Antônio Filipe Camarão", in 
"Revista do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro", tomo 30, 1867. 
Rio de Janeiro. 

"Jo. Schoner e P. Apianus (Benewitz): Influência 
de um e outro e de vários de seus contemporâneos 
na adoção do nome América: primeiros globos e pri- 
meiros mapas-mundi com este nome", Viena, 1872. 
Reimpressão na "Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brasileiro", 
tomo 35, parte 2". 

"Escolas Públicas primárias e ensino elementar ila 
Austria", Rio de Janeiro, 1872. 

"Áustria. Ensino secundário neste pais", Rio de 
Janeiro, 1872. 

"Relatório estatístico do Congresso de São Pe- 
tersburgo", Viena, 1872. 

"Primeiras explorações na costa brasílica de 1501 
a 1506" (páginas ainda inéditas da segunda edição da 
"História Geral do Brasil"), in "Rev. do Inst. Hist. e 
Geog. Brasileiro", 36:55-63, parte 2", 1873, Rio de Janeiro. 

"Em serviço ao Norte da Europa", Estocolmo, 1874. 
"A Província de São Tomé e Príncipe e suas depen- 

dências", em colaboração com Manuel Ferreira Ribeiro, 
Lisboa, 1877. 

"A vinha. Quais são no Brasil os distritos mais 
favoráveis para produzir bem a vinha?", in "O Novo 
Mundo", número 73, janeiro 1877, Nova Iorque (Este 
"Novo Mundo" foi jornal ilustrado publicado por José 
Carlos Rodrigues (1844-1923) ) nos Estados Unidos 
(1870). 

"Sementeira de erva-mate", in "O Novo Mundo", 
número 74, fevereiro 1877, Nova Iorque. 

"O fabrico dos vinhos no Brasil", in "Rev. Indus- 
trial", Nova Iorque, jan. 1878. 

"Planalto da Formosa e colonização", in "Rev. do 
Inst. Hist. e Geog. Brasileiro", 56:163-164, parte Ia, 1893, 
Rio de Janeiro. 
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Muitas outras publicações estão, por certo, ausentes dessa 
lista. Ainda está por se fazer a relação bibliográfica completa de 
Varnhagen. Seu esforçado biógrafo, Clado Ribeiro Lessa, conse- 
guiu dar a lume a nada menos de duzentas e quarenta e duas 
cartas do punho do historiador - outras ainda existirão - no 
volume "Correspondência ativa", Instituto Nacional do Livro, Rio 
de Janeiro, 1961. 

POLZMICAS E CRfTICAS 

Autoritário, orgulhoso, e muito susceptível, Varnhagen abes- 
pinhou-se com as críticas que lhe foram endereçadas e deu-lhes 
a devida resposta. Já se aludiu a quase todas. Aqui elas serão 
sumariamente recordadas, acrescentadas das ainda não referidas: 

- Com o português segundo visconde de Santarém: a 
propósito das viagens de Amé'rico Vespúcio. 

- Com o geógrafo francês Armand d'Avezac: sobre 
questões geográficas e de limites com a Guiana fran- 
cesa. 

- Com o batavo Pieter Netscher: sobre as lutas com 
os holandeses no Brasil. 

- Com o historiador e geógrafo inglês Richard Henry 
Major (1818-1891): sobre a localização da "Vila do 
Infante" fundada por D. Henrique, o Navegador, nas 
cercanias de Sagres. Cada um escreveu duas cartas 
em defesa de seus pontos de vista, cartas publicadas 
pelo "Jornal do Comércio" do Rio de Janeiro em 1868. 

- Com o senador e historiador maranhense Cândido 
Mendes de Almeida: sobre algumas considerações de 
Varnhagen, que foram refutadas por Mendes em O 
prefácio do 2: volume de suas "Memórias para a 
história do extinto Estado do Maranhão, cujo terri- 
tório compreende hoje as Provincias do Maranhão, 
Piauí, Grão-Pará e Amazonas", Rio de Janeiro, 1874. 
A resposta de Varnhagen deu-se no "post-facio" a 
"História das lutas contra os holandeses". A maior 
cortesia presidiu a birra entre os dois contendores. 

- Com o historiador e cênego Joaquim Caetano Fer- 
nandes Pinheiro (1825-1876): sobre a capitulação do 
governador Diogo Mendonça Furtado, no Rio de 
Janeiro. 

- Com o pernambucano José Inácio de Abreu e Lima: 
sobre o parecer de Varnhagen contrário a história 
do Brasil escrita por esse militar; julgou-a plágio de 
Alphonse de Beauchamp, que copiara, por sua vez, 
a do inglês Robert Southey. Abreu e Lima usou de 
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grosseria e ofendeu tanto ao diplomata como ao cô- 
nego Januário da Cunha Barbosa, que seria "protetor 
de Varnhagen" no Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro. 

- Com João Francisco Lisboa e a seguir com Antônio 
Henriques Leal: sobre as opiniôes desfavoráveis aos 
jesuitas e aos indígenas. 

- Com Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1820-1891 1: 
duas foram as controvérsias, uma em 1851 a propó- 
sito da autoria dos "Diálogos das Grandezas do 
Brasil", e a outra, em 1855-57, sobre a questão da 
casualidade da descoberta do Brasil defendida por 
Joaquim Norberto. 

- Com Teófilo Braga e Adolfo Coelho: sobre a autoria 
de canções e trovas portuguesas medievais. Os dois 
escritores portugueses mostraram-se indelicados, 
descorteses. 

A uma ou outra crítica Varnhagen não respondeu, talvez por 
não haver tomado conhecimento, como a feita pelo historiador e 
futuro Barão Homem de Melo sobre a descoberta da América e 
a atuqão de Colombo, e como aquela que lhe assacou o eminente 
romancista e político José de Alencar (1829-1877) no prólogo da 
novela "O Garatuja", Rio de Janeiro, 1872. Dá-se que o diplomata 
e historiador efetuara em junho desse ano de 1872 rápida viagem 
de Viena a Lisboa para na Biblioteca Pública da capital portuguesa 
pesquisar e encontrar o raro exemplar da "Prosopopéia" de Bento 
Teixeira Pinto. Sabedor da viagem e do achado, José de Alencar 
intentou censurar e ridicularizar o diplomata na seguinte passa- 
gem: - "A minha preciosidade literária não custou nem mesmo 
o trabalho de andar cascavilhando papéis velhos em armários 
de secretarias; ou a canseira de trocar as pernas pela Europa, 
cosido em fardáo agaloado, a pretexto de representar o Brasil nas 
cortes estrangeiras. Que formidável 'prosopopéia"'. 

João Capistrano de Abreu (1853-1927). um dos grandes da 
historiografia brasileira, variou na apreciação da obra do paulista 
de Sorocaba, e também opôs restrições a muitos conceitos expres- 
sos na "História Geral do Brasil". Considerou "severo e preve- 
nido" o julgamento de acontecimentos de capital importância. 
Que no parecer de Varnhagen, a Inconfidência Mineira fora uma 
"cabeçada", um disparate; que sem o príncipe D. Pedro a Inde- 
pendência não passaria de ato ilegal e subversivo; e por aí além. 
Asseverou Capistrano que dois historiadores poderiam haver es- 
crito uma história nacional superior a de Varnhagen, Joaquim 
Caetano da Silva e João Francisco Lisboa. Como não o fizeram 
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- e ele, Capistrano, também não o fez, quando tinha condições 
para fazê-lo - restou, entko, Varnhagen, e só ele. Quem tal 
escreveu, transformou-se depois em um dos anotadores da mesma 
"História Geral" e panegirista do conjunto da obra do diplomata 
e historiador. "Para julgar Varnhagen com justiça - disse textual- 
mente Capistrano de Abreu - deve-se compará-lo com os ante- 
cessores e sucessores. Daqueles, apenas o inglês Robert Southey 
é confrontável. Dos sucessores, os melhores limitam-se a reduzir 
a lenha os jequitibás derribados pelo filho de Sorocaba". 

CONSIDFRAÇÕES FINAIS 
Esta resenha não pretendeu, como se viu, analisar a obra do 

Visconde de Porto Seguro. Cingiu-se a rememor- de sua vida 
e de sua ação nos diversos campos em que atuou. Guarde-se do 
que ficou dito que tanto quanto historiador, Varnhagen foi um 
pensador da estruturação do Brasil como nação. Em quase tudo 
o que escreveu teve em mente o País, o seu passado, o presente 
e o futuro. Será no "Memorial Orgânico", precisamente, que se 
irá encontrar o seu plano, e que se irão vislumbrar as suas idéias 
para o desenvolvimento do Brasil. Outras suas publicações pode- 
riam ser acrescentadas à linha preconizada no "Memorial Orgâ- 
nico", como aquelas referentes a agricultura e colonização. 

No mais, a Varnhagen pode-se criticar a "História Geral", 
a "História da Independência", a "História das lutas contra os 
holandeses", mas jamais alguém poderá em qualquer tempo ne- 
gar-lhe senso agudo e percuciente, paciência, tino e tato na busca, 
na descoberta, no aproveitamento e na análise do documento 
histórico. Aí reside a sua grandeza. A pesquisa perpetuou o seu 
nome nos anais da história brasileira. Deu-lhe fama. Deu-lhe 
glória. 

Em sua magnífica "História da Literatura Brasileira", Sílvio 
Romero escreveu que no tocante a tradição, a reverência aos 
grandes vultos do passado, "nós outros", brasileiros, somos um 
"povo superficial e prodigiosamente ingrato". Quem, pergunta 
Romero, quem "guarda e zela", neste País, "a memória de Var- 
nhagen, de Gonçalves Dias, de Jo& de Alencar e de outros letrados 
ainda ontem incensados?" 

Hoje em dia os documentos descobertos por Varnhagen são 
manuseados, citados e reimpressos sem a menor alusão ao nome 
do paulista de Sorocaba. Desgraçadamente a indiferença, a bruma 
do esquecimento, o nevoeiro do tempo, esconderam nomes de 
homens que encheram um século, homens que se transformaram 
em lenda, lenda que ora se dilui e se apaga. Na veloz, na aluci- 
nada corrida do atual viver, não há lugar para a recordação, nem 
mesmo para aureoladas figuras, como a de Varnhagen, Visconde 
de Porto Seguro. 
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MINISTERIO DE SALUD PWBLICA 
DIRECCION GENERAL 

CEMENTERIO GENERAL DE STGO 
OFICINA CATASTRO Y VENTAS 

JBA/acgr. 

ACTA DE RECONOCIMENTO 

En Santiago a 20 días de1 mes de Junio de mil novecientos 
setenta y acho, siendo las 11,45 horas, se constituyen como tes- 
tigos de1 acto de reconocimiento, en e1 Mausoleo de la Familia 
VARNHAGEN, ubicado en e1 Patio NP 42 (Capilla Verde) lado 
sur poniente de1 Cementerio General de Santiago, a fim de cons- 
tatar e1 estado de 10s restos de D. Francisco Alfanso Varnhagen, 
fallecido e1 29 de Junio de 1878, para ser trasladados a1 Brasil, de 
acuerdo a 10 establecido entre la Embajada de este país y e1 Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores de Chile. 

PRIMERO: Se procedió a retirar la plancha de mármol de1 nicho 
inferior, lado derecho. 

SEGUNDO: Se destruyó posteriormente e1 amurallamiento de1 
nicho, procediendo a retirar de1 nicho la urna me- 
tálica. 

TERCERO: Destapada Ia urna, herméticamente cubierta com 
vidrio o cristal que abarcaba toda su parte superior, 
se vieron 10s restos de D. Francisco Alfonso Var- 
nhagen. 

CUARTO: Los restos de osamentas indicaban una autoreducción, 
vale decir, con e1 movimiento de la urna, a1 extraerla 
de1 nicho se deshizo la configuración esqueletica. 
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QUINTO: No se sacó e1 vidrio que cubría la urna, quedando 
aquel intacto. 

i 
SEXTO: Hecho tal reconocimiento, se mandó tapar la urna, 

volviéndola a su nicho, y colocando la plancha de 
mármol, siendo Ias 12,20 horas de este mismo día. 

Para constancia de este acto, firman la presente Acta, hoy 20 
de Junio de 1978, 10s funcionarios que se indica. 

JUAN GONZALEZ VASQUEZ JUAN BLUMEL ANCAN 
Funcionario de JEFE 
Estadistica OFICINA CATASTRO Y VENTAS 

V. B. JORGE VEGA PEMJEAU 
CORONEL (R) FZA. AEREA 
DELEGADO DE GOBIERNO 

REPUBLICA DE CHILE 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

C E R T I F I C A D O  

E1 Subsecretario de Relaciones Exteriores que suscribe. cer- 
tifica que e1 Gobierno de la República de Chile, en colaboración 
con sus descendientes, ha autorizado la repatriación de 10s restos 
de1 diplomático e historiador brasileiro Dn. Francisco Adolfo de 
Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, 10s que se encontraban en 
e1 Cementerio General de Santiago de Chile. 

Los restos mortales de1 Sefior Varnhagen serán portados, 
personalmente, por e1 Sefior Luiz Almeida Marins Filho, Secre- 
tario de Educación y Salud de la Prefectura Municipal de Sorocaba. 

E1 Subsecretario de Relaciones Exteriores agradecerá a las 
autoridades de Aduana se sirvan otorgar las facilidades pertinen- 
tes para Ia repatriación de 10s restos de1 Sr. Varnhagen, a objeto 
de que ellos puedan llegar a la ciudad de Sorocaba, Estado de Sao 
Paulo, en la fecha que corresponde a1 Centenario de su falleci- 
miento. 

Dados en Santiago de Chile a veintiun días de1 mes de junio 
de1 afio de mil novecientos setenta y ocho. 
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ROBERTO SOTO MACKENNEY 

Coronel de Ejército 

Subsecretario 

A Embaixada do Brasil em Santiago certifica que, a pedido 
do Governo brasileiro, o Governo chileno autorizou o traslado dos 
restos mortais do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, de 
Santiago para Sorocaba, a fim de que sejam os mesmos deposi- 
tados no Monumento a ser erigido, como parte das comemoraçGes 
do centenário do falecimento do historiador brasileiro. 

2 .  O Senhor Secretário de Educaçáo e Saúde de Sorocaba, 
Doutor Luiz Almeida Marins Filho, levará consigo os restos mor- 
tais de Varnhagen, no vôo nP 923, da VARIG, que partirá de San- 
tiago para São Paulo no dia 24 de junho de 1978. 

Santiago, em 23 de junho de 1978. 

Embaixada da República Federativa do Brasil-Santiago 



DOUTOR JOSÉ MARIA WHITAKER 

Joffre Alves de Carvalho 

Sentimos dupla alegria ao recebermos o convite para este 
encontro. 

Uma, por termos sido eleito para falar da respeitosa figura 
do Eminente brasileiro Dr. José Maria Whitaker. Outra, porque 
o cenário imposto a esta palestra ê o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, de gratas tradições para o nosso Estado. 

Quando, em 1894, Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, 
Antônio de Toledo Piza e Estêvão Leão Bourroul tomaram a inicia- 
tiva de fundar este Instituto, talvez não imaginassem que suas 
idéias fossem táo prontamente aceitas como o foram. 

As adesões que receberam da sociedade brasileira vieram coroar 
seus propósitos: o de dotar a Capital paulista de uma Entidade 
capaz de preservar a história de sua terra através dos tempos. 

A 1: de novembro de 1894, sob a Presidência de Cesário Mota 
Júnior, tomava posse a 1." Diretoria do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo: Domingos Jaguaribe, Antônio de Toledo 
Piza, Estêvão Leão Bourroul, Carlos Reis e Cônego Valois de 
Castro. 

Nessa mesma assembléia foi aclamado Presidente Honorário da 
Casa o insigne paulista e Presidente do Brasil, Prudente de Morais 
Barros. 

Os objetivos desse importante sodalicio eram bem definidos: pro- 
mover o estudo e o desenvolvimento da História e Geografia do 
Brasil e principalmente do Estado de São Paulo. Ocupar-se ainda 
das questões relacionadas a assuntos literários, científicos, artís- 
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ticos e industriais, e que de qualquer forma pudessem interessar 
ao País. 

Três anos após sua fundação já contava o Instituto com 70 sócios. 

Daquela longínqua data até nossos dias, tem esta Casa prestado 
os mais relevantes serviços não só ao nosso Estado como a todo 
o Brasil, por ela passando os vultos mais representativos da So- 
ciedade brasileira, quase todos homenageados pelo Poder Público 
através das denominações das mais importantes praças, avenidas 
e ruas da Capital Paulista. De se assinalar que a 1: de novembro 
próximo, completará o Instituto 84 anos de existência. 

Por uma feliz coincidência, a primeira sede do Instituto foi ins- 
talada a Rua XV de Novembro, próximo ao local onde mais tarde 
José Maria Whitaker iria estabelecer o Banco Comercial do Estado 
de São Paulo. 

Rendemos, neste instante, nossa calorosa homenagem a Diretoria 
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na pessoa de 
seu ilustre Presidente, Dr. José Pedro Leite Cordeiro. 

O desapontamento, por certo, tomará conta desta seleta platéia, 
que aqui veio para ouvir uma palestra sobre José Maria Whitaker 
- o banqueiro. 

Entretanto, não poderíamos nos restringir a esse único aspecto 
de sua vida, tema que nos foi proposto, tão rica é a sua figura, 
como patriarca, como conhecedor de si mesmo, sua integridade, 
sabedoria, e aguda percepção da realidade, e tão variado o seu 
talento como demonstra sua atuação como jurista, banqueiro e 
homem público. Assim, permitimo-nos abordar esses vários 
aspectos. 

Jovem ainda, recém-formado pela Escola de Direito do Largo de 
São Francisco, o Dr. Whitaker contraía núpcias com uma não 
menos jovem da sociedade paulista: Da. Amélia Peres. 

Foi ela a companheira ideal a lhe proporcionar o suporte indis- 
pensável ao alcance dos objetivos que traçara. Daí a formação 
dessa Ilustre Família, com seus 300 descendentes, todos eles vol- 
tados para o exemplo legado pelo carinhoso Chefe. 

"Devo a meus filhos tudo o que sou. Eles ampliaram em mim O 
sentimento de responsabilidade", sentenciava. 
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Esse senso de responsabilidade já revelava desde cedo na con- 
dução das despesas da Casa e da família. Seus apontamentos de 
então, vale relembrá-10s: 

"Pagávamos por uma criada vinte e cinco mil-reis, por um par 
de botinas vinte mil-réis, por um terno de casemira inglesa, cento 
e vinte mil-réis, e raramente atingiam a oito contos de réis por 
ano minhas despesas, ordinárias e extraordinárias e de toda a 
família, durante o tempo em que no Pinhal residimos. Vivendo 
com modéstia, mas sem privqões, não me atemorizava verificar, 
alguns dias após meu casamento, consistir em vinte mil réis a 
totalidade de meus recursos em dinheiro. Como não tinha dívidas 
e gozava de crédito pessoal, confiava em que nunca me faltaria 
o indispensável, não me intimidando, por isso, a luta que, sem 
qualquer auxilio estranho, tão jovem tivera que empreender." 

"A misericórdia de Deus, com efeito, abençoou o meu lar e fez 
frutificar o meu trabalho." 

Sempre voltado a Família, fez considerações como estas: 

"A partir de 1903, circunstâncias poderosas deram rumo a minha 
vida. Embora ainda suficiente, minha renda era, na realidade, exí- 
gua e dificilmente poderia ser ultrapassada. Parecia-me ter tocado 
com a cabeça o céu modesto de minhas primeiras aspirações; 
minha família crescia e com a família necessidades e ambições." 

Focalizado esse lado do Patriarca, intimamente ligado a Família, 
gostaríamos ainda de destacar aspectos de sua rica personalidade. 

Diríamos, inicialmente, que WhitaKer conseguiu conhecer-se a si 
mesmo. 

Conhecia suas possibilidades e suas deficiências. Todos que pro- 
curam melhorar-se sabem como é difícil o "nosce te ipsum". 

Foi crítico, até mordaz, consigo próprio, ao relembrar passagem de 
sua época estudantil: 

"Quando estudante, na ânsia de vencer e ajudado por memória 
excelente, decorava com facilidade meus improvisos, chegando, 
assim, ao inverossímil sucesso de aparentar dotes oratórios de que 
absolutamente carecia." 

'"Estudando, pois, quase sem mestre, e, em verdade não tanto 
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para aprender, como para alcançar o grau que me desse melhor 
e mais pronto acesso na vida, fui parceladamente prestando os 
necessários exames, que eram então de onze matérias e, em co- 
meço de 1894, ignorante, mas legalmente 'habilitado', matricula- 
va-me, antes de completar 16 anos, na Faculdaãe de Direito de 
São Paulo." 

As observações críticas que fazia de si mesmo comprovam o auto 
conhecimento de sua personalidade. 

Whitaker tinha aguda percepção da realidade. 

Eis alguns exemplos: 
A compreensão de que o café era o "fac-totum" da economia bra- 
sileira, leva-o a transferir-se de São Paulo para Pinhal - "boca de 
sertão" a época, grande produtora de café de excelente qualidade. 

Daí, mais tarde, transfere-se para Santos, porto pelo qual se escoa 
toda a produção cafeeira, praça onde se comercializa o produto. 

Organiza ai as amostras para os cafés exportáveis. Funda o Banco 
Comercial do Estado de São Paulo, com a finalidade precípua de 
apoiar o café. 

Gondim da Fonseca analisara Whitaker, emitindo, sobre ele, este 
belo conceito: 

"Caráter concreto, de uma limpidez cartesiana de raciocínio, im- 
possível desviá-lo da realidade para o sonho, da terra para as 
nuvens, da lógica para a abstração, o impossível, o impalpável, o 
flutuante." 

Outro aspecto de sua personalidade era a integridade absoluta 
para consigo mesmo e para com os outros. De retidão total. 
Dizia-se dele: 
"Sua honestidade era monolítica, agressiva até." 

Eis mais uma manifestação de sua integridade. Ocorreu ao tempo 
em que presidia o Banco do Brasil. Tomando conhecimento que 
a Câmara dos Deputados havia aprovado em segunda discussão 
uma reforma do Banco do Brasil, de iniciativa oficial, da qual 
náo tinha tido qualquer conhecimento, dirigiu de imediato ao Sr. 
Presidente da República uma carta solicitando sua demissão. 
Vale a pena transcrevê-la: 
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"Exmo. Sr. Presidente da República - Uma ordem direta de V. 
Exa. prendia-me ao cargo de Presidente do Banco do Brasil, do 
qual venho solicitar dispensa a V. Exa. ainda do dia 15 de novem- 
bro. Apesar, porém, de hóspede de V. Exa., acabo de receber do 
Sr. Ministro da Fazenda uma demonstra&áo pública de falta de 
confiança com a apresentação de um projeto reformando o Banco 
do Brasil, com prejuízo. alias, para os seus acionistas e risco 
iminente para o seu próprio capital. 

Forçado, pois, a abandonar o posto que V. Exa. me designara, 
antes, mesmo, de receber para isso a necessária permissáo, la- 
mento, apenas, que a minha mágoa individual tenha ainda que 
acrescentar minhas apreensões de patriota, por ver simultanea- 
mente ameaçados o Banco ao Brasil e o depósito de ouro que são 
os dois últimos pontos de resistência de nossa vida financeira. 
Queira V. Exa. receber os meus protestos de alta estima e con- 
sideração". 

Ao Ministro da Fazenda foi breve a comunicação: 
"Exmo. Senhor Ministro da Fazenda - Reportando-me a meu 
ofício de 16 de novembro, venho comunicar a V. Exa. que nesta 
ciata renuncio ao cargo de Presidente do Banco do Brasil, tendo-o 
já passado ao meu substituto legal, Sr. Daniel de Mendonça. 
Reitero a V. Exa. os protestos da mais alta estima e consideraç5.0." 

Esse era o integro José Maria Whitaker. 

Tinha a sabedoria que provém da graça divina. Não a sabedoris 
dos homens cultos, de muitos estudos. E muito menos a "sabe- 
doria dos espertos." Sua sabedoria era mansa, humilde e confian- 
te, dando.lhe imperturbável dignidade. 

Sabia de cor os evangelhos e, o que é muito mais importante, 
vivia a lei de amor a Deus e ao próximo. 

Foi um pioneiro, tendo por sua ação viabilizado o comércio de 
caf6 e o comércio bancário no Brasil. 

Com apenas 32 anos, foi eleito Presidente da Associação Comer- 
cial de Santos, na época a mais poderosa associação de classe do 
Brasil. 

Estávamos em janeiro de 1911. Na gestão dessa Entidade, fiel a 
sua formação jurídica, redigiu e fez tomar por assento os usos 
e costumes da praça, que assim se incorporaram a legislação. 
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providência essa que valeu comentário específico do emérito Car- 
valho de Mendonça, em sua monumental obra "Direito Comercial." 

Na mesma ocasião procedeu ainda a sistematização dos contratos 
a termo, que começavam apenas a entrar na prática comercial. 

Em 1911, apenas vinte e poucos anos após a abolição d.a escra- 
vatura, Whitaker, então presidente da Associação Comercial de 
SáiltOs, concede aquela que talvez tenha sido a primeira aposen- 
tadoria de um empregado, que contava 82 anos de idade e onze 
anos de serviço a Associação. Determinou fosse-lhe paga uma 
pensão correspondente a 70% de seus ganhos. 
Distribuiu os restantes 30% entre os demais empregados, que 
haviam dispensado um substituto. 

No Eanco Comercial funda a Caixa de Aposentadoria e Pensões, 
bem como a Cooperativa de Consumo dos Empregados do Banco. 

Outro ato revelador de seu espírito pioneiro - a avaliaçáo das 
snfras de café. São suas estas palavras: 

"?ara que todos tenham base mais ou menos segura para fixar 
o cálculo dos negócios e seja posto termo as dúvidas que se 
levantaram sobre o conjunto da futura colheita. Se esta tentativa 
der bom resultado será conveniente renová-la em futuras safras; 
se não der, tudo se limitará a uma questão de trabalho sem resul- 
tado positivo." 

Como era o País, quando José Maria Whitaker foi ocupar pela 
primeira vez a Presidência do Banco do Brasil? 

Nossa população era de 30 milhões de habitantes; o Rio de Ja- 
neiro contava com pouco mais de um milhão e cem mil almas e 
São Paulo 580.0000. 

N&o havia legislação a amparar o trabalhador que, com uma hora 
para almoco, trabalhava das cinco horas da manhã até $.r, de- 
zesseis. 

Eram europeus os maiores bancos, as maiores companhias de 
seguro, o alto comércio, as grandes empresas. 

Quem mandava em nossas finanças eram os ingleses. Os ameri- 
canos ainda estavam no limbo. 
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Os bancos ingleses sequer admitiam empregados brasileiros, a 
não ser para serviços de limpeza. Os chefes de seção, os opera. 
dores de câmbio, os contadores, vinham da Inglaterra. 
As dificuldades econõmicas resultantes da guerra, levam o Pais 
a uma inflação acelerada, ultrapassando a moeda circulante pela 
primeira vez, a casa de um milhão de contos de réis de emissão 
do Tesouro, sem contar a emissão bancária. 

A euforia econômica de 1919, quando em continuação aos prós- 
peros anos da guerra, o volume de produtos agrícolas e até indus- 
triais atingia um superavit sobre as importações, sucede uma 
paralisação e a crise de 1920. 

É verdade que Epitácio Pessoa realisticamente antevia a possibi- 
lidade desta paralisação, mas sua política titubeante e antisindus- 
trialista acelera o processo. 

Não estando ligado aos grupos protecionistas e aos do café, sua 
política se caracteriza, todavia, por uma série de sanções contra 
o interesse das classes que o levaram ao poder. Os projetos de 
reforma tributária e de proteção à indústria, bem como novas 
medidas alfandegárias contra o reinício da entrada de produtos 
estrangeiros, encontram sua oposição. Em relação ao café sua 
atitude inicial sofre modificações: contrário a que o Tesouro 
Nacional continue a sustentar o governo de São Paulo na retenção 
do produto, Epitácio quase vê a bancada paulista da Câmara 
Federal aprontar as malas e retirar-se. Reconsiderando, o governo 
contrata novos empréstimos no estrangeiro e emite para sustentar 
os novos estoques, resultando disso um decréscimo da taxa cam- 
bial para quatro pence o mil-réis. 

E o que era o Banco do Brasil, antes de José Maria Whitaker? 

Para se ter uma idéia do que era o Banco do Brasil na década 
de 1920, basta nos report-armos aos jornais daquele tempo, que 
classificavam o Banco com um banco de terceira ordem, que em 
muitas capitais estaduais sequer possuía agência e cuja casa de 
São Paulo funcionava em um corredor, situado a Rua Boa Vista. 

A situação do Banco não era boa. Whitaker necessitava de 1.000 
contos de réis para reforçar a Caixa do Banco do Brasil. 

Dirigiu-se a João Ribeiro, Presidente do Banco Mercantil do Rio 
de Janeiro, um dos bancos mais fortes de então e fez a proposta. 
Este não respondeu de pronto. Percebendo a indecisão, José Maria 
Whitaker acrescentou: 
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"O Banco Comercial do Estado de São Paulo avaliza a promis- 
sória." A resposta veio imediata. - "Não! Não há necessidade; 
concedo-lhe o empréstimo." 
Eis o relatório apresentado por Whitaker ao Ministro da Fazenda 
(sobre o Banco do Brasil): 

Situação Financeira - Do capital realizado e reservas, contabi- 
lizados, no montante de 72 mil contos, restam apenas 20 mil 
contos. 

"Organização. Excelente para uma repartição pública, antiquada 
2 inconveniente para um estabelecimento bancário. 

"O presidente exerce uma função decorativa, pois na realidade 
não dispõe nem mesmo de poderes que, pela função das circuns- 
tâncias, são atribuídas aos próprios gerentes das Agências do 
Banco. , 

"Métodos - A Carteira de Câmbio tem organizaçáo deficiente. 
Não está em correspondência constante com os centros de expor- 
tação e as suas coberturas, por isso, são feitas por meio de com- 
pras, nesta praça, aos bancos concorrentes, com sacrifício inevi- 
tável nas taxas e com o inconveniente de revelar a posição do 
Banco, favorecendo a especulação em detrimento da produção. 

"Perspectivas - Posto que esta situação nada tenha de risonha, 
tudo, ainda, depende da direção que se queira seguir. 

"Se as coisas têm de continuar como estão, é claro que o resul- 
tado continuará a ser o mesmo, e que, dentro de alguns anos, 
ter-se-á uma repetição do caso deplorável do antigo Banco da 
República. 

"Se o Banco. porém, transformar-se em um verdadeiro estabele- 
cimento comercial, com organização e métodos puramente comer- 
ciais, poderá, graças aos favores excepcionais de que goza, restau- 
rar dentro de um limitado número de anos, o seu capital e 
restabelecer ao mesmo tempo o seu prestígio, deixando de ser 
um ônus para ser um auxiliar precioso e indispensável do Tesouro 
Nacional." 

Em que condições aceitou assumir o cargo de Presidente do 
Banco do Brasil? 

Aceitaria o cargo, oferecido por Epitdcio Pessoa, através do Se- 
nador Álvaro de Carvalho, sob duas condições: 
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- Uma vez que fosse criada, em moldes que já havia planejado, 
a Carteira de Redescontos, da maior necessidade, e que lhe fosse 
assegurada no cargo plena independência de ação. 

Aceitas estas duas condiçóes pelo Presidente Epitácio Pessoa e 
seu Ministro da Fazenda, Homero Batista, foi imediatamente 
nomeado. 

Estava o Congresso nos últimos dias de funcionamento, ocupan- 
do-se exclusivamente com a votação dos orçamentos. O projeto 
de Lei da Carteira de Redescontos teve, por isso, a singularidade 
de ser apresentado na cauda do orçamento da Marinha, único 
que ainda não fora votado, tendo sido aprovado prontamente, sem 
alterações nem adendos, tal qual fora por Whitaker redigido. 

k outra promessa feita pelo Presidente da República foi também 
leal e integralmente cumprida durante todo o período da admi- 
nistração Whitaker. Reformou e dirigiu o Banco sem nenhuma 
interferência por parte de Epitácio Pessoa, nomeou livremente o 
pessoal necessário para os cargos que vagavam, ou para aqueles 
que criou; gozou, em suma, de privilégio quase inacreditável na 
subserviência habitual de nosso mundo político. Em certa ocasião, 
excepcionalmente, recomendou-lhe o Presidente da República 
quatro candidatos a escriturários na Agência da Paraíba, seu Es- 
tado natal. Quando Whitaker lhe comunicou, mais tarde, que 
haviam sido todos reprovados, estranhou, sorrindo, que nenhum 
tivesse escapado; mas acrescentou, bem humorado, que as nor- 
mas de administração de Whitaker deveriam ser cumpridas a 
risca e que ele (Presidente da República) aliás, de começc, des- 
confiara da capacidade de candidatos que, para cargos tão mo- 
destos, solicitavam tão alta proteção. 

O que fez Whitaker no Banco do Brasil? 

De 20 de dezembro de 1920 a 20 de dezembro de 1922 - são pedras 
angulares de seus magníficos alicerces: 

1." - A criação da Carteira de Emissão e Redescontos 
2." - A Reforma dos Estatutos 
3." - A Elevação do Capital do Banco com ágio 
4.0 - A Liquidação dos Prejuízos 
5." - A Inversão da posição de devedor para credor nas Relações 

do Banco com o Tesouro 
Ec - A criação da Câmara de Compensação de Cheques 
7." - A Criação da Carteira de Crédito Agrícola 
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Deixando a Presidência do Banco do Brasil, pelos motivos já 
expostos em sua carta de exoneração a que nos referimos, volta 
a seus afazeres no Banco Comercial e na São Paulo Cia. de Seguros. 

Com a ascensão de Washington Luiz a Presidência da República, 
recusa convite que lhe fora formulado para dirigir pela segunda 
vez o Banco do Brasil, por divergir da política econômico-finan- 
ceira do Governo, principalmente a cafeeira. 

Em 1929 sobreveio o "crack" da Bolsa de Nova York. Seus efeitos, 
como era de se esperar, atingiriam em cheio a cafeicultura bra- 
sileira. 

Logo em seguida adveio a revolução de 1930, que encontrou cam- 
po fácil para se tornar vitoriosa. O descontentamento grassava 
em todas as camadas da sociedade e o Governo Provisório, então 
instalado, convidou-o a assumir o Ministério da Fazenda. 

De se ressaltar que a Revolução afastava da Presidência um can. 
&dato eleito e paulista e fora dirigida contra outro Ilustre coes- 
taduano de Whitaker. 

Aceitando o convite, encontrou nossas finanças totalmente arra- 
sadas. A situação de câmbio, das mais precárias. O estoque de 
café, descomunal. 

Sua passagem pelo Ministério, por um ano, foi suficiente para 
que fossem sobrepujadas as dificuldades que se lhe antepunham. 

Venceu a estagnação e restabeleceu o credito, além de possibilitar 
a restituição da estabilidade monetária no País. 

F'oi então um dos fundadores do Conselho Técnico de Economia 
e Finanças, órgão proeminente do Ministério da Fazenda, além 
de haver criado o Conselho de Contribuintes, a Comissão Central 
de Compras e elaborado um projeto de Banco Central. 

Na qualidade de Ministro da Fazenda do Governo Provisório, 
além dos fatos acima alinhados é importante ressaltar o recorde 
que conseguiu nas exportações de café - 31 milhões de sacas - 
cifra jamais atingida até nossos dias, e que possibilitou a ma- 
nutenção de equilíbrio na balança comercial brasileira. Tudo isso. 
apesar da desvalorizaçáo drástica dos preços do café no mercado 
internacional, em decorrência da crise de 1929. Complementar- 
mente, Whitaker alcançou e manteve o equilíbrio no orçamento 
e não procedeu a qualquer emissão de papel moeda. 
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Após deixar o Ministério da Fazenda, com relevantes serviços 
prestados a Pátria, recebeu vários convites, sempre recusados, 
para ocupar quer cargos executivos ou eletivos. Dentre esses des- 
taca-se o de candidato classista a deputado pela Associação Co. 
mercial de São Paulo, nas primeiras eleições havidas após a 
Revolução de 1932. 

O seu espírito cívico levou-o a Presidente da campanha "Ouro 
para o Bem de São Paulo", encetada durante a epopéia paulista 
e cujos resultados, por sua sugestão, foram revertidos para as 
Santas Casas de São Paulo e de inúmeras localidades interioranas. 

Em 1955, no Governo Café Filho e dentro de séria crise política, 
abalado o País com o suicídio de Getúlio Vargas, é convidado e 
aceita o convite, após dramático apelo do então Governador. 
Jânio Quadros, e assume o Ministério da Fazenda, onde sucede o,  
Prof. Eugênio Gudin. Contava então 77 anos de idade, tendo per-. 
manecido no posto por seis meses. 

Condicionou a aceitação do cargo à abolição do confisco cambial 
sobre o café e supressão dos subsídios ao papel de imprensa, 
trigo e petróleo. 

Registremos a manifestação do venerando Presidente Wenceslau 
Braz, quando o Dr. Whitaker assumiu pela segunda vez o Minis- 
tério da Fazenda: 

"Como brasileiro beijo-lhe as mãos pelo sacrifício que faz pelo 
bem da Pátria. Pode-se crer nos altos destinos de um País que 
tem filhos da estatura moral e cívica do eminente brasileiro, em 
boa hora nomeado Ministro da Fazenda para enfrentar a crise 
sem precedentes na vida do Brasil. 

Que o bom Deus o ampare nessa hora benemérita." 

Assim, quando ia implantar a Reforma Cambial, viu suas preten- 
sões recusadas pelos seus pares e pelo próprio Presidente da Re 
pública, que achavam sua aprovação inoportuna. 

Como não era homem de acomodações, decidiu retornar as suas 
atividades no Banco Comercial e ao conforto de seu lar e convi- 
vência com os amigos. 

Em sua despedida do Ministério da Fazenda, Assis Chateaubriand 
assim se refere sobre Whitaker: 
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"O homem que deixou a pasta das finanças é o maior entre os 
maiores, que a têm ocupado, neste País, durante o regime repu- 
blicano. Há que tomar nele uma série de virtudes excepcionais. 
A primeira é a competência do admiistrador. Ele conhecia o seu 
ofício de ministro, como poucos. Exerceu o cargo com tanto de 
capacidade técnica quanto de conhecimento dos problemas ca- 
pitais da sua pasta." 

Continua Chateaubriand: 
"Outra bela virtude do Sr. Whitaker foi a coragem civica. para 
entrar no posto, logo enfrentando a lavoura de café no seu Estado, 
viciada, horrivelmente viciada por precedentes que nenhum co- 
mércio poderia tolerar. Em Sáo Paulo, Paraná e no Rio, só se 
negociava café na base de um comprador único, o qual era o 
Governo. Ou então especulava-se em café-papel. Dominado por 
uma alta consciência do seu dever de homem do Governo, acabou 
o Sr. Whitaker com as compras do café pelo Estado. Sabido em 
toda a parte que não era homem para voltar atrás, deixa a pasta, 
no seu último mês de administra@, com uma saída recorde de 
um milháo e novecentos mil sacas." 

"Isto - prossegue o jornalista - só isto define o prestígio de 
caráter de um homem público. Cumpre não esquecer que todo 
esse café era escoado dentro da escuridão da reforma cambial. 
Mas o estrangeiro que o adquiria tinha a certeza de que o Ministro 
da Fazenda seria incapaz de prejudicar os interesses do comércio 
externo do Brasil, golpeando aqueles que depositavam a sua fé 
na decência e na correção do ministro. 

"Quando surge, no horizonte administrativo da Nação, um homem 
disposto a por ordem no café, para acabar pondo-a, só esse fato 
e bastante para recomendá-lo a gratidão nacional. 

"Deixou o ministério o Sr. Whitaker, com o café bem cotado e 
melhor embarcado. 

"No campo dos atrasados comerciais no exterior, seu pulso não 
poderia ter sido mais enérgico. Pôs todas as dívidas do nosso 
comércio externo em dia. E, quanto a inflação, lhe deteve o ritmo 
ascendente, comprimindo despesas, dosando o crédito bancário e 
o outro das autarquias federais, e só emitindo na derradeira 
emergência." 

Finaliza Assis Chateaubriand: 
"Perdeu o País um grande e desinteressado servidor. E o go- 
verno um ministro que é um homem da envergadura de um 
Buttler, de um Einaudi ou de um Salazar." 
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Incursionando pelas letras, deixou obras de grande valor literário, 
destacando-se: "Retrospecto de Administraçáo do Banco do Brasil 
(período de 20 de dezembro de 1920 a 15 de novembro de 1922)"; 
"Administraçáo Financeira do Governo Provisório (de 11 de abril 
de 1930 a 16 de novembro de 1931)" e "Seis Meses de Novo no 
Ministério da Fazenda". Entretanto, sua maior obra foi no campo 
jurídico, com a publicação, em 1927, da magnífica "Letra de Câm- 
bio", hoje em sua 9" edição e consulta obrigateria nos cursos de 
Ciências Contábeis e nas Escolas de Administraçáo. Este livro, 
hoje indispensável nas bibliotecas jurídicas, já se erige em torno 
de saber clássico, escrito com maestria, no mais puro vernáculo, 
sem o exagero das citações de doutrina e de jurisprudência, que 
comumente caracterizam as publicações de hoje, de vida efêmera. 
feitas para o momento. 

A "Letra de Câmbio", ao reves, é um marco de orientação es- 
culpido na melhor cepa, que a inteligência e cultura de seu autor 
fez transformar em monumento da literatura jurídica brasileira, 
tendo merecido do Mestre Carvalho de Mendonça, os seguintes 
conceitos: 

"Resumo meu juízo, aliás desautorizado, nestas brevíssias pa- 
lavras: Doutrina pura. Exposição metódica, brilhante e atuarits. 
Obra de lei. trabalho de mestre, douto na teoria e provecto n3 
manejo cambial." 

Afora tantas ocupações, José Maria Whitaker não se descuidav.: 
de seu aprimoramento intelectual. 

Sua enxuta redação era toda elaborada em linguagem escorrsita 
e, se redigia bem, isso era fruto de seu pensamento claro. Domi- 
nava o francês e o inglês, tendo traduzido poesias para nossa 
língua. Com singular facilidade manejava o latim. 

Tinha a serenidade do dever cumprido, que se refletia em seus 
cabelos brancos. Sabedoria vinda de coração humilde, mas altivo; 
de bondade e tolerância, mas justas. 

José Maria Whitaker é o que poderíamos chamar de homem per- 
feito. Como Franklin, cultuava a temperança no comer e no beber. 
Só falava aquilo que lhe parecia benéfico a outrem, evitando as 
conversas frívolas. Era organizado por excelência e mantinha 
suas coisas na mais perfeita ordem. Resoluto, cumpria sem falhar. 
Não fazer despesas evitaveis, nem desperdiçar, constituíam-se 
lemas seus. Na aplicação ao trabalho, jamais perdia tempo. 
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Sem idéias preconcebidas, decidia com justiça, jamais prejudi. 
cando alguém. Moderado, evitava os extremos. Tranqüilo, não 
se perturbava com pequenas coisas, nem com acidentes inevitáveis. 
Humilde, ao lado da altivez e da bravura moral que o caracteri- 
zavam. 

Do temperamento equilibrado, do homem sério que foi, transcre- 
vemos, por oportuno, trecho de publicação inserida no Suple- 
mento Comercial e Industrial do jornal "O Estado de S. Paulo", 
de janeiro de 1949. Respondendo a crítica do líder integralista 
Gustavo Barroso que o chamara de argentário e plutocrata, diz 
Whitaker: 

"Seja-me relevada a franqueza de tratar aqui de um caso pessoal, 
rebatendo os qualificativos de plutocrata e de argentário que, por 
evidente desatino verbal, me têm lançado alguns adversários de 
mordacidade pouco imaginosa. Se ser rico S poder viver de suas 
rendas, rico não sou, porque as que tenho dependem, na sua qua- 
se totalidade, do exercício de minha atividade. Nasci pobre, pobre 
também me casei, e tudo que possuo foi reunido, esforçadamente, 
vintém por vintém, sem nenhum lance de Bolsa, sem qualquer 
aventura, ou especulrtçáo. em trinta e seis anos de labutar inces- 
sante, primeiro na advocacia, depois no comércio. sempre fora 
de qualquer posição, ou influência política. Três vezes rejeitei 
situações políticas eminentes, preferindo viver sempre dedicado 
a@ meu trabalho e à educação de minha numerosa família. No 
meu modesto pecúlio não há traço de lágrima alheia, nenhum 
real há que me possa ser por alguém recriminado: como, então, 
e por que inversão de princípios, ou de sentimentos, me é ele 
lançado no rosto como se fora uma vergonha?" 

Prossegue a entrevista. 
"Quando lhe perguntamos quais as realizações de sua vida que 
lhe deram maior satisfaçãoz mencionou uma só, e essa, de exclu- 
sivo interesse público: a ampla remodelação do Banco do Brasil. 

"Respondendo a nova pergunta o Dr. Whitaker assim definiu as 
principais qualidades de que deve ser dotado um bom banqueiro: 
'Primeiramente, paciência, muita paciência. Depois conhecer 
bem as leis do País para prevenir prejuízos. Terceiro: abrir os 
olhos e proceder com rigor antes de fazer qualquer negócio; mas 
depois, se o cliente atravessar dificuldades, fechar os olhos, isto 
é: demonstrar compreensão. Finalmente, observar atentamente o 
movimento 'caixa', isto é: conservar sempre uma reserva em 
razoável proporção entre os próprios recursos do banco e o vo- 
lume dos seus negócios." 
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"Falamos depois sobre sua vida particular. Resposta de Whitaker: 
"Não tive desejo nem tempo de adquirir vícios" - confessou-nos 
ele. 

"Uma discussão das obras de Gilberto Freyre, Agripino Griegco, 
Jorge Amado e de Lins do Rego, que se desenvolveu em seguida 
entre o jornalista e o banqueiro, evidenciou-nos a compenetração 
artística e a largueza do espírito de Whitaker." 

- "Gosta de pintura moderna?" 
- "Nem de pintura moderna, nem de poesia moderna. Sou uni 
grande admirador do poeta-caipira Nhô Bento. Vale a pena ouvi-lo 
cada segunda-feira, no Rádio." 

"Depois de nos termos despedido de Jos* Maria Whitaker lembra- 
mo-nos de que não tínhamos indagado de sua opinião política. 

"Contudo, conversas que antes com ele tivéramos já nos tinham 
revelado tratar-se de homem tão destituído de espírito psrtidário 
quanto convicto da excelência da democracia. Em suma, uma 
personalidade que vale a pena conhecer em toda a sua modéstia, 
coerência e sabedoria." 

Outras de suas passagens a revelar sua elegância e aguçado espí- 
rito de critica ocorreu em uma solenidade requintada do Auto- 

aresso aos móvel Clube de São Paulo, onde só era permitido o in, 
portadores de convite. Dr. Whitaker havia esquecido o seu. Era, 
a época, Ministro da Fazenda do Governo Getúlio Vargas. Bar- 
rado pelo porteiro que não o reconhecera, esclareceu ser o Mi- 
nistro da Fazenda. 

O zeloso empregado redargüiu: - "Se o Senhor é o Ministro da 
Fazenda eu sou o Rei do Sião!" - O Dr. Whitaker não se per- 
t.~rbou e ficou de lado esperando. Chegado o interventor de São 
Paulo, convida-o a entrar. - "Não posso, esqueci o convite." - 
"E daí? Quem disse que o Senhor não pode entrar?" - "O rei 
do Sião, esse senhor simpático que está aí." - O interventor ficou 
furioso e enfrentou o Rei do Sião. Entraram os dois. 

Dotado de espírito às vezes jocoso, não deixava escapar uma 
oportunidade para consignar a sua "verve". Certa ocasião, estando 
na Bahia integrando uma caravana de homens de negócios, subi- 
ram uma ingreme ladeira onde visitariam uma das tantas igrejas 
de Salvador; chegando ao alto, todos ofegavam. 
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Apenas o Dr. Whitaker se mantinha calmo, não denotando qual- 
quer cansaço. Interpelado sobre o que fazia para não se fatigar, 
respondeu: - "Eu sou um banqueiro de bom coração. . . " 

No Banco Comercial era praxe dar ao empregado faltos0 uma 
nova oportunidade. O Dr. Marcello Ferra,  seu companheiro de 
Diretoria, incluíra em lista de promoção um reincidente. O Dr. 
Whitaker solicitou que excluísse da lista aquele nome. Conhecido 
o motivo da recusa, ihe foi perguntado: 
- "Dr. Whitaker, por que um cavalo manca, vamos lhe cortar 
as pernas? - A resposta veio segura. - "Não. Mas também não 
:nonto mais! " 

Era sempre o homem lembrado nas crises. Para ele se apelava 
confiadamente para resolver os problemas desafiadores que aba- 
lavam o País, pois seu extraordinário descortino, sua coragem, 
competência, experiência de negócios e extenuante regime de tra- 
balho inspiravam confiança e esperança de soluções acertadas. 

Morreu praticamente sem nada. Tinha o sentido filantrópico da 
riqueza. Compreendia o sentido social do dinheiro. 

TVhitaker, como Clemenceau, viveu com o coração acima do estô-- 
mago e com a cabeça acima do coração. 



CARTA A LUIZ SILVEIRA NO 
CENTENARIO DE SEU NASCIMENTO 

Silueira Peixoto 

São Paulo era ainda menina, quando, naquele 25 de julho de 
1877, V. nasceu, aqui mesmo neste altiplano de muitas legendas, 
ali a Rua José Bonifácio. 

Minha mãe, lembro-me bem, falava sempre no menino arteiro, 
esperto, que V. foi - e falava-o nuns dengues especiais, de muito 
amor. 

Não escondia ela as predileções que sempre teve por V. Tam- 
bém, quase dez anos mais velho, substituíra minha avó enfermiça, 
nos cuidados ao caçula. 

Foi ela, bem me lembro, quem fez de V. um dos heróis de 
minha meninice - e continua para mim, até estes hojes, verdadei- 
ramente um herói. 

De minha mãe, soube que V. foi dos que amanheceram bem 
cedo para a vida. Os tempos de prosperidade de meu avô fica- 
ram coisa do passado e, mal entrado na adolescência, V. já ga- 
nhava o pão de cada dia. 

Tinha 16 anos, era quase um garoto, quando, em 1893, in- 
gressou no "Correio Paulistano". Na revisão do velho órgão, como 
ajudante do revisor, iniciou uma longa trajetória pelas lides da 
imprensa, das quais só a morte o separou. 

Praticamente, V. desempenhou todas as funções que há no 
jornalismo - e foi até a superintendência, por duas vezes, do 
tradicional "Correio Paulistano". Numa delas, por sinal, teve de 
fazer quase tudo do quase nada - e recuperar aquele que, nos 
seus tempos, era o vovô de nossa imprensa, e para ele reconquis- 
tar a posição de que o haviam derrubado as furias de 30. 

Em vários outros jornais, V. trabalhou: no "O Estado de S. 
Paulo", na "Opinião Nacional", no "São Paulo", no "Comércio 
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de São Paulo". Outrossim, colaborou em jornais e revistas daqui 
e de fora - da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos. 

* 
Por longos anos freqüentou as colunas de " A  Gazeta" - mas, 

bem verdade, na Casa de Casper Líbero, sua melhor obra está 
na Escola de Jornalismo. 

Fez-se V. aí um jardineiro carinhoso - a conseguir que desa- 
brochassem, vigorosas e lindas, as florações de muitos talentos, 
hoje contribuindo para o engrandecimento ae nossos jornais, 
assim para o engrandecimento de São Paulo e do Brasil. 

Professor de jornalismo, ninguém melhor do que V. mostrou 
a justeza do conceito de Vieira. Sim, deveras a palavra sem @ 

exemplo é como o tiro sem bala; com o exemplo e seqüência do 
exemplo, atinge a plenitude o alvo, em cheio e ao centro. 

Cada uma de suas palavras aos seus alunos - foi sempre 
um tiro com bala e certeiro: porque encontrando exemplo na vida 
mesma de V., jornalista que fez do jornalismo um sacerdócio,. 
tendo em sua mesa de trabalho o altar onde, anos em fora, cele- 
brou ao bem comum, as glorias da Pátria, da Humanidade e de 
Deus. 

Certamente por isso, ainda pelos seus cabelos brancos e por 
todo o seu jeito de ser, na Escola, os seus alunos, por igual os  
professores, alguns destes ex-alunos - acharam em V. um novo 
Mister Chips. 

Falei atrás nas dificuldades que V. teve de enfrentar desde 
rapaz - e lembro-me de que por isso ficou em meio seu curso 
na Escola Politécnica. Sonhava ser engenheiro.. . Mas o curso 
demandava tempo integral, os livros eram caros, tudo estava além 
de seu alcance. 

Jornalista, o verdadeiro jornalista, naqueles idos, como ainda 
hoje, é uma espbcie de franciscano, tem mesmo de fazer voto de 
pobreza. Eis porque V. foi ser também funcionário público - 
após concurso que ihe deu um lugar de escriturário na Secretaria 
da Agricultura. Nós, jornalistas do seu tempo e do meu tempo, 
tivemos de ser e prosseguimos tendo de ser também jornalistas.. . 

As coisas, no entanto, melhoraram nalgum tanto e V. pôde 
cursar a velha Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. 
Bacharel, não demorou a ser nomeado consultor jurídico - e logo 
passou a desempenhar postos de relevo na adrninistraçáo de São 
Paulo, outrossim da República. 
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Em 1911, deram-lhe o encargo de estudar no Uruguai e na 
Argentina a organização dos Ministérios da Agricultura, assim 
como do ensino agncola. Do relatório que elaborou, resultaram 
a remodelação da nossa Secretaria da Agricultura e as primeiras 
medidas sobre ensino agrícola aqui em São Paulo. 

Depois, em 1916, foi acompanhar o meu muito querido Altino 
Arantes, recém-eleito presidente do Estado, numa viagem ao Um- 
guai, Argentina e Chile. Deram-lhe, então, a incumbência de es- 
tudar o imposto territorial e sua aplicação no Prata. Seu rela- 
tório acabou feito livro - "O Imposto Territorial nas Repúblicas 
do Prata", com um prefácio sobremaneira honroso de Assis 
Brasil, a alcançar grande repercussão aqui, no Uruguai, na Argen- 
tina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Espanha. 

Tenho na retentiva sua foto numa revista que minha mãe me 
mostrou e a legenda enaltecedora: "Apóstolo do Imposto Terri- 
torial no Brasil". Com desusado ardor, no jornal e na tribuna, 
em artigos e em conferências, V. lutou, persistente, pela implan- 
t x á o  aqui dos ideais georgistas, visando a distribuiçso equitativa 
da terra, a melhores oportunidades para todos. 

Valeu esse trabalho de V. para a organização dos serviços 
de cadastro fiscal do Rio de Janeiro, então Distrito Federal. e tam- 
bém para o que se iniciou aqui, com o Departamento de Estatís- 
tica Imobiliária, que V. dirigiu nos primeiros tempos - mas aca- 
bou, como aqueles do Rio, tomando rumos diferentes. 

Tinham cessado os horrores da I Guerra e, dos rescaldos das 
batalhas, o bom senso tentava alcançar uma paz duradoura. O 
Brasil havia participado da luta e ia ter seu lugar na Conferência 
de Versalhes. 

Foi isso em 1918 e não me esqueço da carta de V. anuncizndo 
que seu nome estava entre os de nossos delegados. Em Taubate, 
a velha e querida Taubaté que me viu menino, meu pai a leu, 
todo jubiloso, e a notícia foi uma alegria para todos nós. 

Uma porção de tempo, enquanto esteve na Europa, eu vivia 
falando no que V. estava fazendo, dando-me uma importância 
enorme, causando inveja aos moleques da cidade bandeirante, que 
não tinham um tio na Conferência da Paz. . . 

V. levou o encargo de colaborar na defesa dos créditos do 
Brasil, em conseqüência da apreensão pelo governo germânico de 
mais de um milhão de sacas de café. O reconhecimento desses 
nossos direitos a indenização - inscrito no art. 263 do "Tratado 
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de Versalhes" - foi obra principalmente sua, isto náo obstante 
a oposição inicial do grande Clemenceau. 

Nas terras do Velho Mundo, V. participou da Conferência 
Internacional de Imigração, realizada em Gênova, ainda do Con- 
gresso Internacional de Agricultura, que em 1920 se levou a efeito 
em Roma - neste como um dos relatores da Comissão de Ensino 
Rural. 

Nessas andanças pela Europa, esteve na França, na Itália, 
na Bélgica, ai visitou escolas de economia doméstica e rural. Suas 
observações estão em "E~zsino AgrZcoEa" e "Educação Familiar", 
este com prefácio de Miguel Couto e ambos influindo na criação 
aqui de institutos ccngêneres. 

Já contávamos com a volta de V., quando o nomearam Co- 
missário de São Paulo em Bruxelas. Fizeram sucesso os estan- 
des que V. organizou, em exposições então realizadas na Capital 
da Bélgica, outrossim em Lyon - este, por sinal, inaugurado pelo 
grande Edourd Herriot. 

De retorno ao Brasil, aqui lhe deram a supervisão da Agência 
de Frutas, criada pelo Governo Carlos de Campos. Depressa foi 
normalizado o mercado do produto e aconteceram as primeiras 
exportações de laranjas nossas para a Inglaterra e lançaram-se 
as  bases da organização de nossos fruticultores em cooperativas. 

Júlio Prestes, o notável presidente de São Paulo, deu-lhe, em 
1927, o encargo de auxiliar o dr. Jose de Oliveira Barros, na orga- 
nizaçáo da Secretaria de Viaçáo e Obras Públicas, entáo criada. 

V. pós ali em prática métodos de trabalho os mais modernos 
na  época, adotou processos de racionalização ainda quase desco- 
nhecidos aqui - e isso náo demorou a servir de modelo para 
outras secretarias e repartições. 

Ia haver uma eleiçáo e incluiram-no entre os candidatos do 
velho PRP a deputado estadual. V. lá se foi pelas cidades do Vale 
do Paraíba - e em todas viu seu nome prestigiado pelos chefes 
politicos locais. Mas, V. não se sentia a vontade nas tricas da 
política. . 

Foi eleito, sim, e lembro-me de ter-lhe ouvido que um de seus 
pesares advinha da circunstância de haver contado como oponente 
um velho e bom amigo - ninguém menos do que Henrique 
Bayma. Que V. não dava para a política, não queria ser deputado, 
ficou bem claro em sua renúncia, antes mesmo de tomar posse. 

Preferiu continuar diretor geral da Secretaria da Viação. E 
os dias tempestuosos de 30 e os Dias Gloriosos de 32 - V. os 
viveu dignamente, não se curvando aos vitoriosos do momento 
lutando com São Paulo em nossa Guerra Pela Lei. 
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Em 1934, com uma folha de serviços cheia de menções as 
mais honrosas, V. foi aposentado. No decreto, coisa muito alta 
e rara naqueles tempos, foram a V. tributados elogios bastante 
expressivos - e isto por um Armando de Sales Oliveira, politi- 
camente seu adversário, mas em quem V. nunca deixou de reco- 
nhecer a muita grandeza. * 

Aposentado, V. não se conformou em não trabalhar. 
Acolá, em São Vicente, recordou-se dos tempos em que lecio- 

nara no "Anglo-Brasileiro" - e daí e com a ajuda de alguns, 
surgiu um Ginásio, agora, em terras vicentinas, o Ginásio do 
Estado. 

Casper Libero soube então das suas inquietudes, da sua incon- 
formidade com a aposentadoria - e ei-10, um dia, a bater-lhe a 
porta, num esfuziamento bem dele, para intimá-lo a vir trabalhar 
na nossa " A  Gazeta". Trouxe-o com aqueles modos que não admi- 
tiam recusa. 

O jornalista retornou ao jornal - e pôde aí dar-se inteiro 
ao jornal, que sempre foi muito do seu próprio ser. Depois.. . 
Depois daquela manhã de tragédia em que Casper tombou - 
coube a V. a cadeira de Técnica de Jornal, da nossa Escola de 
Jornalismo Casper Libero (então simplesmente Curso e hoje 
Faculdade de Comunicação Social). 

Casper deixara no testamento em que legou tudo o que tinha 
a São Paulo - as bases da Escola. A Souza Filho coubera dar 
realização a idéia. V. foi dos primeiros lembrados para o Corpo 
Docente. E quando a morte levou Souza Filho, todos da Fundação 
quiseram que V. assumisse a direção da Escola e soube V. elevá-la 
no prestígio. 

Fora a primeira criada no Brasil, fora a primeira a ter reconhe- 
cido o nome de Escola (o ensino de jornalismo prosseguindo em 
cursos. Brasil em fora, ainda por largo tempo). Alterou-se a pri- 
meira em tudo - merecê de Deus e do trabalho de V. e seus com- 
panheiros. 

Os encargos da direção da Escola pioneira não o impediram 
de continuar dando suas aulas, nem de comparecer as colunas de 
" A  Gazeta", sempre que para isso convocado pelo nosso Pedro 
hlonteleone, pelo nosso Miguel de Arco e Flexa, pelo nosso Amé- 
rico Bologna. * 

Falei de V. e do que V. fez - assim a vôo de avião, mos- 
trando somente os poiltos de altitudes na paisagem - um bocado 
pelo natural orgulho cle sobrinho que em V. teve outro pai, muito 
porque sua vida foi um grande exemplo. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRÃFICO DE S. PAULO 105 

Não falei de tristezas e preferia não falar delas - mas o 
sofrimento faz parte da vida, também e vida.. . Aconteceu no dia 
14 de abril de 1959 - manhã cedo, V.  nos rumos da Escola, para 
dar aula. . . 

Eram 9 horas - e foi na avenida 9 de Julho. O automóvel 
apanhou-o em cheio. . . 

Não houve cuidados que pudessem tirar a V .  de seu leito de 
dores. Não houve recursos médicos aue louassem a recuperacão - - - 
desejada. 

No dia 11 de junho de 1959, V.  se foi. E nossa " A  Gazeta" 
assinalou que, não obstante seus 82 anos, "Luiz Silveira muito 
ainda nos prometia das luzes do seu saber de experiências feito 
e das riquezas do seu fulgurante espírito". 

No mesmo dia, nosso querid.0 Paulo Bomfim escreveu aquele 
poema: 

"O velho Mestre partiu! 
Neblinas da madrugada amortalharam O 

corpo do lidador de tantas batalhas. 

O velho Mestre partiu! 
A noite orou em silêncio e as almas de 

nossa terra velaram por sua lembrança. 

O velho Mestre partiu! 
Linotipos de estrelas escreveram em jor- 

nais noturnos palavras de despedida. 

O velho Mestre partiu! 
Escolas de nuvens abriram as portas e 

anjos estudantes aguardam em escadas azuis o 
professor de cabelos cor de neve. 

O velho Mestre partiu! 
Somos silêncio e saudade." 

Agora.. . V .  deve estar nalgum recanto da Morada do Pai - 
dando alguma aula numa escola de anjos, com certeza querendo 
encaminhá-los para as lides do jornalismo. 



RWIAO MEIRA - O MÉDICO, O MESTRE E O INTELECTUAL 

Por carta régia üe 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 das 
aulas no edifício do antigo Colégio dos Jesuítas, sito no terreiro 
de Jesus e sede do Hospital Militar. 

Nessa data assinava-se a carta rbgia criadora do ensino mé- 
dico no Brasil. Atendia a proposta e o empenho de José Correia 
Picanço (1745.18241, futuro Barão de Goiana. Inspirado no ato 
da criação da Escola Cinírgica da Bahia, o Regente, aos 2 de abril, 
.lomeia Joaquim aa Rocha Mazarem lente de Anatomia do Hos 
pita1 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. Os anos, os 
decênios assistiram em progressão ascendente os marcos desse 
trabalho construtivo, todo renúncia e dedicação. Transplantara-se 
para os Trópicos uma escola de medicina, sedimentada em Lisboa 
e principalmente em Coimbra. A pasmaceira colonial e o despre- 
paro de físicos e cirurgiões desapareciam. O proselitismo de 
Picanço e Mazarem espoucou em farta colheita, embora nem sem- 
pre o conceito aureolasse o médico e muito menos o cirurgião. 
Para o velho barão de Taunay, humanista completo, aqui chegado 
com a missão Lebreton, e professor de Pedro Segundo, o faculta- 
tivo "estava a mercê dos clientes, sem sequer direito ao sono e 
ao sossego da noite, e na Austria fazia até parte da criadagem". 
O Conselheiro Albino de Oliveira, parente de Rui Barbosa, e mi- 
nistro do Superior Tribunal de Justiça, senhor da Fazenda Rio 
das Pedras nesta Província, "tinha certa prevenção com a car- 
reira de operador, considerada pouco nobre, exercida como era 
noutros tempos, pelos barbeiros". O Marquês de São João Marcos 
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obrigou um filho que estudara medicina sem seu consentimento 
a abandonar a profissão. 

Lembrou Sattamini-Duarte: "Reminiscências dos velhos tem- 
pos coloniais, em que os cirurgiões não eram incluídos entre os 
'homens bons' capazes de governar a terra. Mesmo entre os je- 
suítas, enfermeiro e boticário não eram padres; simples irmãos 
coadjutores, como o irmão cozinheiro, o irmão pedreiro.. . Re- 
galias só por servir a El-Rei, ou por amenizar dores da espinhela 
caída, no sangrar e sarjar altos prelados e figuras da nobreza.. . " 

Já em Torres Homem, a vocaçáo despertara em 1853 por ver 
seu pai João Vicente, clínico e professor de medicina, sempre a 
estudar, e escrever.. . e conceituado.. . Dias dantanho em que a 
Escola era constituída de umas poucas salas de velhíssimos pré- 
dios da Rua dos Borbonos ou da Ladeira do Castelo. Em 1957 
ainda se podia ver o primitivo prédio, quase sem modificações 
a esquerda da igreja da Misericórdia, no largo do mesmo nome. 
Em 1868, trabalhava-se no novo e grande hospital da Santa Casa. 
Edificaçáo ampla com a entrada principal a beira da praia de 
Santa Luzia; tão próxima que o doutor Menezes Brum, ao lamen- 
tar que as crianças escrofulosas não tomassem banho de mar, 
dizia: "Os doentinhos vivem como Tântalos, a beira d'água, de 
que precisam, sem a poderem utilizar". 

Tinha a casa "largos corredores, esplendidamente iluminados 
a velas de cera, guarnecida de bons leitos, cobertos de musselina 
branca e de todos os acessórios. Vasos de flores reconfortando 
as  pálidas fisionomias dos enfermos, filhos da infinita miséria 
humana". 

De bordo assim pareceu ao napolitano Rodrigues, aqui arri- 
bado na comitiva de Teresa Cristina: "De longe se avista, pela 
profissão luminosa, o mais belo edifício da cidade, lugar sagrado 
do sofrimento humano". 

Os anos passaram. A Imperial Faculdade e a Academia de 
Medicina, esta a abrigar os varões de Plutarco da Ciência do Se- 
gundo Império, simbolizavam já antes de sua passagem para os 
fastos republicanos, os cenáculos de uma classe a receber cons- 
tantemente demonstrações de estima e benevolência. Coroavam-se 
os vencedores, e eram todos os esculápios que seguiam os pre- 
ceitos de Hipócrates, a honrar as vestes que os sagravam em 
sublime sacerdócio. 

Ao adentrar Rubiáo Meira os urbrais da velha Faculdade da 
antiga Corte, em 1894, a medicina brasileira evoluíra. A Biblioteca 
Nacional já realizara a primeira exposição de livros médicos; o 
doutor Torres Homem, desaparecido em 1887, deixara os volumes 
das "Lições de Clinica Médica", sua obra "princeps"; as desco- 
bertas de Pasteur projetavam-se em todo o universo; após con- 
viver com Lister em Londres (1879-18833, o sábio Adolfo Lutz, na 
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Alemanha trabalhando com Unna (1886), identificou no bacilo da 
lepra as granulaçóes que trazem seu nome. João Batista de La- 
cerda pesquisava, em antecipações vitoriosas, na senda de que 
iriam realizar Osvaldo C m  e Carlos Chagas. 

A reforma do Visconde de Saboia em 1881 assinalara a intro- 
dução do aprendizado, realmente prático, da medicina. A moci- 
dade acorria a Faculdade de Santa Luzia, ornada das virtudes de 
sua geração: conhecedores profundos da língua vernácula, senho- 
res de um alto humanismo, respeitosos, emulados pela certeza 
de um amanhã promissor, eram dados as letras, em altos vôos 
com conquistas meritórias na poesia e na prosa. 

Contemporâneo de Rubião Meira, a expressar as dimensões 
dos moços do tempo, Antônio Fernandes Figueira, mais tarde 
excepcional mestre de Pediatria, exornava o talento em estrofes 
e rimas. Alunos do primeiro ano médico, a vista do cadáver de uma 
virgem, no anfiteatro de anatomia, de um só fôlego compôs um 
soneto que ficou célebre entre os estudantes e a sociedade da Gua 
nabara encantadora: 

Dizem que o crime, o vício, as impurezas cruas 
Costumam perecer no catre do hospital. 
Mentira! Estas aqui, nas formas brancas, nuas, 
Mostrando a mocidade um corpo virginal. 

E quantas dessas mil donzelas que, nas ruas, 
Ostentam de seu luxo o timbre oriental, 
Valem menos que tu, do que as virtudes tuas, 
Que afrontaram o vicio, a enfermidade e o mal. 

E, enquanto que elas vão, do sólio da riqueza 
Calcando aspirações, matando com vileza 
O esplêndido porvir de nobre consciência, 

Nua, deitada aqui, a filha da miséria 
Se não goza da tumba a placidez funérea, 
Serve, ao menos, de força ao braço da ciência! 

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. 

A conta da nova lei empossavam-se na Congregação, por no- 
meação, os novos catedráticos: Crissiuma na Anatomia; o amado 
Francisco de Castro, na Clínica Propedêutica; Pedro Severiano, 
em Patologia Cirúrgica; Marcos Cavalcanti, em Operações e Apa- 
relhos; Souza Lopes, em Química Analítica e Toxicologia; Brant 
Paes Leme, em Anatomia Médico-Cirúrgica; e como substitutos 
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Campos da Paz, Joaquim Caminhoá, Genuíno Mancebo, Azevedo 
Sodre, Augusto Brandáo, Simóes Correa, Pereira da Cunha, Do- 
mingos de Gois, José Monteiro, Ernesto Nascimento e Rodrigues 
de Vasconcelos. 

Rubiáo Meira ouvirá suas aulas, preleções eloqüentes ou ro- 
tineiras, e receberá o influxo que, permanente, será o responsável 
pela sua figura de clínico e lidador intimorato. 

Mais colenda não poderia ser a corporação de lentes, melhor 
o rigor científico, a inculcar no ânimo dos discípulos o sentimento 
das virtudes profissionais básicas. Já tinha passado Morais e 
Valle, imponente figura de médico e humanista, do Conselho de 
Sua Majestade o Imperador, Comendador da Ordem de Cristo e 
autor de tese sobre a mendicidade no Rio de Janeiro. Já não des- 
mesurava o respeitado saber nos domínios da fisiologia experi 
mental, farmácia e química. Lá não estava Bonifácio de Abreu, 
Barão da Vila da Barra, Grande do Império, Cirurgião-mor Ho- 
norário do Exército por serviços de ultra monta e valia na Cam- 
panha do Paraguai. Passara para a imortalidade Francisco Pinhei- 
ro Guimarães, mestre de Fisiologia, a imantar os moços ao seu 
magnético ensino, aureolado pelas cicatrizes de Tuiuti. General 
do exército, após cinco anos de atos de bravura, fora romancista 
e dramaturgo. Jubilara-se Mota Maia, médico do Imperador, fiel 
servidor no exílio; ausentara-se para não mais voltar Andrade 
Pertence que com Mateus de Andrade um dia amputara o pé de 
Castro Alves. 

Joaquim Monteiro Caminhoá atraía, ao ensino da Botânica, 
afeiçoados discípulos. Bela figura - olhar sereno e firme, nariz 
retilíneo, bigode e pera irrepreensivelmente tratados, ampla testa 
a que a escassez da cabeleira dava uma pincelada de solene ilu- 
minura - dominava pela autoridade da palavra e singelez didá- 
tica. Era o digno continuador de Freire Alemão e Rocha Freire. 

Benjamin Franklin Ramiz Galvão, perfeito representante dos 
esculápios letrados da época, autor de trabalhos de monta que 
lhe valeram o ingressar na Academia Brasileira de Letras, fora 
preceptor dos filhos da Princeza Imperial. 

Ernesto Crissiuma, na Anatomia, continuava as tradições de 
Joaquim José Marques, José Maurício Nunes Garcia, Souza Fontes 
e Luiz Pientznauer e Pereira Guimarães. 

O Visconde de Alvarenga, em Terapêutica; Souza Costa, cate- 
drático de Higiene e História da Medicina, e Agostinho Souza Lima, 
figura primaz no Brasil da Medicina Legal, no dizer de Nina RO- 
drigues, completavam a Congregação da juventude radiosa de 
Rubiáo no casarão de Santa Luzia. 

Domingos Rubiáo Alves Meira, fluminense de Pirai, nasceu a 
4 de junho de 1878. Aos 21 anos, em 1899, terminou o curso 
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médico na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, então na 
praia de Santa Luzia. 

Em 1901, após ter exercido rapidamente a clínica na cidade 
de Piuí, Minas Gerais, em São Manoel e Jaboticabal, neste Estado. 
transferiu-se para a Capital paulista onde, a partir de 1916, dará 
luzes a cadeira de Clínica Médica na Escola de Arnaldo, até falecer 
em 1946. Silva Lacaz resumiu sua figura de homem e mestre: 
médico, professor de medicina, homem de letras, orador, político, 
cidadão. acima de tudo foi médico, para quem a medicina foi a 
sua vida. "Como médico viveu e como médico morreu". Comple- 
mentando-o o saudoso Antônio de Almeida Prado referiu que, 
"como médico, nunca distinguiu o rico do pobre e o dinheiro 
nunca teve para ele nenhuma significação material". 

Eram os dias do médico impregnado de alta cultura, capaz 
de entender os anseios e as dores humanas em toda a plenitude 
Eram os dias do médico de família, integraçáo completa de fa- 
cultativo e psicólogo a dar proteção e segurança, síntese de orien- 
tador e conselheiro do doente e de seus familiares. À medicina., 
desprendimento e renúncia, não faltavam os ademanes da cari- 
dade. A todos cabiam as palavras de Miguel Couto: se a medicina 
não está toda na bondade, menos vale sem ela. 

Jovem, ainda estudante, Rubião, nas férias, já frequentava os. 
serviços de Arnaldo Vieira de Carvalho, na Misericórdia. De inicio, 
s Cirurgia mereceu sua observação e interesse, mas ao frequentar 
as aulas do casarão da escola do Visconde de Saboia e de Torres. 
Homem, recebeu um grande impacto emocional. Ele mesmo o 
dirá: "Encantou-me a medicina diante da palavra de Francisco de 
Castro, mal a ouvi pela primeira vez. A sedução de sua eloqüência 
foi muito forte. Talvez falasse a minh'alrna a ciência do observa- 
dor em que me iniciei logo, guiado pelo fulgor daquela inteligência 
e o brilho daquele saber". 

Francisco de Castro foi, conforme testemunho dos contempo- 
réneos e a fama que aureola a memória, um mestre divino. Edu- 
cador de Gerações, burilador de almas jovens, arrebatava pela 
eloqüência da palavra e da ação. Em suas magistrais aulas dizia 
frases castiças, vestidas pela roupagem de uma oratória infla- 
mada. Impregnado de alta cultura podia entender os dramas e as 
paixões humanas em toda a plenitude. Exprimiu a culminância 
do ensino médico em seu tempo. Homem belo, de simpatia irra- 
diante, autor de versos ricos, era sem dúvida "expressão viva da 
caridade que lhe luzia nos grandes olhos suaves". Amava os 
humildes, os enfermos, os pequeninos. O gesto sutilíssimo, a pala- 
vra balsâmica, o olhar sereno, a palavra carinhosa e envolvente, 
eram o melhor dos processos curativos. A pessoa do médico 
superava os mais ativos refrigérios terapêuticos. 
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Miguel Pereira na Guanabara prosseguiu galharda e desteme- 
rosamente a obra alicerçada por Torres Homem e Chico de Cas- 
tro; Rubiáo estadeou, não menos vitoriado, em São Paulo, ainda 
não de todo apagado de suas vestes coloniais. Ao chegar na 
Paulicéia dominavam a clínica - rememorou saudoso em seu 
livro "Médicos d'Outrora", evocação dos fastos de outros tempos 
- os irmãos Pedro e Inácio de Bzende, Pereira da Rocha, Ber- 
nardo Magalhães, Matias Valadão, Bento Ferraz e Vieira de Carva- 
lho. Já passara a época de Guilherme Éliis, Pereira Barreto, Cae- 
tano de Campos e Carlos Botelho. No ocaso, o sol escondia seus 
raios de luz, também para Adolfo Gad Cesário Mota e Matias Lex. 

Em passadas rápidas se desvaneciam para entrar na lembran- 
ça dos pósteros Ricardo Daunt, Miranda Azevedo, Jaime Silva e 
Lopes dos Anjos. Antigos dias em que os facultativos faziam a pé, 
a cavalo ou de carro, a visitaçáo pela residência dos enfermos a 
aliviar a dor e minorar os sofrimentos d'alrna. 

Em 1898, aqui recolhe as aulas do "Divino Castro" e zs insere 
na "Ga'-azeta Clinica de São Paulo", e em 1905 as mesmas, em edição 
a parte, eram publicadas como "Lições de Clínica Propedêutica", 
com prefácio do não menos ilustre, o excelso Aluísio de Castro, 
que registrava, em comoções filares, "a Muência sobre os des- 
tinos da mocidade médica das lições do mestre precocemente de- 
saparecido". Rubiáo, grato ao mestre, entendia contribuir para 
o "edifício da justiça e da gratidãon, e logo decidido passa a em- 
preender luta para a renovação dos métodos semiológicos e tera 
pèuticos de uma época. 

O primeiro curso de aperfeiçoamento realizado em Piratininga 
iião tarda. Em 24 de fevereiro de 1909, nele tomam parte, além 
de Rubião, Ulisses Pa.ranhos e Alexandrino de Moraes Pedroso, 
com as galas primacias. 

Em 1910 já é estrela de primeira grandeza e aos 24 de junhc 
desse ano será interprete da classe médica paulista ao saudar 
Arnaldo, no 25." aniversário de sua condução ao comando clinico 
cio Hospital Centrzl da Wsericórdia. 

Arnaldo remodelara "o velho hospital". Organizador, impu- 
sera novos mod.ismos de técnica e administração. Soubera reunir 
ao seu redor os mais altos vultos da medicina paulopolitana; os 
mais hábeis, os mais capazes, os mais aptos foram mobilizados 
para contribuir na sua faina de construir uma nova medicina e 
um novo hospital. Uma equipe homogênea, de indiscutível valor, 
surgiu; a Santa Casa renovara-se e renascera. Amadurecera a 
possibilidade de se criar escola médica. Arnaldo o sentia, mas 
não era de gestos afoitos e impulsivos. Era necessário ainda espe- 
rar que o fruto sazonasse. Entretanto, outros eclodiam em lam- 
pejos quase sempre sem base e inconseqüentes. A escola de Far- 



112 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S .  PAULO 

mácia pretendeu fundar uma Faculdade de Medicina. Entre mui- 
tos outros Rubiáo foi convidado. Entendia, porém, não poder 
aceitar o convite pelo vício de origem, de sua composição, far- 
macêuticos estarem na Congregação, constituindo-se professores 
de futuros médicos, julgarem-nos em defesas de teses com os 
m-esmo direitos e as mesmas prerrogativas que a lei só concede 
aos doutores em medicina. 

Julgou-os incompetentes para formar uma escola médica. Es. 
tranhou que Ulisses Paranhos e Eduardo Guimarães, já sagrados 
em concursos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, não 
figurassem no quadro da pretensa escola. E, autêntico, deixa de 
aceitar o convite: "Não quero descer a outros nomes que me 
faltam, nem estudar os aproveitados, entre os quais eu figuro 
imerecidamente. Grave erro é a fundação da escola, lecionando 
pessoas estranhas e jejunos em Medicina", sentenciaria enfático. 

Entrou na liça. Aborreceu-se, teve de enfrentar polêmicas, 
mas cumpriu com o que julgava seu dever. Não apoiaria o que 
vinha, em suas origens, com pecado fundamental. 

Logo depois Eduardo Guimarães organizou uma escola de 
Medicina, no contexto "Universidade de São Paulo", desejo justo 
e idealístico, mas de curta duração. Não era chegado o tempo.. . 

Esse virá, quando Arnaldo e seus companheiros atenderam 
ao chamado de Rodrigues Alves, e com o apoio de Oscar, filho 
deste, e Altino Arantes, vão erigir a Faculdade de Medicina e Ci- 
rurgia de São Paulo, monumento perene erguido em pró1 da ciên- 
cia e da cultura de nossa terra. 

Meira é logo convocado, assume a direção da cadeira de Clí- 
nica Medica, e nos primórdios de 1916 profere a lição inaugural, 
verdadeira profissão de fé, jurispmdência do exercício da Arte 
de Hipócrates: "Deixastes - dizia - a necroteca e o laboratório 
de experiências; entrastes no Hospital. E junto ao miserável que 
se acolhe a guarida da caridade, que tendes agora de aprender, 
que tendes de constituir a vossa armadura de cientistas, que ten- 
des de colher ensinamentos que futuramente vos sagrarão após- 
tolos da medicina". Sim, "apóstolos desse ideal samaritano", na 
afirmaqão feliz de Flamínio Fávero, que é o jornadear sem fim 
pelos jardins de Esculápio. 

Atendera ao apelo do condestável Arnaldo, mas nem por isso 
abdicará mais tarde do que julga o direito de divergir: "Fui mes- 
mo dos poucos que com ele lutaram e terçaram armas". Mas, 
"jamais deixará de apoiá-lo nas causas justas", (permitam-nos, a 
vosso ver, todas), nem esquecerá de eríaltecê-10 quase sempre. 

Em "Médicos d'Outrora", fixará a personalidade de Arnaldo 
com justeza e respeito. Entende-lhe o condoreirismo. Exalta-lhe 
"o rasgar de águia". Bosqueja-lhe o traço com pincel exato. Re- 
conhece-lhes o comando e a obra. Arnaldo era o condutor, o 
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d o  de união, a certeza de hierarquia e estabilidade. Pranteia-lhe 
a ausência. Relembra-o saudoso. 

É ele todavia um dos que herdam o bastão de condutor. En- 
sina, orienta, estabelece diretrizes e é indubitavelmente quem vai 
propiciar as condições para que com nova geração se crie a mo- 
derna escola de Clínica Médica em São Paulo. Seu apoio incon- 
dicional vai permitir que Alvaro Lemos Torres, Barbosa Corrêa, 
Jairo Ramos, José Ramos Jr., Luís Décourt, Jairo Cavalheiro Dias, 
Bernardino Tranchese, João Alves Meira, seu filho, e outros mais. 
estruturem a nova medicina. 

Gerações e gerações vão se abeberar de seu descortino. Foi 
mestre que incentivou e não marginalizou valores meritórios. 
Exemplo a ser meditado serena e profundamente. 

O professor jamais envelheceu. E o deveu ao seu sempre per- 
feito entendimento com a mocidade estudiosa. Compreendeu-a e 
foi por ela entendido, amado a respeitado. Não lhe negara jamais 
o apoio. 

Tinha esse entendimento por mote e dístico: "Sou conhecido 
por vós estudantes, como verdadeiro amigo dessa mocidade, como 
seu constante defensor, como propugnador de idéias liberais, 
como amante das forças vivas da nação que são a juventude ilus- 
trada dessa nossa cara terra". 

Essas afinidades com os discípulos e os mais jovens, traduzi- 
das em incentivos exemplares, também vão tor.ná-10 o verdadeiro 
fundador da Associação Paulista de Medicina, em 1930, e presi- 
dente primaz, ao apoiar uma plêiade de jovens doutores, cauda- 
tários do sonho primeiro, e logo multiplicador, de Alberto Mupieri, 
zênese da entidade médica maior do continente. 

Alberto Mupieri, esse sonhador-artífice de APM, ao evocar o 
clima emocional dos dias da fundação da entidade médica maior 
de S. Paulo, registrou: 

"A APM foi uma semente lançada numa época de domínio 
oligárquico da classe. Havia uma única entidade médica que, a 
despeito dos grandes serviços a classe, conservava a estrutura de 
sua fundação. Já haviam decorridos mais de 40 anos dessa época 
e continuava a entidade fechada, pois seus portões só se abriam 
por ocasião de uma vaga. E havia nepotismo na indicação do 
novo titular. Foi por isso uma luta ingente a fase inicial da fun- 
dação da APM, muita reação, indiferença, combate a toda idéia 
nova, mas a idéia foi tomando corpo, se consolidando e sem tar- 
danças se tornou vitoriosa. A semente de 1930 tornou-se o Jequi- 
tibá de agora". 

Pois líder de um alto momento da classe médica de Pirati- 
ninga, em desejos de realização, Rubião Meira, com todo seu pres- 
tígio, não vacilou um instante em apoiar os moços idealistas. 
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Alberto Mupieri foi o idealizador, o sonho, "o germe que faz 
a palma", a pertinácia e a certeza da vitória de nossa entidade. 
Foi o seu proselitismo o responsável peia égide da Associação 
Paulista de Medicina. 

Rubião Meira, entretanto, foi o estadeador, a essência, o que 
semeia, edifica, planta para a posteridade, o lidador sem medo e 
sem mácula. 

Tiveram a colaboração não menos primordial de Oscar Mon- 
teiro de Barros, Potiguar Medeiros, Cesário Matias, Felipe Figlio- 
lini, Barbosa Correa, Jaime Ferreira e Ataíde. O apoio vigoroso 
de Rubião logo se fez sentir. Com colaboração eficiente e deci- 
dida assinou inclusive a convocação para a assembléia da funda- 
ção, presidindo-lhe a reunião primeira e foi o presidente número 
~ u n  de nossa gloriosa Associação. Após a gestão de seus eminentes 
sucessores, João Alves Lima, Antônio Cândido de Camargo, En- 
jolras Vampré, ainda por longos anos, de 1937 a 1942, caberá a 
Domingos Rubiáo Meira, novamente na qualidade de presidente 
da APM, consolidar em definitivo aquela sociedade de esculápios 
que há de se engastar entre as mais distintas do Universo. 

Rubião justamente ingressou na Academia Paulista de Letras, 
ocupando a cadeira 29, que tem como patrono Caetano de Cam- 
pos, educador e médico, devotado facultativo da Santa Casa da 
Chácara dos Ingleses, na Glória. 

Digna da alta curul é a página antológica, "O Médico e a 
Medicina", lição inaugural do curso de clínica médica em 1920, 
proferida no casarão da Rua Brigadeiro Tobias, que um dia pre- 
senciara os amores de Domitila e do Brigadeiro Tobias, verda- 
deira "oração aos Moços que vão ser médicos". Difundindo-a, já 
pedimos vênia, em sugestão a douta e Colenda Congregqão da 
Faculdade de Medicina da USP, para que fosse repetida pelos 
tempos em fora, anos após anos, na abertura dos cursos, já que 
é página imortal da literatura e da História da Medicina paulista. 
Sigamos as peroraçóes candentes, expressões de alto ideal: "Ser 
médico, meus amigos, é vestir as roupagens do sacrifício, é imolar 
a sua pessoa em bem dos outros; é entregar a vida, perder seus 
melhores anos, gastar as mais ricas energias, em prol dos seres 
humanos que vos pagam, em indiferença, toda essa grandeza des- 
perdiçada. É trazer constantemente nos lábios a mentira santa, 
quando encontra a impossibilidade de restaurar a existência con- 
denada pela fatal lei do destino, recolher n'alma, em retribuição 
ao benefício distribuído, as dedadas de carvão maculadas da 
ingratidão, que é o apanágio quase constante dos que se aproxi- 
mam, ajoelhados, na hora da aflição, e se retiram retesos, no mo- 
mento em que nada mais têm a pedir. 

"Eis, em duas palavras, o que é ser médico. O médico 6 
o martírio vertido que paneia, é o condenado sem crime que, entre 
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feras, vê coar a luz do tempo, sem desmaios nem ocasos, chamado 
a praticar o bem, recebendo em troca os frutos da maldade. 
terrena. 

"Que consolos lhe são retribuídos? Que paga lhe é dada por. 
tanta messe de benefícios que espalha? Que lhe vale receber em 
troca de um ente que salva, de uma vida que retira do golfáo da, 
morte onde ia mergulhar, a moeda com que se satisfaz o oficio 
de um mecânico? Que lhe importa o metal sonante, se ele deu o 
que não vale o peso do ouro, que é a existência de um ser querido. 
que se ia afundando no pélago do desaparecimento? Há um nada 
que represente o preço de uma vida? E, no entanto, em regra 
- olhai que eu vos falo sempre em tese - porque, mercê de 
Deus, as exceções são em número considerável, o que, por mo- 
mentos, nos lavam de júbilo a alma contristada no meio de tanta. 
desolação, de tanta tortura moral. O médico é o escravo do 
doente. Não penseis que exagero. Ainda não soou, como nunca. 
soará, o seu 13 de Maio. Que ele deixe de vê-lo um dia, que o 
não socorra uma vez, que uma causa qualquer e sempre sagrada, 
o impeça de visitá-lo, e aí, vem, morro abaixo, a avalanche dos 
impropérios, aí desce o caudal dos insultos, de mistura com a 
enxurrada da infâmia a atesar-lhe o nome, a atirá-lo na rua da. 
amargura. 

"Pouco importa que ele tivesse sido sempre carinhoso, pouco. 
vale que ele só possa contar, no tráfego de seu trabalho, com 
sucessos, mas bastou uma vez que a impossibilidade se erguesse. 
diante de si, com a imponência de uma muralha intransponível, 
para que tudo que fez caia por terra, para que ele se transforme, 
de anjo que até então o era, em diabo que desde esta hora ele 
fica sendo. Quereis situação moral mais precária? Pois esta é a 
situação que adotastes para lema de vossa vida, que tendes de 
palmilhar, vestidos de túnica da tortura, colada aos rins, aderente 
ao corpo, e de que nunca mais podereis vos desfazer. 

"Porque vós sereis médicos toda a existência, e essa é a pior 
das sentenças que eu vos posso lavrar, é a maior das ameaças 
que vos tenho de fazer, a maior das calamidades que vos devo 
anunciar. Sereis médico e mais nada. 

"O reverso da medalha tem seus encantos. 
"Dominais as sociedades, ocupais posição invejável no meio 

em que viveis, porque vós sois sempre o primeiro, valeis mais 
que os chefes de estado, decidis de suas vidas como se fôsseis 
vós os criadores das grandezas da terra. 

"E a vós que todos procuram no momento das aflições, vós 
sois como que enviados do Divino Mestre, todos vos respeitam, 
a vossos pés encontrareis os poderosos e os humildes, os grandes 
e os pequenos, os ricos e os pobres, acotovelando-se na ânsia 
de receber o primeiro carinho, o primeiro cuidado; eis o lado 
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belo de vosso ofício; a grandeza moral que entranhais, a força 
de que dispondes, porque encarnais a ciência sagrada que reme- 
deia os males, que cura as doenças, que alivia as dores, que mi- 
tiga os sofrimentos, que expele as angústias. Vós sois e sereis 
sempre os mandatários de Deus. Aí reside a majestade de vosso 
poder. 

"Não abuseis de vossa força, e usai-a com caridade, porque, 
sem esta, também de nada valeis, e a caridade deve ser a flâmula 
que poreis sempre baloiçando no castelo de vossa profissão. 

"É esta a parte moral de vosso ofício". 

O livro de contos, intitulado "Turbilhões", apareceu em 1917, 
,edição da Casa Espíndola, a retratar redemoínhos de paixões de- 
sencontradas, voragem de estados Calma, que se chocam e agitam, 
e a merecer estudos psicológicos, esclarecedores dos turbilhões do 
espírito. Era na verdade livro de proselitismo interpretativo das 
paixões que assolam e estiolam a alma humana. 

"Perfis e lutas", publicado em 1913, tinha no proêmio justi- 
ficativa de serem "reminiscência dum antanho tempo", com suas 
lutas pessoais de lutador, justo e imparcial, a desejar que se 
conhecessem as linhas dominantes de seu caráter e traços de sua 
vida. Uma analogia flagrante com o testamento, aqui antecipado, 
de Jean Jaques; eis o que eu sou, o que fui, o que eu pensei.. . 

Para a tristeza da Memória Histórica poucos mestres, inte- 
lectuais, políticos e governantes, figuras de escol deste País dos 
Paulistas, têm deixado anotações "du temps jadis", dos recuados 
dias, que enfileirados constituem, na somação de eventos, a His- 
tória da Civilização Paulista. Mestre Rubiáo deixou em "Médicos 
d'outrora", impressões pessoais de esculápios, repositório imen- 
so, manancial inestimável de homens e fatos, que, sem sua pena, 
teriam para sempre caído na noite negra e triste do olvido. 

Em 1916, vinha a público a "Clinica Médica" do Dr. Rubiáo 
Meira, professor da Faculdade de Medicina de São Paulo, mem- 
bro de duas doutas Academias, a Nacional de Medicina e a Pau- 
lista de Letras, e Chefe de Clínica da Santa Casa de Misericórdia, 
esta já sediada em chãos da Chácara de Arouche Rendon, doação 
de Paes Barros e Rego Freitas. Primeiro livro aqui editado de 
alta Medicina, trazia novos conceitos de diagnose e terapia e de 
recentes aquisições doutrinárias de Laboratório e Clinica, a ex- 
primir um curso pleno de uma Escola pioneira nascente. 

Numa síntese emocional, rememorações de respeito e sau- 
dade, temos de enfatizar que Homem e Esculápio, Professor de 
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Medicina e Reitor da Universidade de São Paulo, político e pro- 
sador fluente, beletrista e acadêmico, iniciador e estruturador da 
Clínica Médica e 1." Presidente da Associação Paulista de Medi- 
cina, integrou-se para sempre, Domingos Rubião Alves Meira, na 
Saga do Talento e do Trabalho da Grei dos Bandeirantes. Que 
para sempre sejam lembrados o Mestre, o Patriarca, o Lidador, 
e as decorrências positivas de sua Vida e de sua Obra não menos 
-~aliosa! 



UMA NOITE HISTÓRICA DA TERRA ITUANA 
- MONT'ALVERNE 

Vinicio Stein Campos 

O tempo, e com ele o desinteresse geral na conservação dos 
ecos de outrora, vão aos poucos apagando os traços culturais do 
passado e contribuindo para que tenhamos uma visão deformada 
e imperfeita do modo de pensar, de sentir e de ser, das gerações 
que nos precederam no serviço e no culto da Pátria. 

Esta ruptura entre o pretérito e o presente, tornando inexpli- 
cáveis para este os testemunhos materiais daquele, concorre em 
magna pars para o desbarato e a destruição dos documentos, 
peças e construções remanescentes dos velhos tempos paulistas, 
vandalismo que dilapidou por séculos inteiros o nosso patrimônio 
cultural e contra o qual se colocou por fim o poder público, em- 
penhado em defender, através de órgãos próprios penosamente 
estruturados, o imenso acervo histórico, arqueológico, artístico 
e turístico ameaçado. 

Em nenhuma cidade de São Paulo esse patrimbnio e' mais 
expressivo e valioso que em nossa veneranda e muito amada Itu, 
a terra legendária que participou das incursões audazes do ban- 
deirismo, comandou valentemente o devassamento dos sertões, 
colaborou no processo da independência, auxiliou a implantação 
do sistema constitucional, formou nas hostes revolucionárias de 
Sorocaba do Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, contribuiu com 
gente e valor para as sangrentas lutas da Argentina, do Uruguai 
e do Paraguai, desfraldou a bandeira do abolicionismo, madrugou 
nos movimentos de arregimentaçáo republicana, engalanou-se em 
pompas e prestígio na exteriorizaçáo de sua brilhante vida social 
e política, no esplendor e na intensidade de seu culto católico, 
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no vigor de sua força econornico, industrial e agrícola, no renome 
de seus homens públicos, de suas escolas e professores, de seus 
artistas, escritores e santos! 

E como nas demais cidades do Brasil, também em Itu a 
memória da Nação se foi diluindo na seqüência das novas gera- 
ções, esquecidos os feitos de nossos maiores, ignorado o sen- 
tido das relíquias e monumentos, desfeitos os traços dos episó- 
dios que ilustraram o seu nome na admirqão e no respeito dos 
cronistas dessas antigas eras brasileiras. 

E entre as páginas esquecidas dos velhos tempos ituanos, 
(tão esquecidas que o mais cuidadoso memorialista de seus 
fastos, F'rancisco Nardy Filho, delas não teve  conhecimento^, estiio 
as que registram um dos mais formosos acontecimentos cívicos 
da cidade fidelíssima e traduzem, de modo inequívoco, a sua pro- 
jeção no quadro social e político de São Paulo daqueles dias 
distantes. Eu me refiro a data histórica de 4 de fevereiro de 1816, 
que encerrou com chave de ouro os festejos religiosos de Nossa 
Senhora da Candelária daquele ano, associando-os as festividades 
da elevação do Brasil a condição de Reino Unido ao de Portugal. 
nos termos da Resolução Real de 16 de dezembro de 1815. 

Itu vinha vivendo dias alegres e festivos, com a música rea- 
lizando as habituais passeatas, os bronzes católicos bimbalhando 
desde o alvorescer, as casas e vias públicas enfeitadas com folha- 
gens e luminárias, o povo dos mais afastados rincões acorrendo 
pressurosamente para participar dos extraordinários festejos. 

A nota palpitante das celebrações era a notícia de que che- 
gzrs a Itu, precedido de justa fama, um jovem sacerdote fran- 
ciscano, que iria consagrar-se na Corte do Império como das mais 
impressionantes figuras de nossa tribuna sagrada - Frei Fran- 
cisco de Mont'Alverne, eloqüentíssimo orador que D. Pedro I1 
chegaria a ouvir, em 1854, na Candelária, numa de suas prédicas 
mais comoventes.( 1) 

Os ituanos tiveram então ensejo de conhecer, ver e ouvir, na 
exuberância de sua mocidade e de seu entusiasmo, nessa noite 
histórica de 1816, o admirável franciscano que vinha se agigan- 
tando no País como um dos vultos mais aplaudidos do clero na- 
cional, pela eloqüência magnífica de sua palavra fluente, clara e 
contagiante! A voz de Mont'Alverne era simplesmente empol 
gante. Ninguém lograva ficar indiferente à sedução de sua palavra 
arrebatadora. Em torno dele, na tribuna, criava-se um halo de 

(1) Solicitado pelo Imperador, que desejava ardentemente ouvi-lo, 
Mont8A1verne retoma ao púlpito da Candelária após 18 anos de auséncia, pois 
dela se afastara em 1836 vencido pela doença. Estava alquebrado e Cego. 
Nessa ocasião pronuncia aquela oraçáo famosa onde se destaca o periodo - 
*E tarde.. . é muito tarde.. .S .  etc. 
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encantamento irresistível, sob o influxo daquela torrente de har- 
monia que se desprendia de sua garganta privilegiada, subjugava 
a todos os ouvintes e fazia cor. que os corações pulsassem, em 
uníssono, ao ritmo do seu. 

A celebração do ato cívico-religioso obedeceu ao pomposo 
ritual católico da época. A bela igreja que a devoção do Padre 
João Leite Ferraz havia amorosamente construído, cobria-se de 
flores, as luzes palpitavam nos altares e nos candelabros e lus- 
tres da nave e da capela-mor, um conjunto primoroso fazia-se 
ouvir no coro, o incenso dos turíbulos espargia suas volutas aro- 
máticas, tudo compondo um ambiente de distinção e religiosi. 
dade, de fé e elevação espiritual, a que não faltava a nota cívica 
do calor patriótico, pelo auspicioso acontecimento nacional que 
se ia comemorar. 

Eis que assoma a tribuna a figura tão esperada de Mont'Al- 
verne. Silêncio profundo na enorme assistência que lotava total- 
mente a igreja matriz. O jovem orador, voltando-se para o grande 
público, diz pausadamente: 

" C A N T A T E  DOMINO CANTICUM NOVUM.  
QUIA  BENEPLACITUM E S T  DOMINO I N  
POPULO SUO. (1) 

E traduzindo: 
Cantai ao Senhor um novo cântico. . . 
Porque Ele manifestou sua beneficência 
em favor de seu povo." 

A sua voz limpida e sonora, dum timbre quente e agradável, 
domina o interior do templo, exaltando e significação da provi- 
aência real que acaba de transformar radicalmente a situação 
política do Brasil. 

Tendo diante de vós esta série imensa de graças, que a porfia 
ros são prodigali~adas, objeto das vistas paternais do mais bene- 
fico dos Príncipes, recebendo de sua munificência favores jamais 
obtidos por nossos pais, vendo alargar-se o futuro mais risonho, 
poderíeis recusar as provas mais enérgicas do vosso patriotismo. 
e do apreço em que tendes a dádiva, que acabais de receber? 
Nossos destinos gloriosos não podem ser desconhecidos. O Uni- 

(1) Psalmo - 149, v. 1. 4. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 121 

verso admira o lugar eminente que nós vamos ocupar na ordem 
política. O gráu de importância que o Brasil vai obter por sua 
elevação a categoria de Reino, não deve escapar a vossa penetração 
e a vossa reconhecida inteligência. 

Uma colônia (1) tão importante por sua posição topográfica. 
sua vasta extensão e seus imensos recursos; célebre por sua fideli- 
dade, viu enfim restabelecida sua reputação, premiados seus ser- 
viços, assegurada sua preeminência por esta distinção digna de um 
grande povo." 

E Mont'Alverne, numa antevisão do futuro, interpela a gran- 
de assistência ituana que o ouvia, enlevada: 
- "Quem desconhece o que somos, quem ignora o que já 

éramos, quem não entrevê o que seremos? Quanto é grandioso, 
quanto é magnífico este quadro! 

Seu desenho devia ser confiado a um orador que reunisse 
os conhecimentos mais profundos e o mais subido patriotismo." 

E diante da manifestação do auditório, prossegue. "Aceitarei, 
senhores, as inspirações do vosso entusiasmo; e subjugado pela 
?moção, de que sois tão vivamente possuidos. forcejzrei por fa- 
lar-vos com dignidade e escolha. Amor sublime da Pátria, renova 
os prodígios, de que tu só és capaz. Inunda meu peito, abrasa 
minha alma; e teus fogos imortais ministrarão ideais, suprirão 
talentos!" 

Passou então o conferencista a destacar a contribuição de 
Portugal no trabalho gigantesco do alargamento geográfico do 
mundo, a intrépida aventura da destruição dos mitos oceânicos, a 
descoberta e sujeição da África e da Ásia, os valorosos capitães, 
marinheiros e administradores que a pequena Lusitãnia distri- 
buiu por todos os continentes e mares, para demonstrar que sendo 
os brasileiros os herdeiros de antepassados tão ilustres e animo- 
sos, igual valor se poderia esperar destes irmãos americanos. 
Longe de admitir a ingênua interpretação dos textos oficiais que 
substituíam a paiavra "colônia" por Estado ou Província, desig- 
nação em que se asilava uma situação colonial de fato, Mont'Al- 
verne, na sua vibrante oração congratulatória, destroi inapela- 
relmente estas ilusões, mostrando pura e simplementes que a 
expressão "colônia" era a linguagem da época na qualificação de 
nossa terra e que os brasileiros como brasileiros se comportavam 
desde os mais recuados tempos de nossa vida social e politica. 

"Os filhos dos heróis não poderiam degenerar da afoitesa 
que assinalou seus pais desde o berço da monarquia. Esta intre- 
pidez, esta fidelidade a toda a prova, não tinha perdido sua energia 
passando o Equador. Os Brasileiros não desmentiram as lições 
que seus avós haviam dado na Europa, na Africa e na Asia. Ferozes 
contendores quiseram provocar-nos; feitos d'armas nos deram a 
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conhecer. A Holanda não pôde ainda estancar o sangue das fe- 
ridas mortais abertas pela espada brasileira, nem arrancar de seus 
anais as páginas em que está gravado nosso denodo, e seu opró- 
brio. Seus recentes, seus mais constantes sucessos não têm 
podido compensar os danos que é forçado a carpir. Infaustos 
acontecimentos trouxeram as nossas praias esses formidáveis 
inimigos. Dos lagos empestados da Neerlândia partiram mil guer- 
reiros que ousaram dividir entre si o território brasileiro. Bata- 
lhões aguerridos oprimiam suas cidades, enquanto esquadras 
formidáveis assenhoreavam-se de suas costas. Ufanos com os ma- 
les, que a mãe pátria suportava, eles se jactavam de arrancar de 
seus brqos este filho, destinado a minorar um dia seus desastres. 
Maurício de Nassau acabava de apertar os grilhões lançados pelo 
fero Louck. Uma vara de ferro se prolongava do majestoso Ama- 
zonas à opulenta Bahia. Ardendo em ira o Belga rasgava sem 
piedade o seio do Brasil. Guiada pela ferocidade a perfídia inso- 
lente via a seus pés o gigante dos trópicos, e rindo prendia-lhe as 
mãos com cem cadeias. 

A injustiça pretendeu fundar um império sobre alicerces er- 
guidos pelo crime; nossos revezes não foram impunemente agra- 
vados. No seio de Pernambuco repercutiu o grito de liberdade 
com que Portugal atroava as extremidades da terra. Seu facho 
iluminou as nossas cidaües e os nossos campos; seu calor desen- 
volveu a coragem que nos tocou em partilha; sua luz indicou os 
caminhos que devíamos trilhar. Tremulou o nosso estandarte 
pressago de combates e triunfos. Amsterdam foi tomada de susto 
sabendo o herói que o céu e nossa lealdade armaram em sua 
perda. . . 

Recebe, ó imortal Vieira, as nossas ovações! Cento e setenta 
anos já passaram e tua auréola não tem perdido a sua magnifi- 
cência. Cento e setenta séculos passarão e tua memória será 
sempre gloriosa". 

Após recordar o duelo sustentado pelos brasileiros para liber- 
tar o nordeste da opressão estrangeira e decantar as belezas sem 
par e as possibilidades extraordinárias de nosso País, Mont'Al- 
verne continua: 

"O Brasil estava preservado para encher uma larga página 
nos fastos do Universo. A s  riquesas são indubitavelmente o móvel 
das revoluções, que têm circulado o globo. A pobresa, que será 
sempre a partilha dum grande número de homens e a escolha de 
pequeno número de sábios, não causa ruído sobre a terra. Os 
anais do mundo só podem portanto falar de guerra, de conquistas, 
de riquesas. Os ricos produtos do Brasil, recolhidos nos campos, 
que há três séculos eram inteiramente incultos, valiam muitos 
milhões. Seus trabalhos eram a base do comércio d'Africa; es- 
tendiam as pescarias e a cultura da América do Norte; procura- 
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vam consumos avantajados às manufaturas da Ásia; dobravam, 
triplicavam talvez a atividade da Europa inteira. Eles podiam 
reputar-se a causa do movimento impetuoso que agitava o Uni- 
verso e que o agitará com mais rapidez quando culturas tão 
suscetíveis de aumento atingirem sua perfeição. 

Esta risonha perspectiva era apenas um ensaio de nossas 
prosperidades. Um fato nunca ouvido ia ser entregue a história 
das nações. O Brasil devia esconder em seu seio o penhor mais 
seguro da estabilidade do trono português. As memórias estu- 
pendas que ilustraram a longa esteira dos seiscentos anos, ia ser 
confiada a sua guarda. Quem ignora este célebre acontecimento? 
Quem não viu este sucesso famoso? Tudo pressagiava o futuro 
mais lisongeiro. A liberalidade do soberano antecipava os nossos 
votos. Parecia que eles haviam tocado o seu termo; e a nossa 
sensibilidade como que estava esgotada." 

Interrompendo o fio aos seus pensamentos o orador se dirige 
ao acontecimento histórico que se comemorava: 

"Chegou a época em que galgamos o degrau honorífico tão 
longamente aguardado. Abriu-se a mesma lice ao talento. Nós 
pretenderemos, nós subiremos às honras com esta altivez, que 
distingue um povo livre. Ontem, filhos mais moços de Portugal, 
somos hoje seus iguais. Reapertaram-se molas sociais, cuja ação 
atrairá sobre nós olhares respeitosos. Realizaram-se os desejos 
dos grandes homens, que não recearam invocar o amor do gênero 
humano, e haviam bebido suas luzes no fogo sagrado, que os 
abrasava. A liberdade ilimitada do comércio do Brasil deve sem 
dúvida excitar os mais ativos esforços, e reanimar todas as indús- 
trias. Não se duvida mais que se deve ao comércio a felicidade 
dos povos, e a grandeza do Estado; que sua opulência deve ser 
fundada no trabalho, e que vale mais que o ouro e a prata. A 
importação ministra, e fornece as matérias, que devem excitar O 
desenvolvimento industrial; a exportação anima a fabricar além 
do que exige o consumo doméstico. O acréscimo de comodidades 
recompensa os suores, e as fadigas. Os espíritos adquirem um 
vigor novo. As ciências, as artes são cultivadas com sucessos 
sempre renascentes, porque são mais conhecidas nos Estados, em 
que a indústria é mais desenvolvida. 

Esta medida salutar acabou com todos os tropeços coloniais 
e deu a sentir o que pesávamos na balança política." 

E exaltando o importantíssimo passo que o Brasil acabava 
de dar, rompendo as algemas coloniais para comparecer perante 
as demais nações como Reino Unido ao de Portugal, tratando de 
igual para igual seu antigo suzerano, Mont'Alverne faz vibrar in- 
tensamente os sentimentos cívicos do povo ituano, acrescentando: 

"O impulso vigoroso. que impele o carro em que o Brasil se 
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mostra ovante, não descobre uma vontade firme e determinada 
em promover o adiantamento do Brasil? Quando nossos netos 
perguntarem: quem tornou florentes nossas povoaçóes. fomentou 
a agricultura, deu segurança aos nossos estabelecimentos rurais, 
pejou nossos portos com navios nacionais e estrangeiros, fundou 
arsenais, criou escolas, erigiu academias, fez surgir uma nova 
capital e a embelezou com os edifícios mais suntuosos? Haverá 
um só que não pronuncie seu nome, este nome tão caro aos seus, 
tão respeitável aos estranhos? As vantagens incalculáveis da paz 
serão d'ora em diante preferíveis aos esplendores efêmeros das 
façanhas belicosas. O fundador do império nisso é mais admi- 
rável apagando o fulgor da realeza, e instruindo-se nos mais rudes 
misteres, a fim de civilizar seu povo, do que humilhando em Pol- 
tawa o soberbo Rei da Suécia, do que edificando S. Petersburgo 
perto do golfo da Finlândia." 

Invocando a paternal figura de D. João, ele conclui: 
"Recebi, grande Príncipe, o testemunho mais expressivo da 

dedicação de súditos recomendáveis por seu aferro ao vosso trono. 
São os filhos desses valentes soldados que deixaram nas margens 
do Uruguai a recordação mais honrosa. Possam os vossos ucases, 
ó Príncipe, identificar-se com os do vosso povo para não separar-se 
jamais. Possa ainda mais a vossa presença lembrar-lhe as mercês, 
que lhe tendes outorgado, os dons com que desejais enriquecê-lo, 
e o desejais com ardor, aspiração digna do chefe duma nação 
magnânima. 

O rei pode tudo sobre os povos, mas as leis podem tudo sobre 
o rei. O rei tem um poder absoluto para causar o bem, e as mãos 
ligadas para produzir o mal. As leis o revestem de prerrogativas 
tão singulares com a condição de que será o pai de seus vassalos. 
Não é para si só que Deus o constituiu rei, mas para ser o homem 
dos povos, dos povos a quem ele deve todo o seu tempo. sua 
afeição toda. Senhores, se apreciardes a sabedoria, e circuns- 
pecçáo, com que o Príncipe se tem havido na sua melindrosa 
regência, não deveis reconhecer desempenhadas por ele estas 
máximas de Fenelon?! I3 a homenagem que eu devo a justiça e 
a verdade. 

ó Deus, Deus de poder e bondade, concedei a um Príncipe 
justo e benfasejo as bênçãos que um súdito agradecido vos deve 
ardentemente implorar." 

Calou-se o admirável orador. Reiniciam-se as cerimônias litúr- 
gicas enquanto Frei Mont'Alverne se encaminha para o seu lugar 
ao altar-mor, sob a admiração comovida da multidão. 

Fora, na praça da Matriz, nas ruas que lhe são próximas, as 
luminárias ardem com suas chamas oscilantes, nota festiva que 
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põe uma mensagem de encantamento e alegria no esplendor dessa 
noite memorável. 

Da bela igreja do Padre João Leite Ferraz levanta-se, por entre 
incensos e luzes, a harmoniosa prece dos órgãos e dos cânticos, 
a que se juntam os poderosos bronzes da torre quando o sacer- 
dote, alçando sobre os fieis o ostensório de ouro, abençoa, em 
cruz, em nome de Deus, este primeiro passo do Brasil na jornadâ 
irreversivel de sua independência. 

Cantate Domino canticum nouum. . . 
Quia beneplacitum est Domino in populo suo. 



A GLÓRIA DAS MONÇÕES 

Affonso D'E. Taunay 

-,:-curso proferido aos 26 
5 abril de 1920, em Porto 

Feliz, ao se desvendar a 
coluna rostral comemora- 
tiva das MONÇÕES. 

Ao generoso convite do sr. dr. Cândido Motta, ratificado pela 
comissão promotora da ereção do monumento as monções, agora 
inaugurado, devo a honra, muito grata, de fazer ouvir a minha 
voz desautorisada, nesta solenidade que nos é sobremodo cara, 
a todos nós, paulistas e brasileiros. É que nela rememoramos 
uma das mais gloriosas épocas de que se pode orgulhar o passado 
de nossa terra e de nossa gente. 

É que nela exaltamos a conquista do Brasil pelos brasileiros ... 
Como títulos a tão desvanecedora incumbência, apenas me 

toca a apresentação de modestas pesquisas sobre o bandeirismo 
paulista, assunto sobremodo caro a todos os que prezamos a tra- 
dição nacional. Títulos muito escassos portanto. . . 

Pesou mais fortemente para a escolha a delicadeza das in- 
tenções de quem quis associar os dois nomes: o do orador da 
inauguração e o do naturalista explarador do Brasil Central, a 
quem tão cedo colheu a morte nas ondas do Guaporé e de cuja 
arte se utilizou Zani para assunto dum dos baixos relevos de sua 
bel coluna rostral. 

Se, para o império das quinas se apossou o português do 
litoral que é hoje nosso, foi o brasileiro, foi, acima de todos, o 
paulista quem a esta faixa incorporou a imensidão das terras 
centrais. Nada vivia o lusitano, como o carangueijo, a arranhar a 



1920 - Chegada do Presidente Altino Arantes a Porto Feliz, para 
inauguração do Movimento das Monções. 
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praia, na frase, tão conhecida aliás, expressiva e exata, do velho 
cronista. 

Foram os filhos da colônia, os de S. Paulo, incornparavel- 
mente mais que os outros, - quem o ignora? - a quem coube 
tornar enorme este Brasil que as bulas e tratados haviam con- 
denado a ser mesquinho, apertado entre o Atlântico e o meri 
diano pouco generoso de Tordesilhas. Haveria de valer a este 
Brasil mutilado a arrancada paulista trazendo-lhe milhões de 
quilômetros quadrados, tomados ao espanhol, através da selva 
ignota e misteriosa, cheia de espanto e terror. 

No conjunto das vias de penetração do Brasil selvagem e des- 
conhecido, nenhuma tem a significação histórica que sequer de 
longe se aproxime da que empresta ao Tietê tão notável realce. 
Está o nome do grande rio de São Paulo indestrutivelmente li- 
gado a história da construção territorial do Brasil. 

Inçado o seu curso de dificuldades e perigos de todos os 
momentos, como que a Providência propositalmente lhe tornara 
áspero o vencimento da navegação dilatada, para manter exerci- 
tadas as qualidades de resistência e a capacidade de sofrimento 
dos seus navegadores rudes. 

Nele não se nota a placidez lacustre das águas amazônicas, 
permitindo a entrada das esquadras, por milhares de quilômetros, 
a dentro do Continente, nem os enormes trechos livres do S. Fran- 
cisco, do Uruguai e do Paraguai, nem a navegabilidade absoluta 
do Itapicuru ou do Parnaíba. A cada passo barrado pelas itai- 
pavas e as corredeiras, obstruído pelos grandes saltos intrans- 
poníveis às embarcações, defendeu o Tietê o seu sertão e os mis- 
térios do centro sul americano, com toda a energia das suas águas 
quase sempre escachoantes. Era o adversário digno de ser ven- 
cido por aqueles que o dominaram. 

Quando, as maretas do caudal glorioso, entregaram a sorte 
incerta as primeiras e toscas esquadrilhas dos devassadores do 
sertão? Quais os primeiros que lhe sulcaram as ondas e afron- 
taram as penedias? É o que ninguém sabe e provavelmente jamais 
se saberá. 

Imemorialmente navegado, com certeza, pelos índios do pla- 
nalto, em demanda das terras guaranis do Paraguai, pelas águas 
do velho rio de Anhemby desceram os exploradores portuguêses 
das nossas primeiras décadas do descobrimento e da ocupaqão, 
em demanda do deserto. 

Quando, a margem do rio de Piratininga, na antiga várzea de 
Guarepe se puseram pela primeira vez a meditar acerca do curso 
provável daquelas águas, estranhas e volumosas, que nasciam tão 
perto do mar e corriam para o interior das terras, que teria ocor- 
rido a mente desses primeiros povoadores do planalto? Para onde 
iria o misterioso caudal? Para as terras dos monstruosos com- 
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queans ou dos minúsculos guayazis? Dos inumeráveis matuyus, 
dos gigantes de pés voltados para trás? Acaso atravessaria as 
florestas de árvores de vidro e árvores de sabão, povoadas de 
abentesmas e animais monstmosos? Ou antes: Não se dirigia para 
as  paragens prodigiosas do Eldorado? 

Quanto sonho ardente de conquista, de perscrutação da selva. 
de desvendamento do mistério americano não evocaria estre fluir 
do rio das Anhumas? 

Já no fim do século XVI, dão-no a entender papéis espanhóis 
divulgados por Groussac, era a navegwão do Tietê frequente. 
Documento oficial cartográfico surge-nos o primeiro, porém, em 
1628, quando o capitão-general D. Luiz de Céspedes Xeria em- 
preende a sua passagem talvez de Porto Feliz, a Ciudad Real e a 
Vila Rica, pelos rios. Saindo de S. Paulo, a 16 julho daquele ano 
partiu em demanda a um porto do grande caudal paulista, onde 
a navegação começasse a ser mais franca. 

Escolheu um lugar a que deu o nome de Porto de Nossa 
Senhora de Atocha, e onde passou um mês a fabricar três embar- 
cações, abertas no cerne de madeiros plurisseculares. A que em 
que ia abrira-a numa árvore cuja circunferência contava dezessete 
metros. Nela remavam cinqüenta índios. 

Dezenove dias levou a descer o Tietê até a sua barra e no 
seu relatório ao rei descreve os perigos vencidos nas corredeiras 
e o trabalho da varwáo das barcas pelos saltos ''Ia abundancia 
de pescado, y la grandissima suma de caza de tigres, leones, y 
muchissimas antas de que se sustentaba". 

De sua jornada deixou uma "topografia", como no tempo 
se dizia, uma das maiores preciosidades do Arquivo General de 
Índias, em Sevilha. 

É o mais antigo mapa de penetração do Brasil, hoje incor- 
porado ao Museu Paulista e divulgado pela gravura; tem inesti- 
mável valor evocativo. Por ele se vê que os nomes dos nossos 
maiores rios eram os mesmos, naquela época longinqua. 

Pouco depois de sua chegada a Assunção ali ia ter a mulher 
do capitão-general espanhol, passageira de um comboio, condu- 
zido por uma dos maiores sertanistas do S. Paulo, de então: André 
Fernandes, um dos fundadores de Parnaíba. 

Era, provavelmente, a primeira brasileira que se atrevia a 
viagem do sertão - e que viagem! - essa d. Victoria de Sá, 
fluminense a quem desposara o governador castelhano, na sua 
permanência no Rio de Janeiro, senhora de parentesco ilustre, 
pois pertencia a família de heróis, a que exaltam os nomes de 
Mem, de Estácio de Sá e de Salvador Corrêa de Sá. 

Pelas águas do Tietê começam, cada vez mais frequentes. a 
descer as bandeiras cativadoras de índios e pesquisadoras do ouro. 

Acaso por ela teriam avançado as hostes de Antônio Raposo 



Outra vista da recém-inaugurada escadaria e armamento para O 
ponto de embarque das Monções. 
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Tavares na sua arrancada para os estabelecimentos castelhanos 
do Guayrá? E possível que sim, embora nada nos leve a afirmar 
o fato. Provavelmente por ela também desceram os primeiros 
devassadores da selva mato-grosssnse e os escaladores dos Andes, 
como Antônio Pires de Campos, Luiz Pedroso de Barros, e tantos 
mais sertanistas, hoje obscuros, serviçais do recuo do meridiano 
pelo continente, "cujas ações heroícas a lima do tempo consumiu", 
como diz o velho cronista que ihes historiou os feitos. Avoluma-se 
o movimento para o Oeste misterioso com o decorrer dos anos 
seiscentistas. Ainda perdura o ciclo do tráfico vermelho. . . 

Pelo Tietê não terá descido Francisco Pedroso Xavier, o último 
grande acossador de bugres e destruidor de reduções jesuíticas? 

Escoam-se os últimos anos da era seiscentista e encerrase 
para os paulistas a era da caça ao índio, o período cruel dos des- 
cimentos a que celebrizam os nomes de Antônio Raposo, Manuel 
Preto, Amador Bueno da Ribeira, Fernão Dias Paes, Domingos 
Jorge Velho, Estevam Ribeiro Bayáo Parente e quantos mais. 

Reboa, de repente, um grito estrepitoso de descoberta: as 
sílabas de uma palavra que é dos maiores desencadeadores de 
sentimentos humanos. Ouro! Ouro! 

A esta notícia, que desce das serras do sertão do Norte, 
esvasia-se a Capitania de S. Paulo. Descobre-se o primeiro Eldo- 
rado brasileiro, o dos Cataguazes, depois território das Minas Ge- 
rais. Fazem-se mineradores os grandes descedores de índios e 
o âmago Brasil é atingido pelas bandeiras na ânsia do metal fulvo. 

É imenso o que se acha em ouro no território de Minas 
Gerais, onde as palhetas e as pepitas caem das raízes batidas 
da barba de bode, arrancada do campo. Acodem logo os reinóis, 
aos milhares, para comparticipar da descoberta paulista. Dá-se 
o primeiro grande e fatal embate da corrente nacionalista com a 
prepotência lusitana. 

Em massa abandonam os filhos de S. Paulo as terras das 
Gerais aos emboabas insolentes, apoiados na parcialidade dos 
seus compatriotas, detentores da autoridade. 

É imensa, porém, a terra do Brasil e os paulistas, acostumados 
a fazer mais do que promete a força humana, hão de descobrir 
novos Eldorados. 

Surge em 1719 a notícia do encontro do segundo deles, por 
Paschoal Moreira Cabra1 e seus companheiros ilustres. 

As Minas do Cuiabá alucinam as populações paulistas. Terra 
do ouro onde é o metal t ã ~  vil que os descobridores vão passari- 
nhar, atirando com os grãos amarelos para poupar o chumbo! 
As noticias aos mais calmos estarrecem. . . 

Dá-se o colossal rush pelas águas do rio das entradas e Pedro 
Taques conta-nos as misérias indescritíveis de muitas dessas es- 
quadrilhas, organizadas as pressas e a esmo, para vencer o deserto 
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aspérrimo, e onde tomam parte indivíduos de todas as catego- 
rias; aventureiros e burgueses bem colocados, civis, militares, 
eclesiásticos. 

As febres, a fome, os naufrágios, os índios exterminam expe- 
.diçÕes inteiras, referem os analistas de Mato Grosso. E não nos 
relata Pedro Taques a história típica daquele João Carvalho da 
Silva?: "Cidadão de S. Paulo, ocupava os cargos de sua républica, 
.tendo as estimwões que soubera conseguir a sua docilidade e 
.a graduação do seu distinto nascimento, possuía bem de fortuna, 
que o não faziam invejar aos opulentos do seu tempo". 

Tão aquinhoado, era natural que se não abalançasse aos 
perigos do sertão, mas assim não se deu. 

"Estimulado da grandeza do ouro das novas minas do Cuiabá, 
continua o linhagista, dispõsse com numerosa escravatura para 
,extração do mesmo ouro; porém, nesta jornada, a mais arriscada, 
-voltou-se a roda da fortuna, perdendo quase todos os escravos, 
:e se impossibilitou para o serviço deles, lucrosos tesouros que o 
conduziram aqueles sertões, a custa de tão excessiva despesa, 
riscos de vida, tolerância de incomodidades, além das contigências 
.dos assaltos dos bárbaros gentios de diversas naçóes, a cujas for- 
%as têm perecido tantas vidas". 

Não tarda porém a coroa a tomar providências para a orga- 
.nizaçáo das novas terras doadas a monarquia lusitana, pelo espí- 
rito bandeirante. 

Vai Rodrigo Cesar de Menezes, pelos rios, a Cuiabá a esta- 
belecer os primórdios daquilo que, em 1748, servirá ao estabele- 
cimento da nova capitania mato-grossense. 

Base de todo este novo surto de exploração constitui-se o re- 
mansoso local das penedias onde, segundo os índios, vinham as 
araras amolar os férreos e aduncos bicos, essa Araraytaguaba, de 
-tão prestigiosa rememoração nos nossos fastos. 

Núcleo de bandeirantes, de sertanistas, já em 1.728 cria-se 
.freguesia desmembrada da paróquia de Itu, agrupando-se os seus 
habitantes em torno da capela tosca, piedosamente ereta por An- 
tônio Cardoso Pimentel e Antonio Aranha Sardinha, sob a invo- 
cação de uma santa, cara a todo o mundo luso: a Senhora da 
Penha. Para pároco deste curato de almas aventurosos, vem 
Philippe de Campos, sobrinho do famoso Estanislau de Campos, 
a ocupar "o peso de pastor dessa egreja". 

Continuam, Tietê abaixo, as monções instigadas pela fama 
das "~randezas do Cuvabá" e a chegada do arimeiro ouro de Mato 
~ross;>, os quintos rèais, avidamente cobiçados pelo rei pròdigo 
e brevemente Fidelíssimo. 

Nada faz diminuir o afluxo dos imigrandes, nem as mais 
.sinistras notícias do extermínio de monções inteiras, pelos paya- 
guás e guaucurus ferozes, e a peste das carneiradas, além da 



Após a oração do Prof. Afonso Taunay a comitiva presidencial 
deixa o sitio histórico do Marco Rostral. 
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nova das temorosas fomes do Cuiabá, onde, desvairados pela ânsia 
de ouro, nenhum mineiro planta, para que, mais uma vez, se 
realize o que a mitologia grega, sempre poderosa no seu simbo- 
jlismo, concretize na imagem de Minas, morrendo de inaniçáo a 
margem do Pactolo. 

Continua a afluir de gente a este povoamento de Mato Grosso; 
é, talvez, a mais evidente demonstração de energia do aventu- 
rismo paulista. 

Que viagem imensa a vencer! e que viagem temerosa esta 
de Araraytaguaba as margens do Coxipó! E no entanto, aos es- 
panhois do Paraguai, que lhes custava atingir aquelas paragens, 
se nada mais tinham do que subir uma série de correntes plácidas 
sem um único acidente que lhes interrompesse a viagem! Não é 
.bem assim! Havia os payaguás e os guaycurus; isto bastou para 
lhes vedar o acesso do Alto Paraguai. 

Caem em declínio as minas de Cuiabá e escasseiam as mon- 
ções, mas nem por isso deixa a navegação do Tietê de existir, 
pois jamais recuaram as quinas, chantadas pelos paulistas, as 
margens do Paraguai e do Guaporé. 

Para o terceiro quartel do sbculo XVIII, como que transfor- 
ma  a tirania régia o riodas entradas numa via scelerata da Capi- 
tania de S. Paulo. Leva a Pombal o conhecimento imperfeito das 
coisas do Brasil, a criar num dos sítios mais pestilentos do Uni- 
verso, numa fronteira ainda hoje guardada pelodeserto e a selva, 
,o sinistro presídio de Iguatemi, a que se impõe, como por es- 
cárneo, o nome de Nossa Senhora dos Prazeres. 

As expedições sucedem-se uma após outras, para aquela pa- 
ragem letal do Sul matogrossense, para onde a prepotência dos 
delegados régios desterra milhares de infelizes, de pequenos e 
de indefesos, graças a um recrutamento crudelissimo, firmado 
na gana do mandonismo, no desforço dos potentados, na prepo- 
tência e rancor dos governantes subalternos do tempo. 

Engole a malária a centenas, a milhares de vidas; milhares 
.de pobres diabos fogem .spavoridos aas terras de S. Paulo, mas 
capitães generais não cessam de despejar gente naquele sumi- 
douro lúbrego. 

Quem quiser fazer uma idéia do que era a ida a Iguatemi e 
a permanência nas terras daquele presídio há de recorrer as pá- 
ginas apavorantes e singelas de Theotõnio José Juzarte. 

Épocas há em que em dois meses morrem 300 pessoas das 
mil ali desterradas, mas o governo lusitano cerra os ouvidos aos 
mais lancinantes clamores, até que providencialmente os caste- 
lhanos se apossem, em 1.777, daquele conjunto de miseráveis 
faxinas de terra pomposamente apelidado de praça. 

E assim mesmo tal o ressentimento régio que ao governador 
capitulante, e após brava defesa, daquela guarnição de espectros, 
impõe dezessete anos de encarceramento! 
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Fecha-se o lúbrego parêntese do Iguatemi pelo qual os vas 
salos do Brasil tinham mais motivos de glória do que os da con- 
quista do Oriente - alega Juzarte, dando largas a verdade do 
sentimento das coisas. 

A velha Araraitaguaba, desenvolvida agora em torno da nove 
invocação a Senhora Mãe dos Homens, é, em fins do século, ele- 
vada a categoria de vila, mudando-se-lhe o nome indígena, áspero 
e longo, por outro, luso, enfõnico e de bom agouro, que se lhe 
impõe daí em diante. 

Prosseguem os embarques para o Cuiabá mas tão restritos! 
Continua Mato Grosso a decair, e esta navegação gloriosa, já quase 
trissecular, vai-se aos poucos extinguindo. 

Tão velha e tão ilustre que se adorna das lendas e dos fatos 
sobrenaturais próprios das coisas antigas. Tem a sua nau cata- 
rineta, como tem os seus monstros e registro nas páginas dos 
hagiologios. Não nos falam os cronistas de embarcações miste- 
riosas, vogando pela espessura da nevoa, e guarnecidas por igno- 
tos tripulantes? Não nos conta Juzarte que certa manhã o avisa- 
ram as pressas de que uma destas canoas fantasmas estava a vista 
da  expedição que ele conduzia ao matadouro do Iguatemi? 

Deslisava a montaria, silenciosa e misteriosamente, pela ma- 
drugada, havendo o v i a  do comboio nela perfeitamente divisado 
e até contado os seus remadores e passageiros. Interpelados os 
incógnitos navegantes, nenhuma voz respondera ao chamamento 
repetido. Quem seriam? gente de Cuiabá? castelhanos? paulistas? 
índios? desertores? contrabandistas? fugidos do Iguatemi? Inti- 
mados a estacar nenhum caso haviam feito da intimação. 

Resolveu Juzarte tirar a limpo o incidente, e entrando num 
escaler, guarnecido dos melhores remadores, foi-lhes ao encontro. 

Pôs-se a persegui-los afoita e imprudentemente, mas debalde. 
pois a grande e pesada canõa como que acertava a voga pela da 
ligeira perseguidora. Desapareceu na bruma. Um dia i nteiro 
subiu Juzarte o rio sem lhe encontrar mais vestígio da passagem. 

Era alguma nau catarineta, talvez tripulada pelas almas da- 
queles esfaimados do ouro, pelo qual haviam perdido a vida e e 
salvação da jornada do Cuiabá, pensaria o bom Juzarte, supersti- 
cioso como todo o antigo marinheiro. 

Já no século da descoberta as águas do Tietê tinha ilustrado 
um dos naufrágios do Taumaturgo do Brasil. 

Haviam ameaçado os cachões de uma corredeira de tragar 
a Anchieta. Seu nome daí em diante relembraria sempre o caso: 
Abaremanduaba. 

Episódio rigorosamente paulista e hagiologicamente ligado 
as monções é o que se nos depara nas páginas simples da vida 
do  padre Belchior de Pontes, o ignacino ilustre cuja santidade 
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resplandece dentre a rude feição do Brasil seu coevo, terra onde 
as raças inferiores viviam então a penar sob o látego do branco, 
nos canaviais ou no revolvimento da terra aurífera. 

É o episódio do padre Pompeu de Almeida de quem diz o 
historiador das bandeiras que o orgulho o levou ao mais terrível 
castigo. "Gentio desconfiado e altivo, vivendo sempre retirado e 
na opulência dos bens patrimoniais, acabara rompendo com o seu 
prelado a quem entendeu não mais tributar obediência até o ponto 
de chegar ao temerário desafogo de que não era capaz de o ter 
por seu súdito" - explica o cronista. 

Levado das impulsóes da arrogância resolveu passar as Indias 
d.e Castela. A sua custa preparou grande monção e embarcou 
com os seus escravos, carijós e cães de caça, e lá se foi Tietê 
abaixo. 

Uma noite porém em que abicara a uma ilha fugiram-lhe os 
servos, "unidos por um só voto para a funesta resolução" e sem 
lhe deixarem armas, utensílios, e qualquer objeto, por insignifi- 
cante que fosse. 

"Quando acordou viu-se perdido naquele deserto de onde de 
modo algum podia sair. Conjetura-se que viveu por muitos dias 
por ter sustento nas frutas agrestes de uma grande árvore cha- 
mada jatobá e porque também quando, passados anos, se deu 
com o lugar de sua morte e ossos quase vala na superfície da 
terra, no comprimento de quarenta palmos, que se entendeu, for- 
mara o contínuo passeio, que tinha o dito padre e todo o tempo 
que lhe durou a triste vida". 

Foi aí que, devido aos atos de sua contrição, teve a visita, 
in extremis, do venerável Belchior, fala o biógrafo do ilustre 
paulista. 

Vinha o padre Pontes, de Pinheiros para S. Paulo, acompa- 
nhado de alguns índios, quando, de repente, lhes disse que o 
esperasse e desapareceu. Como não voltasse, assustaram-se e 
depois de o procurarem infrutiferamente foram para o Colégio: ' correr, contando o sucedido. 

Não tardava, porém, a ali chegar o padre Pontes, placida- 
mente arrimado ao seu bordão. Perguntou-lhe o superior que 
significava aquilo e o santo homem calmamente lhe contou que 
fóra ao sertão, acudir ao Padre Pompeu que, abandonado numa 
ilha, morria sem confissão. 

Que se consolassem os seus irmãos! Acabara em graça! 
O prodigioso ocorreu depois, relata ainda o hagiógrafo. Des- 

cobriu uma monção a ilha onde encontrou tosco altar feito de 
varas, tendo ao lado uma sepultura, ao pé de corpulento madeiro. 
Nele, a faca, abrira ignota mão: Aqui jaz enterrado o padre José 
Pompeu, confessado pelo padre Pontes.. . 
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Os monstros do Tietê, estes, por largo tempo, infundiram 
pavor aos viajantes. 

Já no século XVI falava Ulrico Schirnidel, o aventureiro 
alemão, das tremendas serpentes do seu vale: as Schueyebatuescha, 
phythões, com tuna braça de diirmetro! Verdade é que as não 
avistara, ajuntava prudentemente. 

A estes minhocões imensos também se refere Juzarte. Conta 
gravemente, dos perigos do passo de Pirataraca, a jusante do 
Avanhandava, grande estiráo do rio morto "muito fundo e de 
águas negras, muito fúnebre e triste, de que os antigos temiam 
muito porque diziam aí havia um grande bicho". 

Assim como vemos nada falta para completar o "folclore" 
tradicional das monções. 

No século XIX escasseiam cada vez mais as expedições flu- 
viais. 

Uma célebre entre todas é a do Barão Langsdorff, o infeliz 
naturalista subsidiado pelo Cear Alexandre I, para explorar o 
coração da América do Sul. 

Desta expedição faziam parte os dois auxiliares representados 
na coluna rostral de Zani, pelos seus desenhos ora reproduzidos 
nos belos baixos relevos do embarque e da partida. 

Hércules Florence, o notável patriarca da iconografia paulista, 
e 'mado Adriano Taunay, morto aos 25 anos nas águas do 
Guaporé. 

Interrompe-se, e acaba afinal, a navegação para Mato Grosso 
com a abertura da do Paraguaí; continua em São Paulo intermi- 
tentemente, alimentada pela existência da colônia militar de 
Itapura. E enfim cessa por completo. Alguns decênios passam 
sem que as águas do Tietê sejam sulcadas, senão em pequenos 
trechos, por embarcações pequenas de caçadores e pescadores. 

Porto Feliz, cidade em 1.858, perde o hábito das monções e 
entrega-se a agricultura. Evoluem os tempos e a antiga via fluvial 
de penetração da civilização é substituída pela estrada de ferro. 
Não há mais motivos hoje para que se restabeleçam as monções, 
mas o Tietê, como querendo galardoar os epígonos daqueles a 
quem tanto combateu, veio oferecer compensação magnífica as 
agruras impostas aos antepassados. 

Dos seus desníveis violentos, da ampliação de suas águas 
nascem enormes fontes de produção do trabalho. 

O velho rio das entradas, desde muito, com a sua energia 
coopera para o desenvolvimento de um dos maiores centros in- 
dustriais da nossa América: em diferentes pontos do seu curso 
fazem-lhe agrupamentos fabris grandes empréstimos a mesma 
força que outrora submergia os batelões. 

E imensa energia latente ainda guarda o caudal das Anhumas, 
nestes saltos do Avanhandava e de Itapura, que a linguagem pobre 
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e pouco plástica dos cronistas e viajantes de antanho arrancavam 
exclamações singelas e comparações ingênuas: "Majestosa obra 
fabricada pela natureza! Agradável vista e figura que causam 
pavor e medo! " 

É como se o deus helênico do rio se haja rebelado contrz 
quem lhe percorria os domínios, mas deixa hoje, afinal domado, 
que os mesquinhos humanos se aproveitem de sua força enorme! 

Serviçal obrigado das entradas e das bandeiras, com a lança 
do seu álveo, outrora enristada para Oeste, contra o domínio do 
castelhano, continua a divindade fluvial a servir a grandeza de 
S. Paulo, nesta nova arrancada que o cafe veio provocar, dando-lhe 
inconfundível proeminência entre as forças brasileiras do pro- 
gresso e da civilização. 

O característico secular da tradição paulista e o da continui- 
dade dos esforços. Assim, a princípio, se mantém ininterrupta a 
corrente que impele os sertanistas a devassa do nosso continente 
e as viagens maravilhosas pela vastidão sul-americana. Exaure-se, 
com tamanho dispéndio, o núcleo de tão extraordinárias proezas 
e - contingência natural às coisas humanas - vê-se forçado a um 
penodo de profundo repouso e reparação. Mas não se apaga o 
velho espírito da raça, apenas adormecido. 

Desperta nas últimas décadas, com toda, ou antes com maior 
energia do que nas primeiras eras, pondo em jogo todas as suas 
forças para o aproveitamento da ferocidade do solo, desde que se 
lhe revele uma adaptação nova do território. 

Sucede a agricultura, sempre fecunda, à incerteza penosa, 
quase sempre ilusória, da mineração de antanho. 

Jazida incomparavelmente mais rica do que qualquer, do que 
todos os descobertos dos primeiros séculos, são as formações 
geológicas dentre Paranapanema e Rio Grande, dentre o Oceano 
e o Paraná. Daí o espantoso ressurgimento que todos conhecemos. 
dai este aparecimento prodigioso da riqueza que tornou a antiga 
e modesta província no Estado - Império dos nossos dias. 

Ao orientar este desabrochar, e evolução rapidíssima, tem a 
administração paulista manifestado sempre o espírito de segui- 
mento indispensável a marcha das instituições que pretendem 
prosperar. 

Exemplos ocorrem-nos logo a todos e em avultado numero 
Basta, porém, que nos detenhamos a rememorar os últimos fatos 
do corrente mês. 

Encerra-se um período governamental com uma série de 
inaugurações de obras e de entrega de instituições novas ao ser- 
viço público. É a carreira do facho, se posso fazer nova apli- 
cação da velha imagem helênica. tão empregada mas sempre tão 
poderosa e como insuplantável. 
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Finda o seu quatriênio o presidente Altino Arantes, que na 
sua administração tão maus anos contou, de universal angústia, 
com a mais forte demonstração do que nele conquistou o pro- 
gresso paulista. 

Vimos, nestes dias que passaram, concredizarem-se belas, por 
vezes grandiosas iniciativas dos seus secretários ou o coroamento 
de obras recebidas dos governos e por eles prosseguidas com a 
maior dedicação e unidade de vistas. 

Assim - para só rsmemorar os últimos fatos de maior vulto 
- o Dr. Cândido Motta, com a entrega deste ramal de Porto Feliz, 
hoje estreado, do Instituto de Veterinária, da Usina Elétrica da 
Escola Luiz de Queiroz; o Sr. Dr. Oscar Rodrigues Alves, com a 
Leprosaria Modelo de Santo Ângelo, o Instituto de Eletrotécnica 
da Escola Politécnica, as novas seções do Instituto de Butantã. 
a remodelqáo e enorme desenvolvimento dados ao Desinfetório 
Central, o Sr. Dr. Herculano de Freitâs, com a inauguração da 
Penitenciária e o inicio da construção do Palácio da Justiça. 

Bela inteligência, a orientar a marcha do desenvolvimento de 
S .  Paulo, de sua passagem pelo governo, deixa o presidente Altino 
Arantes uma série de padrões valiosos. 

E transmitindo os poderes, em 1.916 recebidos, falo a um 
homem que a elevação do amor intenso as coisas da tradição de 
nossa terra e ao conhecimento dos recessos do passado paulista, 
alia a visão exata das questões modernas e a decisão enfrentadora 
dos problemas impostos pela vida tão agitada e complexa dos 
nossos tempos, 

Aceitaram o novo presidente, e os seus dignos auxiliares um 
grande compromisso para com a Pátria e a civilização universal. 

Cabe-lhes dirigir o Estado numa fase em que transcorre a 
efeméride gloriosa de 1922, fixadora de todas as atenções brasi 
leiras e estrangeiras. 

Estão porém perfeitamente cônscios do muito de que de sua 
ação se espera, e talhados se acham para tão grande esforço. 

Como remate à obra ansiosamente esperada por todos os 
portofelizenses, entendeu o Sr. Cândido Motta que se não podia 
celebrar melhor a festa da tão injustamente, e por decênios, de- 
morada vinda da locomotiva, a sua cidade natal, do que inaugu- 
rando este monumento, ereto tanto por instigação sua. 

13 mais uma homenagem do presente ao passado, e homena- 
gem, a mais alta, repassada de singular poesia e elevação. 

Pôde Porto Feliz orgulhar-se de sua coluna rostal. Nenhuma 
outra cidade possui monumento revestido de característicos mais 
gloriosos. E pôde ainda desvanecer-se da arte que o concebeu e 
executou. . . 
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Assim nada mais justo do que esta manifestação, hoje igual- 
mente celebrada por parte da edilidade e do povo felicenses, para 
com o seu concidadão eminente, promotor de semelhante obra. 

Norteia-os, aliás, o carinho pela tradição. Ali está o cuidado 
com que conservam o Último destes barcos que fizeram com que 
as terras de além Paraná se conservassem brasileiras. 

Senhores! 
Referem os historiadores das primeiras eras que no admi- 

rável palácio de Persépolis, destruído grwas a um momento de 
desvaire do conquistador mecedônio, havia, entre mil maravilhas, 
uma sala cuja majestade nenhuma outra sobrepujava. 

E no entanto, nada de extraordinário se notava na sua deco- 
ração; nem sequer quaisquer móveis a guarneciam. Não passava 
de enorme cômodo nu, vasio, onde em cada ângulo se notava 
apenas, sobre pedestal comum, uma ânfora de mármore cheia de 
água. 

Toda esta simplicidade inexplicável, toda a singularidade de 
semelhante ornamentação, a primeira vista extravagante, cessava 
porém, como por encanto, aos olhos do visitante espantado, para 
se revestjr do m a s  prestigioso realce desde que lhe dissessem 
que água era aquela. 

Era água do Nilo, do Danúbio, do Indo e do Eufrates.. . 
Aquelas simples ânforas, depositárias daqueles líquidos, simboli- 
zavam do modo mais veemente. forçando a necessidade de uma 
evocação sintética, tão rápida quanto completa, a vastidão da 
monarquia construída pelos Aquemenidas. 

Assim, senhores! quando a gratidão brasileira se impuser, 
como saldamento imperioso de uma dívida enorme, a necessidade 
da ereção de um monumento destinado a rememorar os feitos 
daqueles que alargaram o Brasil pela América do Sul a dentro 
- e no dia em que um monumento nacional como este que se 
vai erigir aos homens da nossa independência se erguer a estes 
filhos de S. Paulo, portadores das quinas ao coração do continente 
e doadores ao Brasil, de milhões de quilômetros quadrados de 
territórios admiráveis, fiquemos certos de que a tal monumento 
não pode faltar o lugar para a ânfora d'água do rio das bandeiras 
paulistas! 

Um pouco desta água que nos mansos dormia outrora sob 
as quilhas das canoas para nas itaipavas rebelar-se contra os seus 
dominadores, tentando abater-lhes a energia incomparável, tra- 
zendo-lhes o mais áspero penar.. . 

Ao padrão nacional evocador da glória das bandeiras virá 
trazer a presença da ânfora de água do Tietê a nota do mais 
poderoso e poético simbolismo. 
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Rememorará de pronto trabalhos, sofrimentos, prodígios, 
daqueles que tornaram brasileira tão enorme terra, daqueles que 
de vencida levaram os leões de Castela até a margem direita do 
Paraguai, arrancando-lhes uma área que era de direito sua, incor- 
porando a esta Capitania de S. Paulo, doadora de milhões de quiló- 
metros quadrados ao patrimônio brasileiro, extensões onde vários 
impérios se podiam estabelecer. . . 

E a vista deste vaso glorioso, dirá uma voz, mais alta que 
qualquer outra, o que S. Paulo fez pela constituição do território, 
e que a grandeza'do Brasil, aos povos livres incorporado a sete 
de setembro de 1822, foi, sobretudo, feita pelos brasileiros. 



J O A O  T O L E D O  

s u a  v i d a  e s u a  o b r a  

Antonio d'dvila 

Da tradicional Escola Complementar de Itapetininga saiu for. 
mado professor, em 1900, com dezoito anos, João Toledo, nome que 
se tornou depois uma das mais respeitadas e competentes figuras 
de nosso magistério. 

Nascera em Tietê, no Estado, a 12 de maio de 1882, falecendo 
na capital em 21 de dezembro de 1941, com 60 anos de idade. 

Decidida vocação o levou ao ensino, a que deu trabalhosos 40 
anos de atividades. Depois do conhecido início em escola iso- 
lada, continuou sua carreira como diretor do Grupo Escolar de 
Serra Negra, a seguir no de Rio Claro, passando a lente de Pe- 
dagogia da Escola Normal Secundária de São Carlos, diretor da 
Escola Normal de Campinas, Assistente Técnico do Ensino e 
Diretor Geral da Instruçáo Pública do Estado e, aposentado, Di- 
retor do Instituto "Ana Rosa", na Capital. 

Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
representou nosso Estado em vários Congressos de Educaqáo, 
colaborou em revistas pedagógicas, participou de várias reformas 
do ensino e escreveu livros sobre educa@io e história. 

Esta, em linhas gerais, a trajetória da vida do educador, que 
mereceu ter seu nome como patrono do Grupo Escolar de Cerqui- 
lho - Tietê - e a homenagem de seus amigos, colegas e admirado- 
res. Em 1957, o autor destas linhas, então no cargo de Diretor Geral 
do Departamento de Educação, instituiu a Galeria dos Diretores 
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do Ensino, tendo em setembro desse ano inaugurado nela o re- 
trato de João Toledo, ocasião em que falou sobre a sua vida e 
obra o professor Alfredo Gomes. 

Seria difícil fixar em poucas linhas o que foi essa vida e o que 
valeu essa obra. Mas em favor da síntese interpretativa, recor- 
daremos os passos fundamentais da v i r a  do ilustre mestre, 
patrono da cadeira que ocupamos como titular, na Academia 
Paulista de E d u c e o .  

Toledo escritor. Das obras mais festejadas do biografado des- 
taca-se a que escreveu para a juventude, Sombras que uivem, publi- 
cada em 1923. Desse livro disse Sud Mennucci, pelos Rodapés de 
"O Estado de S. Paulo", depois de haver lido a obra: "E saio 
da leitura verdadeiramente empolgado e emocionado. 

"Fique em primeiro lugar registrado que não pretendeste 
fazer uma 'História do Brasil', uma epítome ou um compêndio. . . 
Quiseste e escreveste uma história do Brasil como a sentes, no 
iadeciso vozear das coisas do passado, através do teu tempera- 
mento. Puseste nela os teus nervos, os teus desejos, o teu espírito, 
a tua alma, os teus sentidos. 

"Gisaste-lhe um plano de sociólogo, que é como quem diz de 
psicólogo da história e reuniste, em síntese feliz, fatos verídicos, 
episódios empolgantes, suaves legendas e narrativas trágicas. 

"E então, com a compreensão lúcida de que o Brasil é um país 
a que falta antes de tudo, conhecer-se a si mesmo, quiseste mos- 
trar os quadros que nossa história revela em suas mais variadas 
regiões (esta formidável gleba territorial que um milagre etno- 
gráfico conservou intacto quando a gleba vizinha hispano-ameri- 
cana se fragmentou em nove repúblicas) e dentro desse quadro 
gravaste, em páginas de água forte, os tipos locais que as habitam 
e as tornam fecundas. 

"Foi neste passo que revelaste toda tua agudeza de psicólogo e 
toda a tua capacidade de pedagogo. 

"Disseste: Sabido como é que os interesses da criança nesta 
fase escolar se voltam para as ações dramáticas, de cores vivas, 
praticadas pelo homem - as biografias sóbrias de lances arrojados, 
corajosos, enérgicos, mas saturados de bondade e heroismo, são 
a via emocionante mais adequada a fazer vibrar a sentimentali- 
dade nascente e criar um entusiasmo sadio pelos vultos que foram 
objeto de estudo. Note-se ainda que a tendência a imitar está na 
razão direta da impressão agradável que deixa na criança o heroi 
em cena e ver-se-á o colorido a ser dado aos episódios aprovei- 
táveis da vida em questão. 

"Aclara-se destarte, o processo a empregar: vai-se ao cérebro 
pelo coração. As emoções originam sentimentos e despertam 
idéias, estas sintetizam-se depois em conceitos que, devidamente 
controlados pelos mestres, formam os motivos da ação e, conse- 
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quentemente, o procedimento dos alunos. Reafirmados estes con- 
ceitos por assíduas repetições de estados emotivos idênticos e de 
ações externadas, criam-se hábitos correspondentes e tem-se então 
o fim colimado: conformar os pequeninos as exigências da vida 
em sociedade, conservando cada um as suas prerrogativas pró- 
prias e submetendo todos & necessidades coletivas". 

Disse ainda Sud: "essa nova orientação constitui uma revo- 
lução nos métodos de ensino. . . " 

Sobre o estilo do livro. acrescentou: "E teu estilo vai admiravel- 
mente ao assunto: emotivo e suave, 6 sempre vibrante, pela ins- 
tintiva simpatia com que tratas as narrativas e, alteando-se aos 
episódios trágicos ou baixando-se às cenas da vida ordinária, não 
perde nunca aquela sobriedade que distingue um escritor honesto 
dos escribas vulgares desprovidos congênitos do senso da medida 
e das proporções". "Estilo mais de orador e poeta, que de apre- 
ciador sereno e impassível da História". 

E rematando: "E dever-te-ia, assim, a infância do Brasil (novas 
edições do livro), mais um dos tantos e assinalados seniiços que 
lhe prestaste em tua longa carreira profissional, onde a tua indis- 
cutível competência e a tua invejável envergadura de didata te 
impuseram como uma das figuras de que se orgulha, justissima- 
mente, o magistério paulista". 

Crescimento mental. Os estudantes de curso normal, ao tempo 
em que saiu o Crescimento mental - 1925, tinha ainda obra 
nossa, por que pudessem penetrar no campo dos estudos psico- 
Iógos. Estudava-se por autores estrangeiros, no original, as vezes, 
em traduções raramente, por citação de outras muitas. E fonte 
do conhecimento no assunto, eram William James, com seu Précis 
de Psychologie, um Jules Payot, um Compayré, um Carré et Li- 
quier, um gongórico Ingenieros. 

Dai a importância e a oportunidade de um Crescimento mental, 
aparecido em 1925. Obra de síntese feliz de muita leitura e estudo, 
bem planejado, desdobrava diante do aluno o quadro geral da 
vida psíquica em seus aspectos mental, emocional, e voIitivo, com 
muita clareza de exposição, numa linguagem límpida e elegante, 
atraente e persuasiva. 

Para que se tenha a medida da obra, basta conhecer os ricos e 
variados capítulos que a compõem. 

Visão de conjunto. Aspectos funcionais da mente. Influências 
ancestrais. Fases típicas do crescimento mental. Desvios de nor- 
malidade. Modificadores mentais. Em contato com as coisas. Rea- 
ções mentais. O dinamismo das idéias e das emoções. Caducidade 
dos instintos; tenências novas. Imitação. Interesse e esforço. Aten- 
ção. Percepção e Apercepçâo. Função analítica da mente. Fixaqáo 
das impressões. Associações. Elaboração das idéias. Os métodos. 
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Discrhha@% dos valores. Medidas mentais. Prática dos conhe- 
cimentos. Hábitos. O uso da razão. 

O sociólogo da Escola Brasileira. Escola Brasileira apareceu 
em 1925 ainda como obra original, situando nossa escola no pano- 
rama da realidade brasileira. Era um livro de que se sentia falta, 
uma vez que, em se tratando dessa instituição educativa, os nossos 
estudiosos da educação se voltavam, sistematicamente, para es- 
colas de outros palses, estudando a escola francesa, a belga, a 
alemã, a suíça. a inglesa e a norte-americana. Pensava-se aqui 
como pensava Pestalozzi há um skulo, como pensavam Herbart, 
Froebel, Decroli, Horace Mann, Montessori, Demolins e outros 
astros da educação mundial. Mas Escola Brasileira voltou nossas 
vistas para a realidade nacional, para os problemas de nosso meio 
e de nossa formação, para o feitio de nosso mestre e de nosso 
aluno. Falou de nossos ideais, de nossa formaç8o histórica, de 
nossos homens e de nossas necessidades. 

De Toledo, quer nesta obra como no Crescimento mental. 
disse Fernando de Azevedo, em Ensaios - 1924-1925: "Entre as 
poucas obras que nessa literatura (pedagógica) geralmente aca- 
nhada e de f e i w  mercantil, surgem com palhetas de ouro num 
acervo de escórias, figuram sem deslustres as do sr. João Toledo 
que, apesar de professor feito por si mesmo, traz essa raridade, 
entre os de sua classe, de ser um espírito liberal, culto e livre de 
preconceitos". 

"Prático e idealista a um tempo, mas de um idealismo modera- 
do em cuja asa poder8 pesar, tolhendo-lhe os voos largos, o chumbo 
das preocupaçóes práticas até o empirismo - soube, pela devo- 
çBo ao trabalho, vencer as resistências do meio e cativar, com seu 
trato maleável, os espíritos independentes sem se deixar dobrar 
à influência pertinaz das máç vontades". 

"Sob o escritor ponderado, atraido para as questões do ensino, 
mal se esconde o patriota amável, cujo sentimento se manifesta 
no culto pelas coisas nacionais e na paixão cívica de que alimenta, 
transmitindo-lhe um pouco de sua chama ardente, o 1." livro 
"Sombras que vivem". 

"Mas a sua obra de maior vulto é a que arquitetou, lançando- 
-ihe por base O Crescimento mental, como corpo de construção a 
Escola Brasileira. 

Em resumo, lembra: três mundos encantadores: a da alma da 
criança pela psicologia, a da escola, a do ensino pelo domínio da 
didática". 

A simples enunciaçáo dos capítulos de Escola Brasileira mos- 
tra a riquezã de seu conteúdo: 

E educação popular. A escola Brasileira. Nossa terra. Nossa 
gente. A escola-instrumento de educação. Os ideais nacionais atra- 
vés da escola. Modificadores somáticos . Crescimento fisico. Here- 
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ditariedade e suas leis. Lições de transformismo. A escola na zona 
rural. Aprendizado ativo. brgãos dos sentidos. Marcha do aprendi- 
zado. Aquisições de experiências. Modos de ensinar. As  liçóes in- 
dutivas. A s  lições dedutivas. Testes de inteligência. FVnção edu- 
cativa de algumas disciplinas. Etica profissional. 

Planos de lições e Didática. Acompanhamos, passo a passo, a 
elaboração do livro Planos de lições de nosso patrono, ao tempo em 
que éramos assistentes da cadeira de metologia do Ensino Primá- 
rio do Instituto de Educação, entre 1933-1937. O livro é de 1934. 
E bem de manhã, trazia o mestre laudas e laudas da obra que 
vinha preparando, cujas lições foram depois ilustradas por sua 
filha Aimée. Trabaihaãor infatig-ável, Toledo vinha elaborando 
uma pequena enciclopédia de conhecimentos, lições de coisas para 
uso na escola primária. E quem como nós acompanhou e sua pes- 
quisa dos assuntos ali compendiados e lê hoje atentamente o vo- 
lume de Planos de lições, compreenderá a ingente tarefa que ele 
representa com seus 362 verbetes e mais centenas de sub-verbetes, 
e apanhados suficientes para boas lições. Obra de paciente re- 
busca, confronto, síntese, indicando o essencial de cada tema, 
prestou e ainda presta bons serviços à nossa escola elementar. 
Em linguagem clara, precisa, no Planos de liçóes encontra o pro- 
fessor iniciante ou experimentado, o essencial de cada assunto 
de noções comuns, a ser desenvolvido depois ao gosto e perícia 
dos docentes, ampliando-o, ajudando-o com cartazes, gravuras e 
mais elementos elucidativos. 

Em sua Didática, aparecida em 1930, deixou Toledo a essência 
de sua concepção de ensino e educação, sobre matérias de ensino, 
seu tratamento metodológico, assentadas em sólidas bases psico- 
-pedagógicas. Não era obra de um inovador ou de um ardoroso 
adepto das novas técnicas de ensino, como no tempo se impôs, 
a Didática, a Escola Nova, de Aguaio, que traduzimos. o professor 
Damasco Pena e eu, com novos rumos e novas perspectivas no 
trabalho da escola, lições globaiizadas, centros de interesse, proje- 
tos, unidades de trabalho. Era a sua uma didática atreita aos 
moldes tradicionais, ~ 0 n s e ~ a d 0 r e ~  com a seriação das matérias 
do currículo, sua finalidade, seu ensino, ordem no estudo, orienta- 
ção, planos de lições, fases no ensino. 

O historiador. Duas coisas importam no campo de ação dos 
historiadores, sobretudo nos que escrevem livros a respeito, desti- 
nados a escola: o domínio dos fatos e a sua exposição. O saber 
colhe o escritor de fontes seguras e honestas, a expressão é pro- 
blema de estilo. E, nesta questão, um predicado se impõe como 
indispensável: a clareza da exposição e o cunho de agrado que 
o expositor inclui em sua obra. História agradável de ser lida, 
sem acréscimos a verdade enunciada. Ao escrever a sua última 
obra - São Paulo - Toledo havia alcançado a plenitude de seu 



REVISTA DO INSTITUM HISWIRICO E GEOGRAFICO DE S. PAUM 141 
. .  , 

estilo e domfnio seguro das melliores fontes de nossa história. 
Não quis deixar-nos sem uma obra que patenteasse, mais uma vez, 
a sua grande paixão pelas nossas grandes figuras e efemérides. 
E com essa paixão afinou a sua pena que nesse livro aparece ves. 
tida por uma expressão romântica e poética, cheia de belos tor- 
neios de linguagem, de comparações e de símbolos felizes, de galas, 
tocadas de pensamentos evocativos, sentimentais. Desde o alvo- 
recer paulista aos idos da Revolução de 32, desenvolve-se a nossa 
história, nos seus lances capitais, bem arquitetados, entre verda- 
des, lendas e mitos. 

Sem faisear a verdade dos fatos, ao descrevê-los e comentá-los, 
vestiu a expressão de toques delicados de renda, frequentemente 
aquecida pela emoção despertada ao sabor das narrativas. Fez 
um livro para ser sentido, sem a dureza de textos no gênero, 
empenhados em abafar o leitor com datas, nomes, fatos, ressalvas, 
aditamentos, antes que atraí-10s para a história. F'abula@o rica 
de imagens, evocando a vida de ontem, as suas figuras e a trama 
do viver social de nosso povo. 

Esperava o autor escrever obra boa. E o professor Jerônimo de 
Aquino, lente de português da Escola Normal de Guaratinguetá, a 
quem o A. declarou dever auxílio inestimável no preparo do livro,. 
declarou: "Segundo penso, não saiu somente obra boa, mas obra. 
ótima saiu. Em todos os capítulos se percebe que a alma inteira 
do autor andou por aí a derramar-se, arrebatado pelo amor a 
terra paulista, dominada pela ânsia de a situar na sua devida al- 
tura, perante a história, e empenhado em realçar, com justiça, 
todos os que têm cooperado com a prosperidade dela". 

Toledo e a linguu. Nada mais certo do que a velha afirmativa 
de que "O estilo é o homem". Ledor infatigável, atento ao pensa- 
mento alheio, captando-lhe a conceituqáo e os juizos emitidos, 
dentro da problemática do mundo, foi Toledo assimilando a ciên- 
cia e a idéia dos sociólogos e de quantos escreveram sobre a edu- 
cação e a realidade brasileira. De tal forma sentiu o que outros 
sentiram e pensaram, que a sua inteligência se fez límpida e exata 
na enunciação do pensamento através de linguagem própria, carac- 
terística, sua, crítica e expositiva, vestindo a palavra de torneios 
ágeis de expressão, não raro enfeitada de comparações felizes e 
oportunas. Era, sem dúvida alguma, um estilista, mostrando o. 
homem e suas atitudes em face dos problemas da vida e do mun- 
ao. Em todos os seus trabalhos, mas especialmente em São Paulo,. 
a sua úitima obra, esse traço inconfundivel de uma personalidade 
de escol se fez nítido e impressivo. O orador e o escritor, o docente 
e o conversador figuravam o mesmo homem comunicativo e afá- 
vel, que sabia pensar e sabia dizer. Quando hoje as formas de. 
expressão se m d a m  de plebeismos e de outros vícios, o estilo 
ae Toledo poderá ser tido na conta de modelo para quantos de- 
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sejam veicular idéias e exprimir sensações e emoções. Exemplo 
muito raro entre n6s de uma curiosidade viva apreensora de 
temas e de problemas repletos de substância, mas que sabia co. 
municar-se com o gosto de quem pinta, colore e elucida o rumo 
da ideaçáo bem conduzida. Reproduza-se um trecho qualquer de 
seus livros, examine-se a forma de seus formosos discursos, a 
impressão que deles se sente é de um lúcido expositor de idéias. 
um espírito atento a precisão vocabular e ao encadeamento iógico 
d e  raciocínios. 

Por outro lado, atente-se para o lastro emotivo de sua expres- 
são e descubra-se, animando a frase e enriquecendo-a, a alma de 
um poeta que sentia o mundo e a cultura aos toques de uma sen- 
sibilidade vibrátil e delicada. 

O poeta e o orador. Há uma larga esteira de poetas no magis- 
tério de São Paulo. Toledo pode incluir-se nesse rol, por muitos 
desconhecido, mas que sabia poetar, com delicadas produções de 
.sua pena, esparsas por albuns de normalistas. 

Tivemos a ventura de conhecer algumas dessas produções poé- 
ticas, em que Toledo se revela o mesmo delicado espírito. Muitas 
de suas poesias andarão por aí no relicário de suas antigas alunas. 
Para mostrar a delicadeza de seu estro, aqui reproduzimos duas 
dessas composições que costumava deixar em livros de lem- 
branças de suas discípulas. 

Silêncio-dias tristes, noites frias, 
Vão-se as aves embora. 

Passa-se o inverno, e as aves fugidias, 
Cantando a luz & aurora, 

Enchem de novo a terra de alegrias. 

Partem, ficamos sós; e quem as há-de 
Aqui substituir? 

Outros vão.. . outros vêm. . . mas a saudade 
Das qze vimos partir 

Mais e mais, como fel, noss'alma invade. 

Poesias de 1919, essas, revelam o mestre amigo, terno, sen- 
tencioso. 

Luz no céu uma estrela; a terra escura 
Diz ela é fria, é triste. 

E nas trevas, andamos à procura 
De um bem que não existe. 

Esssa estrela é a esperança, a terra escura 
Seria a vida triste.. . 
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Não indngues, d& ela se a ventura 
E bem que acaso existe. 

Esta i>iáa é um prazer, n u c a  foi triste 
Nem  na, nem escura, 

Porque a esperança é bem que sempre existe 
E sol que sempre dura. 

Dotado de palavra fácil, fluente, Toledo era orador capaz de 
prender e emocionar auditórios. Com um acento característico da 
fala da região sulina, no Estado, escandindo as sílabas com cuida- 
dosa dicção, discorria sobre temas históricos e de educação, sociais 
e didáticos, com abundância de imagens e delicadas nuances de 
pensamento. Lendo ou falando de improviso, era sempre o mesmo 
fidalgo no dizer e na figura. Sua palavra correta e precisa, de 
que se ouviam as terminações claras, enlaçava-se em pensamentos 
elevados, num tom de quase pregação apostólica. Brotavam de 
suas expressões, de ordinário, indicações, diretrizes e advertências 
para a ação humana, quer no sentido social, quer no campo da 
escola, mas sempre tocados de emoção ao referir-se ao mestre ou 
ao homem comunitário, aos jovens, crianças e adultos. Pode-se 
dizer que a tônica da palavra desse orador nato, vestida sempre 
de galas e floreios de estilo, era o Brasil, o homem brasileiro, 
nossos ideais, nossa história. Ouvimo-lo muitas vezes, em sessões 
cívicas, em reuniões de professores, em festas de formatura. E 
dele guardamos, sobretudo, duas nítidas e indeléveis lembranças: 
a conferência que de improviso disse, no Colégio Santa Inês, na 
Capital, sobre Caetano de Campos, e o discurso de paraninfo que 
proferiu no Teatro Municipal, por ocasião da formatura do Ins- 
tituto de Educação, em 1933 ou 34. Para que se tenha a medida 
do orador, nesse passo, atente-se para o nosso maior teatro re- 
pleto, a presença de autoridades, o copioso número de forman- 
dos.. . e no palco, desprovido de papéis ou de notas, um homem 
de delicada figura, discorrer por quase uma hora sobre os pro- 
blemas da educação brasileira. E se quiserem medir ainda a esta- 
tura do orador, leia-se o discurso - Caetano de Campos - O 
Educador - que em 1930 proferiu, por ocasião das homenagens 
a memória do eminente educador - (Livro Jubilar da Escola 
Nonnal da Capital - João Lourenço Rodrigues). 

O professor em aula. Dotado de um instrumento de expressão 
plástico e colorido, havia em Toledo didata uma viva capacidade 
de transmitir conceitos e pensamentos. Em aula, e o ouvimos 
muitas vezes no Instituto de Educação, clareava o assunto, fixava 
conceitos, abria perspectivas ao pensamento dos alunos. De for- 
mação cldssica, na educação, metodologia e didática, não borbo- 
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leteava em torno de assuntos, de leitores e de livros. O autor 
era ele, o livro era ele. Herbatiano de tradição, alicerçado na teoria 
dos grandes mestres da pedagogia, sem entretanto desconhecer o 
moderno, não lhe seduzia o brilho fugaz das novidades didáticas, 
fiel as diretrizes que traçou em Crescimento Mental e em sua 
Didática. Suas aulas no terreno da didática caracterizavam-se pela 
solidez de sua experiência. Proposto o tema, sobre ele discorria, 
avançando conceitos seguros, enunciando juízos bem elaborados 
e raciocinando com a classe, corretamente, avivando-lhe o inte- 
resse, acentuando a importância do assunto, exemplificando com 
riqueza, e traçando, por fim, rumos didáticos em aulas primárias. 
Censurado por vezes, no ardor da campanha escolar vista em 
nosso meio, de ater-se ao passado, sem renovar-se, representative 
man da escola tradicional, não se atirou nas ondas das correiites 
renovadoras. Foi fiel a sua tradição, aos seus mestres, embora 
fosse acolhendo o que de bom encontrou em seu caminho. Ele 
que foi em nosso meio um dos primeiros, senão o primeiro a 
falar de Dewey, a divulgar as Pareceres de Rui, acolheu do ensino 
renovado quanto lhe pareceu bom e digno de acolhimento: testes, 
globalizaçáo, centros de interesse, projetos. Mas a sua preocupa- 
ção não era apontar autores e práticas de renovação. O que se 
fazia constante no seu magistério de didática era o preparo do 
normalista, a sua formação cultural, ao menos ao âmbito do pro- 
grama oficial. Essa foi a sua docência, quando tratava em classe 
das matérias de ensino: antes da metodologia de cada matéria, O 
assunto sabido, estudado nas boas fontes, o conhecimento haurido 
e meditado. Depois o ensino. Compulsadas hoje as suas notas de 
aula, verificadas as diretrizes de suas lições, ressalta nelas a preo- 
cupação de futuros mestres bem preparados, de cultura razoável, 
ao menos, e não meros faladores de novidades metodológicas. Para 
certificar-se disso o estudioso de questões de ensino, da preocupa- 
cão do mestre, leia os Piunos de Lição de Toledo, leia a sua meto- 
dologia de Noções comuns e especialmente de História. E apure-se 
ainda o mérito desse didata, criador nas normas do ensino de 
Desenho Pedagógico a que deu as primeiras diretrizes e desen- 
volveu programas dessa disciplina. 

O administrador. Diretor de Grupo Escolar, Diretor de Escola 
Normal, Diretor do Ensino, Diretor do Instituto "Ana Rosa", a 
ação desse administrador se desenvolveu quando ainda não havia 
entre nós, cursos de administr-o escolar e o estudo das técnicas 
de administrar escolas. Auto-didatas eram todos os nossos anti- 
gos diretores, de reconhecida capacidade de criar, formar, dirigir 
escolas, a ponto de serem reclamados por quase todos os Estados 
do Brasil, para reforma de seu ensino. Experimentados diretores 
de grupos escolares, de ginásios, de normais, que permanecendo 
longo tempo em escolas que dirigiam, Honorato Faustino e Thomp- 
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son por perto de vinte anos, tinham seus estabelecimentos mode- 
lares, suscitando a admiração até de visitantes estrangeiros. Da 
administração de Toledo por onde passou, há lembranças das 
melhores. Calmo, prudente, culto, impunha-se em que direção 
estivesse, sabia querer e sabia fazer que outros quisessem o 
melhor. 

Toledo, o homem. - Convivemos com João de Toledo por espa- 
ço de onze anos, nos diversos setores em que trabalhávamos. Dele 
recebemos a primeira impressão quando, inspetor de Escola Nor- 
mal, visitou a em que trabalhávamos no Interior, respensável por 
lições de Pedagogia e Didática. Isso por volta de 1929. Lembra- 
mo-nos que recebido em nossa casa, demorou-se no exame de 
nossa pobre biblioteca, comentando autores que ali se encontra- 
vam. Mais tarde, quando nos entregávamos a aventura de con- 
cursos, dele recebemos ajuda e estímulo, emprestando-nos os 
famosos Pareceres de Rui, sobre o ensino primário. Dele sempre 
recebemos provas diversas de estima e coleguismo, sempre fino 
de trato, amável, pronto a acolher quem dele necessitasse. Dele 
guardamos, além de livros com delicada dedicatória, lembranças 
ae sua figura sedutora, fidalga, quer nos traços físicos, quer na 
amenidade da conversa, quer nos enleios da amizade que sabie 
cultivar. 

Arrolado como Acadêmico da Academia Paulista de Educação, 
escolhemos João Toledo como nosso patrono, de quem ora escre- 
vemos estas notas de respeito, de reconhecimento e de admiração. 



DE S. PAULO PARA O VIAMAO 

Odilon Nogueira de Matos 

Não são comuns - ou pelo menos não são suficientemente di- 
vulgados - em nossa bibliografia histórica peças como esta que a 
Revista do Instituto divulga, pertencente ao rico acervo arquiva1 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (lata 92, doe. 8) .  
Trouxe-a do Rio o presidente Leite Cordeiro. Da transcrição se 
incumbiu o sr. Nello Migliorini, a quem já muito devemos em 
matéria de restauração e divulgação de peças arquivais, especial- 
mente do nosso Arquivo Estadual. Trata-se de um "Itinerário da 
cidade de São Paulo para o continente do Viamão", no Rio Grande 
do Sul, e refere-se a uma das muitas rotas do gado ou, melhor 
dizendo, dos comerciantes de gado, de tanta importância, como 
é sabido, para a nossa história interna, pois na maior parte do 
País foram essas rotas as primeiras balisas do povoamento e os 
primeiros sinais de ocupação do solo, numa forma ainda primi- 
tiva, mas que se tornou o embrião da ocupação e do povoamento 
definitivos, que não demoraram a vir. 

O manuscrito original não traz data, mas provavelmente há 
de datar dos fins do século XVIII ou talvez já do início do século 
XIX. Doutra maneira não se explicariam certos detalhes indica- 
tivos da frequência do itinerário, como a distância precisa e as  
próprias condições de alojamento encontradas ao longo do per- 
curso. E ainda a quantidade de referências toponímicas, demons- 
trativas igualmente de caminho já suficientemente balisado, em 
que os pormenores mais insignificantes (para nós, mas não para 
os viajantes) se sucedem com extraordinária frequência. 

Valeria a pena, se possível, um trabalho de reconstituição do 
roteiro, numa tarefa de verdadeira geografia retrospectiva, em- 
bora não nos pareça fácil. Como não é fácil para nenhuma região 
do País, como o demonstraram, entre outros, Orville Derby, Teo- 
dor0 Sampaio e Gentil de Assis Moura nas suas nunca assás lou- 
vadas tentativas de reconstituição do itinerário das primeiras ban- 
deiras paulistas. E certo que o documento em apreço refere-se a 
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uma época já bem mais próxima de nós, jnteiramente fora, pois, 
das cogitações dos pesquisadores citados, que visavam principal- 
mente as penetrações dos sdculos XVI e XVII. Mas, as dificulda- 
des continuam para todo o século XVIII e mesmo início do XIX, 
data plausível deste texto. Não havia muito interesse, por parte 
d.0 estado português, na divulgaçáo de roteiros e nem da própria 
abertura de caminhos. A proibição de caminhos para que se evi- 
tassem os descaminhos não era um simples jogo de palavras, mas 
o reflexo de uma situação real em que o receio do contrabando 
e os esforços para atenuá-lo (já que evitar inteiramente teria sido 
impossível) constituiam como que o ponto nevrálgico de toda a 
administração do País. É verdade que estas apreensões são mais 
Crequenkes com relwão as áreas de mineração, mas surgem igual- 
mente - talvez apenas com menor intensidade - nas outras áreas, 
uma vez que o próprio sistema de articulação interna entre as 
várias regiões do País não interessava, por razões óbvias, a Me- 
trópole. 

Uma das grandes dificuldades para o levantamento não ape- 
nas deste, mas de qualquer outro roteiro da época reside na falta 
de estabilidade toponímica. 0 s  nomes dos acidentes geográficos 
(córregos, rios, elevações, aguadas, etc.) são muitas vezes conhe 
cidos por maneiras diversas, mesmo nas áreas que Ihes são mais 
próximas. E quando se trata de propriedades agrícolas, então, a 
dificuldade ainda é maior, pela frequente mudança de nome cada 
vez que um sítio, roça ou rancho mudava de proprietário. 

E claro que estas dificuldades não chegam a impedir intei- 
ramente a identificaeo, por alto, do roteiro, pelos top6nimos ainda 
hoje existentes. Assim, por exemplo, os "olhos d'água de Soro- 
caba", Peró (atualmente Iperó, por muito tempo conhecido pelo 
nome religioso de Santo Antonio), Sarapu (talvez uma cormptela 
de Sarapuí), o rio Piraí (no Paraná), o registro de Curitiba, o 
rio Negro ("rio caudaloso'' em que "tem canoas e alguns mora- 
dores que vendem gêneros"), os campos de Curitibanos ("onde 
não há pouso certo, dorme-se no campo"), o rio dos Cavaleiros 
(último da capitania de São Paulo, que "dá vau em muitas partes" 
e do qual se vai h tapera "do Defunto Carvalho", que é o limite 
desta capitania com os campos de Lages, "nos quais se acham 
muitas fazendas de gado"), o rio Pelotas ("rio muito grande, de 
Margens inacessíveis"), o rio das Antas ("onde se pode defender 
a passagem com pouca gente"), até que se chega a Guarda do 
Viamão, etc. 

Frequentes vezes surgem nomes comuns na toponímia brasi- 
leira, por isso mesmo de difícil identificação, pela facilidade com 
que se repetem: rio Verde, Boa Vista. rio Negro, Curralinho, Es- 
pigão, rio do Peixe, etc. 

Outro ponto que chama a atenção no presente itinerário e a 
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sua preocupa@io quanto Ls distâncias e as comodidades da viagem. 
S6 falta indicar o preço do que se podia comprar.. . E ainda 
alguns detalhes de ordem geográfica, que o estudioso de hoje 
certamente não desprezará: quando descreve algumas zonas de 
contacto das matas com os campos, dos campos com as serras e 
novamente das serras com os campos. Por exemplo: "Acabaram-se 
as matas grandes; e daí por diante tudo são campestres restingas. 
até chegar aos campos dos Curitibanos; ou então, depois de atr? 
vessar o rio Pelotas (atual divisa de Santa Catarina com Rio Granae 
do Sul): "daqui se entra nos campos da Vacaria; gastam-se dois 
dias a atravessar até chegar ao rio das Antas.. . há algumas fa- 
zendas de gado em algumas partes distantes da estrada duas ou 
três léguas"; ou, ainda, transposto o belissimo rio das Antas: 
"todo este caminho é muito cheio de matos, não tem mais que 
alguns ranchos"; ou, como este exemplo final, depois de atraves- 
sar as fazendas vizinhas a Serra do Viamão: "daqui se entra no 
mato da Serra, que se terá de atravessar até chegar a Guarda do 
Viamão". 

Seria também de muito interesse o mapeamento deste roteiro 
e a colocação, sobre ele, das rodovias modernas para o Rio Grandz 
do Sul. Estas, como, aliás, em toda a parte do Brasil, tomaram 
como balisas as primeiras rotas de penetração dos criadores e 
tropeiros, pois nelas jB  encontravam sinais de povoamento, ainda 
que incipientes, e muitas destas formas primitivas de ocupação 
do solo (ranchos, pousos, roças) vieram a se constituir embrião 
de cidades. Quem conhecer bem o atual caminho do Sul, de modo 
algum se perderá neste velho roteiro.. . 

ITINERARIO DA CIDADE DE S. PAULO 
PARA O CONTINENTE DE VIAMÃO -- 

Da Cidade de S.  Paulo a passagem da Cutia 

Da Cutia payol - " - " - " - " -" - " 
Do Payol aos Oihos d'agoa - " -- " - " - ' 
Do Olhos dagoa a Sorocaba - " - " - " - " 

De Sorocaba ao Peró - " - " _ " _ " - 
Do Peró ao Rio Serepú - " - " - " - " 

Este rio tem canoa p i  passagem - " - " 
De Serepú a Lambery - " - " - " - " - " 

5 - Legoas - Suficiente 
comodo 

5 - Legoas -" do comodo 
6 - Legoas -" do comodo 
5 - Legoas -" Bonz co- 

modos 
4 - Legoas -" Suficiente 

comodo 
5 - Legoas -" do comodo 

5 - Legoas -" Bonz wmo- 
dos 
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De Lambery ao Rio Tapetininga - " - " - " 6 - Legoas -" dos como- 
dos 

Este rio tem canoa p.= apassagem - " - " 5 - Legoas -" Ruim co- 
modo 

De Pescaria a Pemapitanga - " - " - " - " 4 - Legoas -" Bom como- 
do 

Em meyo caminho sepassa o R.O - " - " 
de Paranampanema, etem canoa - " - " 

De Pernapitanga a Escaramuça - " - " - " 4 - Legoas -" Suficiente 
comodo 

Em rneyo caminho sepassá hu R.O - " - " 
etem canoa - >' - - " - " - " - " 

Da Escaramuça ao Rio Tauquari - " - " - " 5 - Legoas -" B0.m como- 
do 

Este rio orüinarianfe sepassa aVao, mas 
tarnbem tem canoas " - " - " - " - '' 

De Tauquari ao Rio do Pirituba "- " - " - " 4 - Legoas -" Traes co- 
modo 

Este rio se passa a vas - " - " - " - " 
Do Peretuba á Fazenda do Rio Verde - " - " 3 . Legoas -" Ruim C3- 
Desta Fasenda á de S. Paulo - " - " - " - " modo 
Daqui á Fascd.8 de Morongaba - " - " - " 3 - Legoas -" d.0 comodo 
Daqui á Fasenda da Boa vista - " - " - " 3 - Legoas -" d.0 comodo 

Em rneyo Cam.O sepassa orio Tuguan catú 2 - Legoas -" d.o comodo 
q dá vao, etambern tem canoa 

Deste Rio aode Jaguari ahiba - " - " - " 
Este rio passase em Canoas - " - " - " 4 - Legoas -" d.0 comodo 

Dahi á Fasenda das ci.. . 
5 - Legoas -" pouco co- 

Dahy á Fasenda das fumas - " - " - " - " modo 
3 - iegoas -" Bom como- 

Das mirnas ao Rio Parahy - " - " - " - ' do 
5 - Legoas -" d.O comodo 

Este rio passase a vao - " - " - " - " - 
9 1 " - " - " - " - " - ' ,  

LEGOAS 
VEM - 91 - 

De Pirahy ao Rio de Yapó - " - " - " - " 4 - Suficiente comodo 
este rio dá vao, e tem canoa 

Daqui á Fasenda de Caranvy - " - " - " - " 2 - Passageiro comodo 
De Caranvy a Fasdr de Pitangui q foi dos P.es 3 - Bons comodos 
De Pitangui á pr.= Fasdd do def.0 Tavares - " 5 - d.03 comodos 
Daqui 6 segunda Fasenda do dP defunto - " 4 - Passageiro comodo 
Desta Fasenda a S. Luiz - " - " - " - " 5 - d.os comodos 
De S. Luia ao RP do Reg? de Curitiba - " - " 4 - Bom comodo 

a t e  fio tem Canos - " - " - " - 'I - " 
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De Curitiba ao Rio dos Patos - " - " - " 5 - Tem alguns moias 
vizinhos 

DO RP dos patos ao Campo do Tenente - " 5 - Legoas 
em meyo camp fica o RP d a  Vargea 
passa% em canoa. ehá aily moradores 
vizinhos, onde Se ias provimento p.a se 
passar adiante - " - " - " - " - " - " 

Dahy ao tres 1-0 - " - " - " - >' - " 4 - Não tem comodo 
DOS tres Irmaoz ao RP negro - " - " - " 3 - d.O comodo 

Este rio he caudelozo, tem canoas, e alguns 
moradores q vendem alguns poucos generoz 

Daqui ao Corralinho - " - " - " - " - " 2 - Fraco comodo 
Seguese o Sertão, eentrase no Mato de S. 
Lourenw, que tem demuito ma0 caminho 3 - Legoas 

Daqui sepassa ahir pouzar aonde chamáo 
de Sepulka - <* - " - " - v - " - " - r ,  5 .  - " - " - 
Daqui se entra no mato de Guaraipú q tem " 3 - - 1. ,. _ 
Não sepousa s e n b  no rodeiro de Guaraipú " 
Daqui se entra nos matos da Estiva, q terá 
hum dia de Viagem, epoderã ter de mto ruim - " - " - " - .' _ ?I _ I ?  _ >I _ I,  6 - " - " - "  

- 
154 

Aqui sepousa no Campo chamado da 
Estiva onde há hu traco rancho - " - " - " 

LEGO AS 
VEM - " - 154 

Daqui se entra nos matos de S. João, que 
t e r b e s ~ s m t o s - " - ' > - " - " - " - "  1 2 . " . " . "  

pousa% onde Succede - " - " - " - " 
Daqui Se Segue os nove Campestres, entre 
todos ter&, - " - fi - fl - " - " - " - " 6 .  " . " . " 

Em qualquer deiies seias pouso - " - ' 
Daqui se entra nos matos do Espigáo, q terá0 
hum dia de viagem pouco mais ou menos - ' 6 - " - " - " 

Acabarão Se os matos grandes - " - " 
E dahy por diante tudo são campestres restúi- 
aas até chegar aos campos dos Curitibanos, 
enáo há pouso certo, dormese nocampo, onde 
Sucede, serão 4 dias de Viagem pouco mais - ,, - 3, - v 3  - >> - 8 ,  - " - '. - ,, 24 . " - " - " 
Daqui sepassa até oRio das Canoas, etambem 
não há pomo certo, nem comodo, tudo deve 
hir da Curitiba, que serão douz dias de viagem 12 . " - " - " 
odito Rio das Canoas hé grande, passase em 
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Daqui sep8ssa á Fazd.. do Sarrafino - " - " 4 - Bom comodo 
Daqui á entrada do mato da Serra de Viamão 6 . Não tem comodo 

H& ,7&.as yizinhas .." - " - " - - " 
Daqui se entra nomato daserra, tera de tra- 

vessa, até chegar á Guarda de Viamão " 12 - " - " - " 
NO meyo dos ditos matos h6 dous citios que 

remedeão para comodo, enad.a guarda há 
- " - " - " - " - " - " - " - " 296 - " - >' - >' 

LEGOAS 
VEM 

296 . " - " . " 
Daqui sepassa á Caplla de Viamáo, onde se 

acha o Governo, serã hu dia de viage d~ 
bom cam.0 - " - " - " - " - " - " - " 11 . ". ". " 

Nas vizinhanças deste Com.0 há m.t= %- 
sendas, epaçsaSe Rio Caraubatahy, etem canoa 

depassagem, ebom cómodo - " - " - " 
Da Capella ao porto dos Cazais são - " - " 4 - '' - " Bom comodo 

- 
Aqui Se Embarca para hir ao R.0 Pardo, 
OU p.a 0 Rio Grande - '> - " - " - " - " 311 - " . 



I T I N E R A R I O  

DA 

VIAGEM DE CUYABÁ A S. PAULO 

POR 

JOAQUIM FERREIRA MOUTINHO 

Pedro Ferrm do Amara1 

E m  março de 1869, há cento e dez anos, portanto, editava-se 
e m  Sáo Paulo, na "Typographia de Henrique Schroeder", o "Iti- 
nerario da viagem de Cugaba a São Paulo por Joaquim Ferreira 
Moutinho", folheto de 84 páginas, de que existe exemplar no Ar- 
quivo Nacional, no Rio de Janáro. Deletreando-o, o presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, José Pedro Leite 
Cordeiro, considerou que se tratava de publicação merecedora de 
ser levada ao conhecimento de maior numero de leitores - razáo 
pela qual fez fotografar todas as suas páginas, que ora são aqui 
reproduzidas tipograftcamente. 

Náo precisamos dizer que a matéria é de grande interesse: 
basta atentar para as dificuldades que iuí u m  século se apresen- 
tavam a quem quer que precisasse fazer viagem táo longa como 
essa, que a aviaçáo veio abreviar enormemente. Aliás, mesmo por 
via terrestre, seja de trem, seja de automóvel, a distância que 
nos separa dos confins de Mato Grosso náo é proeza que nos 
dias de hoje qualquer u m  arroste sem sacrifício. O autor, u m  
comerciante portugués havia muito radicudo e m  Cuiabá, retornava 
a seu pais de origem, e quis que seu i d o ,  recém-chegado ao 
Brasil, assim como seus amigos, tivessem informações de boa 
fonte sobre a gleba matogrossense: daí a publicaçáo de seu diário 
de vzagem. 

Há a assinalar no texto interessantes noticias sobre as belezas 
da região palmilhada, assim como sobre os tropeços da viagem. 
Constitui depoimento valioso sobre o esplendor que há cem anos 
ostentava a nossa selva. 

Decidiu, pois, a Comissáo de Redqdo & Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico de S. Paulo divulgar o referido texto. 
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MEU BOM IRMAO 

Quando, e m  1866, recebi em Cuyabá a noticia de vossa che 
çada ao Brasil, que mundo de emoções tristes e alegres ao mesmo 
tempo senti em meu peito! Que suave prazer despertou-me a es- 
perança de abraçar-vos ainda uma vez, quando já o desconforto 
se havia assentado á cabeceira do meu leito de dores, onde me 
tinha preso uma enfermidade cruel1 

Deus, porém, compadeceu-se de mim, e á desillusão amarga e 
pungente foi servido que succedesse a crença de que poderia 
saudar o sol que para mim já se sumia para sempre no horizonte, 
e que e m  vez dos dobres funereos que me  pareciam annunciar o 
hora derradeira, ouviria ainda nos bosques as canções alegres 
das aves! 

Agora que, restituido á vida, graças á Prouidencia e á sollici- 
tude e intelligencia de u m  medico-meu sincero e verdadeiro ami- 
go,-acho-me em estado de emprehender a minha longa viagem 
para Portugal,-sonho dourado de muitos annos, anhelo continuo 
do meu coração-resolvi, por conselho de alguns amigos, a dar 
publicidade ao roteiro da yiagem de Cuyabá a S. Paulo, e a alguns 
apontamentos sobre a provincin de MattoGrosso, que havia colli- 
gido com a zntenção de conserval-os e m  manuscripto, para l m o s ,  
em familia, nas horas vagas dos serões do i n v m .  

Apezar da animadora opiniiio dos meus amigos sobre esses 
apontamentos, tremi diante da responsabilidade que ia tomar sobre 
meus hombros, publicando-um livro-eu que desde a infância 
fui dedicado ao commercio, e que, alheio ás sciencias, só cultivei 
o meu e s w t o  com a leitura de alguns livros-nas horas de 
descanço. 

Entretanto, como MattoGrosso é u m  paiz quasi desconhecido 
por causa da longitude e da falta de informações exatas e mi- 
nuciosas, entendo que, qualquer noticia sobre elle é de alguma 
utilidade ao Brasil; por isso animo-me a dar á luz o meu livro, 
crente de que e m  u m  trabalho tal mio se deve attender á pobreza 
do estylo, mas sim á magnificencia do assumpto. 

Acceitae, pois, esta pequena prova da grande amisade que 
vos consagro: e quando ouvirdes a critica morder-me, dizei ao$ 
doutos que n&o foi a audacia que moveu-me a esta empreza, mas 
a gratidão que devo ao Brasil, d'onde me retiro saudoso. 

Vosso irmão e sincero amigo 

JOAQUIM FERREIRA MOUTINHO. 

S. Paulo, 3 de Março de 1869. 



AO SEU MüITO PRESADO IRMÃO 

O COh4MENDADOR JOSE FERREIRA MOUTINHO 

PARTE I 

DE CUYABA AO ARAGUAYA 

DIA 25 DE MAIO 

Tendo desde a invasão paraguaya resolvido deixar a provin- 
cia de Matto-Grosso onde passamos a nossa mocidade, que se 
escoaria feliz se não soffressemos o doloroso golpe de ver morrer 
tantos entes que nos erão caros, em cujo numero contamos infe- 
lizmente tres filhos que amavamos estremecidamente, ha muito 
tempo davamos providencias á nossa partida, que máu fado nosso, 
não se pôde realisar antes da horrivel peste da variola, obrigan- 
do-nos a testemunhar esse quadro de horrores e sentir-lhe as ter- 
riveis consequencias. 

No dia 25 de Maio de 1868, depois de ouvirmos uma missa 
na igreja matriz, e vertermos ainda uma lagrima de sangue, esta- 
telado ante os umbraes que seguráo o portáo de ferro que nos 
vedava a entrada do cemiterio, onde, ao fund.0, alvejava o tumulo 
do anjo, cuja perda sangra nosso dorido coração até hoje, depois 
d'essa scena muda e dolorosa passada na soledade do cemiterio, 
scena que os felizes do mundo não podem comprehender, ainda 
pela madrugada montamos a cavallo. 

Muitas vezes em Cuyabá tivemos momentos amargos, e pi- 
samos agros espinhos que semeavão em nosso caminho a calumnia, 
a maledicencia e o odio injusto de poucos individuos; mas não 
obstante esse pesadume, compensado pelos affagos e cordial ami- 
sade de tantas pessoas cujos nomes bastão para nossa justificação, 
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não podemos impassivel contemplar por entre as brumas da ma- 
nhã o desapparecerem a nossos olhos as grimpas das torres e os 
muros brancos dos edificios collocados nos pontos mais culmi- 
nantes da cidade, theatro dos episodios de nossa juventude. 

Com o coração cheio de saudades e os olhos rasos de lagri- 
mas, recordavamos o passado-que n'esse momento nos parecia 
bem remoto. 

Cuyabá, que iamos deixar para sempre affigurou-se-nos então 
um verdadeiro Eden, e á memoria só nos acudirão os momentos 
felizes embellezados pela magnificencia da natureza que nos 
cercava. 

É que I8 annos de moradia já nos tinháo calado dentro d'alma 
amor ao lugar. 

É que tinhamos o presentimento de que os abraços saudosos 
com que haviamos estreitado ao peito os nossos bons e sinceros 
amigos dr. José Antonio Murtinho, tenente coronel Andre Gaudie 
Ley e Antonio Velasco Pinto, importavão um adeus eterno, por- 
que uma barreira immensa nos separara para sempre. 

É que as lagrimas do tenente coronel Gaudie ao conchegar 
ao seio a filha do coração que nos acompanhava, não podião 
deixar de amargurar-nos. 

E como contemplar impassível os prantos e os soluços da 
esposa carinhosa, ao dizer adeus á sua patria, a seus irmãos, a 
seus parentes, ao oscular por despedida a dextra querida e santa 
cie seu pae! . . . 

Foi-nos preciso um exforço para vencer o transe doloroso. 
Ainda um abraç+uma lágrima-e adeus. . . 
Ao alvorecer chegavamos á ponte do rio Coxipó-mirim que 

dista uma legua da cidade e meia do-Barbado-que já tinhamos 
atravessado. 

Este rio onde tantas vezes nos refrigeramos dos calores ar- 
dentes que ali se sentem, é o lugar preferido pelos cuyabanos 
para os seus passeios. Suas aguas frescas e chrystalinas, onde 
obundão peixes de diversas qualidades e em quantidade admiravel 
como por muitas vezes verificamos acompanhando divertidas pes- 
carias com tarrafa, deslisáo-se, sempre sobre um leito de pedri- 
nhas, seixos, ou de brancas areias, por entre arvores seculares, 
entre as quaes avultão magestosos ingás, que estendem seus 
ramos em continuo balouçar movidos pela correnteza das aguas 
que os banháo. As  flores do hgá sáo mui bellas: grande numero 
de estames formando borlas brancas ou vermelhas, sobresahe ás 
coróllas das flores onde se gera o delicioso fructo que tem a fórma 
de uma vagem, dentro da qual se encerrão as sementes cobertas 
de uma massa carnuda e aveludada de gosto saboroso. Pertence 
a familia das leguminosas. 

Em alguns lugares o Coxipó corre entre campos verdejantes 
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ou praias de areia fina e branca que se estendem a longa dis- 
tancia, cobertas sempre, nos mezes de Dezembro e Janeiro de. 
grandes melanciaes que produzem excellentes fructos. As cha- 
caras que embellezão suas margens, das quaes as mais notaveis 
são a da viuva do dr. Hollanda, do sr. barão de Melgaço e do. 
si. barão de Aguapehy, dão o ultimo toque de brilhantismo a este 
lugar ameno, aprazivel e pitoresco. 

Ao seguir da estrada, sobre o rio, tem uma excellente ponte 
em altura conveniente para que as maiores enchentes não possão 
impedir o tramito por ella, e na margem esquerda do rio que corre. 
de Norte a Sul, está estabelecido o sr .  Vicente Antonio que tenta 
aformosentar esse lugar tão concorrido de passeadores e viajantes. 

A meia legua de distancia corre *Barreira-onde nos espe-. 
raváo a tropa e a bagagem. Ali appareceu-nos um companheiro 
de viagem-mestre Antoni- bólla,-assim chamado por nos: 
dizer que queria seguir para a Córte afim de refrescar a bólla, 
que depois da bexiga não lhe regulava bem. A querida-Eva-do, 
nosso companheirc-fazia-lhe sentir amiudadas vezes o extremo 
de seus affectos com amorosas pancadas que o pobre-bólla- 
soffria com resignação evangelica. Afinal, porém, cançado dos. 
carinhos da esposa interessante, julgou prudente desamparar o 
thalamo conjugal, e procurar com a ausencia adoçar os rigores: 
da cara metade, que não poz duvida alguma a tal resolução, dan- 
do-lhe permissão para retirar do mealheiro do casal a quantia de 
50$000, com que devia ainda levar-lhe alguns brindes em signal 
de que não esquecera os deveres maritaes. 

O velho negro em um momento estava cercado dos outros 
companheiros de viagem, que o contemplavão, montado no seu 
eavallo lerdo, ultima expressão da magreza, pasmos de que po- 
desse inspirar confiança ao cavalleiro um sacco de ossos, incapaz 
absolutamente de fazer a vigesima parte de uma viagem tão longa. 

O major Tello, batendo palmas para fazer cessar as estron- 
dosas gargalhadas promovidas pela chegada do rocinante e seu 
cavalleiro, recitou a seguinte poesia que mais ateou a hilaridade 
geral: 

"Tens um cavallc formoso 
"Que os mais cavallos desdoura, 
"Enjôou milho e capim, 
"Só petisca mangedoura. 

"É na fórma peixe espada 
"E na grossura pevide, 
"Sua só commodidade 

"É das ancas o cabide." 
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Restabelecida a ordem perturbada pela chegada do mestre 
Antonio e seu ginete, tratamos dos aprestos de viagem, e ás 4 
horas da tarde levantamos acampamento. 

Pousamos no sitio da sra. d. Marianna, viuva do dr. Hollanda 
Costa Freire, a qual recebeu-nos muito bem, e prodigalisou-nos 
muitos obzequios e attençóes. Estavamos a 2 e meia leguas de 
CuyabB. 

Este sitio tem o nome de-Paulino-que Ihe veio do antigo 
proprietario, que desappareceu repentinamente, sem que até hoje 
s e  saiba o fim que levou. 

DIA 26 

Sahimos ao meio dia e depois de fazermos uma marcha 
d e  2 e meia leguas, chegamos á ponte do Aricá, onde pousamos. 
Estava o rio com repiquete como dizem os cuyabanos, ou antes 
com as aguas represadas em rasão de grande enchente. A ponte 
é bastante fraca. 

N'esse lugar estiver50 acampadas as forças da provincia no 
tempo da presidencia do sr. general Albino de Carvalho; o acam- 
pamento acha-se arrasado. 

DIA 27 

Fizemos pouco no Aricá-mirim, depois de andarmos 3 leguas. 
Passamos o ribeirão em canoa, e a passagem da tropa e das cargas 
demorou-se até a noite. Pescou-se uma excellente piraputanga e 
ciuas piavas. 

DIA 28 

Sshimos cedo e seguimos durante muito tempo por uma boa 
estrada a cujos lados se erguião bellas palmeiras que formaváo 
com os leques uma cerrada aboboda de verdura. Fizemos alto no 
sitio do Sr. Manoel José que acolheu-nos com agrado. Descarre- 
,gou-se a tropa e deu-se-lhe milho. Mestre bólla fez troca do esque- 
leto de seu matungo por um burrinho, verdadeiro camondongo 
que não garantia os p6s do seu novo cavalgador de amiudadas 
topadas, tendo de voltar metade de seu thesouro. A' tarde recc- 
meçamos a viagem e pousamos no sítio do fallecido Joanico, tendo 
andado 3 leguas. Este sitio já tinha sido em tempos remotos 
queimado pelos indios. 
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DIA 29 

Marchamos 3 leguas e chegamos ao sitio do finado capitão 
José Marcellino, onde nos demoramos por algum tempo. Acam- 
pamos meia legua adiante no lugar denominado-Pires-n'uma 
das margens do rio Cupim. 

DIA 30 

Não viajamos. Aproveitaremos a occasião para descrever al- 
gumas particularidades d'essa viagem tão penosa quão difficil, 
que se é forçado a fazer sempre que o Paraguay acha a proposito 
fechar a navegação. 

Logo que se chega ao pouso, descarrega-se a tropa, e os ca- 
maradas, depois de arranjarem as cargas de cada lote e de cobril-as 
com ligaes, vão armar a tólda do patrão e a competente rêde, 
ao lado da qual deitão as canastras e outros objetos indispensa- 
veis aos viajantes. Terminado este serviço levão a tropa ao en- 
costo, que é ordinariamente um lugar naturalmente fechado por 
mattas, rios ou bréjos, para que a tropa não se espalhe durante 
a noite. 

O arreador fica no lugar do pouso occupado em atalhar as 
cangalhas, curar os animaes doentes e ferrar os estropiados. Em- 
quanto isto se faz, o cosinheiro não está em descanço; prepara 
os arranjos necessarios á sua arte, accende o fogo, deita sobre 
elle uma trempe feita de páus, e n'ella pendura o caldeirão con- 
tendo o feijão e a carne sêcca, alimentos quasi sempre usados 
pelos viajantes no sertão. Ordinariamente á noute estende no 
chão um couro de boi, e sobre elle uma toalha na qual collaca 
os pratos de estanho. Depois com voz de trovão brada: feijão! 
A este grito acodem todos, e tanto o patrão como os camaradas 
e arreador fazem honroso ataque a tão saborosas iguarias. 

No dia seguinte os camaradas vão buscar os animaes, e os 
prendem pelos cabrestos ás estacas, para depois lhes deitar as 
cangalhas e os costaes das cargas, que cobrem com os ligaes, ">- 
e arrocháo com sobrecargas (2 ) .  Solta-se então a tropa, em cuja 
frente marcha uma besta escolhida que leva a cabeçada enfeitada 
de sincerros, e de um penacho ou bonéca, com um peitoral de 
guizos. 

(1) Couro de boi dobrado pelo meio. 
(2) Tira de s61a costurada 6 outra de couro cní torcido, em C U ~ ~ S  

extremidades se prendem um gancho de ferro e um pedaço de pau roliço 
a que chamão-cambito. 



166 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

Ha em toda a tropa um cavallo que não conduz outra carga 
a não ser uma campainha no pesçoco, e ao qual dão o nome de 
"madrinha." Todos os outros animaes se affeiçoão a elle, e não 
se affastáo da sua visinhança; por isso representa um papel im- 
portante nas viagens longas. 

Não estando a tropa madrinhada, a falha é quasi certa, 
porque ella espalha-se, e no sertão é difficil campeal-a, pelo receio 
dos indios. 

Cada camarada se occupa do tratamento de 10 bestas, ou 
um lóte, que toca durante a jornada. 

DIA 31 

Ainda outra falha. A nossa tropa compõe-se de 80 mulas, 
todas fracas e magras, rasáo pela qual é demorada a viagem e 
repetidas as falhas. 

DIA 1.D DE JUNHO 

Montamos a cavallo ás 9 horas da manhã, e passamos pelo 
Engenho das Palmeiras, pertencente hoje ao sr. José Leite Pereira 
Gomes. É um dos melhores estabelecimentos agricolas da pro- 
vincia, apezar de ser todo o serviço feito a braços, e não se en- 
contra ali uma machina qualquer d'essas que o progresso tem 
inventado, e que tornão dispensavel o trabalho de muitos escravos 
ou camaradas. 

A plantação do sitio das Palmeiras consiste, como em todos 
a s  outros de serra-cima, em feijão, canna, arroz, milho, etc. mas 
o rendimento maior é o produzido pela venda de aguardente. que 
tem um consummo extraordinário na provincia, rasáo do seu 
preço elevado, de que já fallamos em um dos capitulas d'este 
livro. O assucar também ali se fabrica, e de boa qualidade. As 
moendas que servem para a moagem da cama são, na maior 
parte dos sitios, feitas de madeira, com dous varões puchados por 
mulas ou bois, que, no sitio de que tratamos, são substituidos 
por uma grande roda movida por agua. Quanto á farinha é feita, 
como sempre, por meio do monjolo ou do moinho. A aguardente 
é enviada ao mercado em barris feitos de p8u de combaní, com- 
pondo-se sómente de duas aduelas solidamente ligadas por arcos 
de  ferro, contendo cada um canada e meia de liquido. (3) 

Nada pois ha a notar-se n'esses engenhos, a não ser a ferti- 
lidade dos terrenos, que jamais forão ingratos aos lavradores de 

(3) Em Cuyabá, uma canada de liquido tem 10 medidas ou 40 quar- 
tilhos. 
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Matto-Grosso, que não teem a temer o estrago das plantações 
pelas geadas. 

Os engenhos mais notaveis de serra-acima pelas suas pro- 
ducçóes annuaes, são os dos srs. Joáo Fernandes de Mello, velho 
e honrado paulista, major Joáo Capristano M. Serra, Corrêa da 
Costa, J. José de Sampaio, Lara e João José de Siqueira. Este 
ultimo habita a uma e meia legua distante da freguezia da Cha- 
pada, bella e florescente povoação, onde vão ter as estradas de 
muitos sitios que lhe ficáo proxirnos 

E' vigario d'essa freguezia o rvdrn. sr. padre Joaquim de 
Souza Cequeira Caldas, homem honesto, de bons costumes, e um 
dos poucos sacerdotes que na épocha moderna sabem comprehen- 
der a sua missão. 

Feita esta digressão, voltemos ao itinerário. 
Margeando sempre o rio Cupim que em alguns lugares se 

despenha de grande altura, formando bellas cachoeiras, começa- 
mos a subir a serra do Aguassú, e pousamos no sitio do Sr. Ignacio 
Sampaio depois de uma marcha de 3 leguas e meia, que se tornou 
fatigante em extremo pela fraqueza dos animaes. 

DIA 2 

Terminamos a ascençáo da serra, em companhia do nosso 
hospede que acompanhou-nos por obzequio. A serra n'esse lugar 
é de difficil subida, e o caminho, que costêa sempre o Cupim, 
pessimo, pelas escabrosidades do terreno e pedras soltas que c 
cobrem. Passamos pelo sitio do Sr. Caetano Leite, onde toma- 
mos excellente guaraná, e fomos pousar no de d. Maria Theresa, 
tendo andado somente 3 leguas. Esta senhora, já idosa, não nos 
deixou sentir o cançaço da viagem, porque, além de recebernos 
com benevolencia, divertia-nos com muitas e interessantes his- 
tonas da provincia da Bahia, por onde viajou em companhia de 
seu finado marido. Em um pequeno sitio visinho tinháo os indios, 
havião poucos dias, frechado uma mulher, apezar de estar a ca- 
pital sómente a 10 ou 12 leguas. 

DIA 3 

Partimos cedo, e jacubamos (4) no Rio Manso, onde descar- 
regouse a tropa por algum tempo, depois de uma marcha de 3 
leguas. Este rio, apezar do seu nome, é muito correntoso, e algum 
tanto profundo. Ha sobre elle uma ponte feita em 1855 por ordem 

(4) Jacuba-6 uma mistura de rapadura wm farinha de milho e agua, 
de que usáo no sertão os viajantes quando o só1 6 ardente. 
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do sr. Leverger; mas carece ella de concertos, afim de que não se 
arruine completamente. 

O rio Manso que despeja suas aguas no rio das Mortes, em 
1803 foi mandado reconhecer pelo capitão general Caetano Pinto 
de Miranda Montenegro, dando o explorador as seguintes infor- 
mações: 

"Que depois de 9 dias de navegação limpa, passou 123 ca- 
choeiras, sendo 83 de sirga com cargas, 28 de sirga sem cargas 
e 12 varadouros de canoas e cargas, a saber: 1 de meia legua, 3 
de quarto e 8 de meio quarto. Que até as imrnediaçóes dos Araés 
gastou 53 dias de viagem, inclusive 16 de falha; e se persuadia 
cie que, preparados os varadouros, poder-se-hia fazer a navegação 
em 25 dias; e finalmente que dos Araés até o Araguaya a nave- 
gação era excellente." 

D'ahi a 3 leguas ramifica-se a estrada em 5 ou 6 veredas que 
descem a serra por differentes lugares e vão ter á capital. A' tarde 
carregou-se de novo a tropa e o pouso teve lugar na tapéra de 
Joaquim da Silva, depois de uma marcha de mais 3 leguas por 
meio de vastos chapadões, onde a estrada é larga, plana e em 
terreno firme. 

O ultimo proprietário d'este sitio, o sr. Pacheco, abandonou-o, 
porque era incessantemente perseguido pelos indios, os quaes con- 
seguirão, depois de repetidas ciladas, matar-lhe um filho, em 
occasiáo que ia para a roça, apezar de estar a cawallo e em ra- 
pida carreira procurar fugir-lhes. 

DIA 4 

Andamos sómente uma e meia legua, e pousamos no sitia 
do Góes. Este sitio, que possue engenho, monjolo, etc., foi pro- 
priedade do sr. Vicente Antonio que, forçado a vendel-o em vista 
dos ataques que daváo ali os indios, e dos encornrnodos que 
causa a visinhança de taes inimigos, hoje habita n'uma das mar- 
gens do Coxipó. 

DIA 5 

Falhamos para fazer charque, recurso o mais prompto das 
caravanas que emprehendem a viagem pelo interior do sertão. 
Não podemos, antes de continuarmos a viagem, nos forrar ao 
desejo de dizer algumas palavras em referencia ao intrepido ser- 
tanejo proprietario do sitio de que tratamos. Góes é descendente 
de filhos d'Africa; mas o seu espirito algum tanto cultivado pelo 
tracto com pessoas de boa sociedade, com as q w s  outr'ora teve 
negocios; suas maneiras affaveis, caracter folgasáo e amor ao tra- 
balho, quasi que desmentem a sua raça sempre esquiva ao con- 
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tacto dos brancos e amiga da indolencia. Depois de grande nume- 
ro de viagens a S .  Paulo como tropeiro, entregou-se á vida de la- 
vrador, de que tem tirado vantagem; mas teve a infelicidade de 
cahir no desagrado dos indios, que hoje são seus encarniçados 
inimigos. 

Tendo ido um dia á roça, encontrou ahi mais de cem indios 
pintados de negro, e que o esperavão para assassinal-o. 

Voltou atraz, reunio os camaradas, armou-os, e sahio no en- 
calço dos pretendidos negros, que conseguirão ferir um dos ca- 
maradas na cabeça. Depois de dous dias de porfiada perseguição 
pelo centro das mattas, perdeu-lhes a pista, e voltou ao sitio, certo 
de que desde então seria respeitado. Engano: seus adversasios 
declararão-lhe guerra de morte, e a sua vida foi ame* a todo 
o momento; e, quando menos o pensar, surgir-lhe-ha aos pés um 
indio, ou será ferido por uma setta traidora partida da ramada 
de uma arvore, de detraz de um arbusto ou penedia, ou talvez 
mesmo de dentro de sua casa. 

Que importa, a cautella? A tenacidade com que os indios 
buscão dar a morte a quem quer que seja que tenha incorrido no 
seu odio implacável, e os meios engenhosos que empregáo para 
levarem avante qualquer intento,-são bastante conhecidos, e não 
ha burlal-os, a não ser-se um d'esses sertanistas que sabem ler 
no livro immenso do deserto todas as ciladas, todas as traiç6es. 
todos os signaes que deixão na sua passagem esses actores de 
mil dramas sanguinoIentos representados no seio das florestas. 
Na situação do nosso hospede, teriamos deixado a toda a pressa, 
e sem olharmos para traz, esse sitio a que o prende talvez o des- 
tino, e onde, se não fugir, tem por certo cavada a sepultura. 

DIA 6 

Acompanhou-nos o Góes até o Roncador, que está a uma 
legua e um quarto. Esse lugar é pittoresco e interessante em 
rasáo de um sumidouro que ahi existe, proximo ao lugar da pas- 
sagem, que faz-se em pessima ponte. A s  aguas do ribeirão passão 
por baixo de uma rocha que o corta em linha horizontal, somem-se, 
e vão apparecer adiante, desprendendo-se em bella cascata. Por 
causa do máu caminho e do grande areal que existe entre os 
serrados, fomos obrigados a fazer pouso na margem do corrego 
hoje denominado-Presidente-e n'outros tempos-Morcego. 

A ponte está em pessimo estado. Nosso pouso foi n'essa 
noute dentro da matta; e pela madrugada divertimo-nos em abrir 
nossos nomes nos troncos das arvores, emquanto esperavamos a 
tropa. N'esse dia marchamos s6mente 2 leguas. 
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DIA 'I 

Depois do meio dia partimos, deixando dous camaradas 
occupados em campear tres bestas que haviáo desapparecido. A' 
meia legua além do pouso ha uma serra de difficil ascenção, e 
cujo caminho escabroso offerece grande perigo para os animaes 
de carga. A marcha foi bastante penosa em rasão da muita arêa 
que existe entre os serrados, e que cança o animal e o cavalleiro. 
Na visinhança da Estiva, onde fomos pousar, os campos monta- 
nhosos succedem aos serrados, que tornáo a viagem sempre mo- 
notona por não poder a vista espairecer em horizontes largos. 
Abundão n'essas ondulaçiies de terrenos cobertos de campo as 
perdizes, cuja caça é bastante divertida e difficil. O caçador de 
perdizes, com boa espingarda, acompanhado de um crio mestre, 
ou antes, seguindo-o na piugada de uma perdiz, é um homem 
verdadeiramente feliz; os pezares desapparecem, não ha cuidados 
do futuro, encommodo do presente e nem lembranças importunas 
do passado: é mais que um rei. O deserto é o seu re inado4 cão 
e a espingarda-os unicos objectos do seu amor. 

Passamos mais dous corregos que tinháo pinguélas, a que os 
viajantes dão pomposamente o nome de pontes. A' tarde chegamos 
á Estiva, 2 e meia leguas. N'esse lugar ha um destacamento de 
tres praças e um sargento. Esses quatro homens que ali estão 
destacados em beneficio dos viajantes, nenhum auxilio lhes podem 
prestar, caso sejáo elles atacados pelos indios; porque, em tão 
pequeno numero, como oppôr-lhes resistencia? O governo deve 
attender a isto, e collocar em differentes pontos do sertão desta- 
camentos compostos de 12 homens pelo menos, afim de que, 
fortes pelo numero e pelas armas, tenháo a vida garantida. e pos- 
são assim socorrer aos viajantes. Na Estiva as casas são cobertas 
de sapé, ou de folhas de palmeiras, conbustiveis para as settas 
inflamadas dos indios. A marcha d'esse dia nenhum encanto teve 
para nós; era o anniversario natalicio de um anjo, e tristeza só- 
mente nos despertou a lembrança de que um anno antes esse 
natalicio havia sido festejado com muito prazer, por pessoas cujas 
vidas preciosas foráo ceifadas pela fouce cruenta da morte.. . 

Sempre tristes recordações ! . . . 
A' noute chegarão os camaradas que tinháo ficado atraz. 

DIA 8 

O caminho que seguimos foi sempre máu durante a marcha. 
Ora um areal espesso e profundo embaraqava a marcha dos ani- 
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riaes; ora pedrarias soltas e seixos rolantes os fazião tropeçar a 
cada passo. 

A tudo isto accrescia o encommodo que causa a viagem por 
terrenos accidentados. 

Subimos a serra do Alecrim, e entramos em uma matta de 2 
leguas, que tem o mesmo nome da serra. Ahi correm dous rios: 
o primeiro ainda se chama-Alecrim, e o segundo-Parnaiva, que 
recebe o primeiro e o ribeirão da Estiva, o qual vae desaguar no 
S. Lourenço, cujas cabeceiras estão no sitio do Góes. 

Depos de andarmos 3 e meia leguas pousamos na Bocca das 
Fedras, lugar medonho, e onde os borrachudos e mosquitos muito 
nos encommodarão. 

A matta do Alecrim tem de largura, como já dissemos, 2 
leguas, no lugar em que passa a estrada. As  arvores são de 
grande altura, destacando-se d'entre ellas algumas gamelleiras 
rujos troncos medem talvez 20 palmos. Os indios frequentão essa 
matta por causa da abundancia da caça e do peixe; por isso não 
cieixa de correr risco a vida dos que n'ella penetráo. Chamou-nos 
a attençáo uns trilhos estreitos, limpos e profundos que em zig-za- 
gues cortaváo a matta em differentes sentidos, e verificamos que 
crão feitos pelas formigas denominadas--carregadeiras. 

Ha nas mattas brasileiras tantas e variadas especies de for- 
migas, que, a não serem destruidas por muitos inimigos, ha muito 
que ellas se teriáo transformado em vastos formigueiros que ma- 
tariáo toda a vegetação e tornarião impossivel a approximação do 
homem. E' assim que as formigas conhecidas pelo nome de-car- 
regadeiras ou atta-em uma só noute despojão grande arvoredo 
de todas as suas folhas, que conduzem aos seus celleiros subter- 
raneos. E' notavel o instincto e a força d'esses pequenos insectos. 
Carregáo objetos de volume muito maior que o seu corpo, e ao 
approximarem-se do orificio que dá entrada para as suas habi- 
tações. se alguém por qualquer modo causa medo a aquella que 
vem na frente das outras, recuáo todas e fogem, pois, parece que 
a primeira dá-lhes avisos da presença de um inimigo. Causa dor 
não pequena a sua mordedura, e por isso faz admirar que os 
tamanduás, que d'ellas se alimentáo introduzindo a lingua no for- 
migueiro, possáo tolerar milhares de mordeduras ao mesmo 
tempo. 

Em certa estação fazem a mudança dos seus celleiros, e então 
as estradas por onde tranzitaváo, são despresadas. Grande exten- 
são de terreno fica encoberto por esses pequenos entes, á cuja 
marcha nenhum obstaculo embaraça. Um sussurro, como pro- 
duziria a areia peneirada sobre folhas sêccas, ouve-se logo que 
d'ellas se approxima quando estão no seu trabalho. Muitas aves 
acompanháo as emigrantes, e descem repetidas vezes sobre ellas 
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para levarem nos bicos uma presa. Se a ave demora-se, ou se 
colhe as azas quando se acha no meio d'ellas, não poderá mais 
levantar o vôo, e em poucos minutos só restarão os seus ossos. 
Estas formigas recebem fortissimos ataques da-correcçãc+for.. 
miga preta e mais miuda que a-carregadeira. 

E' interessante examinar-se um formigueiro quando invadido 
pela-correcçãc-que busca penetrar no interior para roubar os 
filhos de suas rivaes-o que consegue depois de porfiada luta. 

DIA 9 

O caminho n'este dia foi sempre máu, sendo os terrenos se- 
melhantes ao do dia antecedente. Marchamos sómente 3 leguas, 
porque sahimos tarde do pouso, o que continuamente nos acon- 
tecia, por ser a nossa tropa pouco amadrinhada. A descida da 
serra das Lavrinhas é muito ruim, já por ser ingreme, já por ser 
o caminho coberto de pedras soltas. Dista essa serra do pouso 
que deixamos uma e meia legua. Passamos mais 3 pequenos ria- 
ciios até o Sucurisinho, que fica além do Sucury, onde pousamos, 
1 quarto de legua. 

Encontramos n'esse dia uma tropa que conduzia cargas do 
governo. Ia ella no ultimo ponto de miseria e desarranjo. 

O governo escolhe sempre freteiros que não podem dar conta 
do seu compromisso, e isto tem sido causa de gravissimos pre- 
juisos. 

Dia 10 

Sôou bem cedo no campo o giro dos camaradas. Por elle se 
sabe que a tropa inteira foi encontrada no encosto, e por esse 
motivo é elle sempre agradavel aos viajantes. Apezar de ser quasi 
intoleravel o comer feijão e a carne sêcca logo ao romper do dia, 
fizemos honra ao calderão, que os nossos companheiros chama- 
vão-boia. O lugar do nosso pouso era pittoresco, e a nossa tólda, 
levantada á beira do corrego do Sucury, cujas aguas deslisão-se 
mansas e chrystallinas sobre um leito de areias, a sombra de 
bellos e copados arvoredos, alvejava entre as folhagens escuras de 
um frondoso jatubá, que ahi ergui%se altivo. No seu tronco fi- 
gurão, entre os nomes de centenas de pessoas, o nosso e os de 
alguns companheiros. Deixando esse delicioso lugar, subimos, a 
pé, parte do morro do Sucury, d'onde gosáo os olhos um especta- 
culo grandioso e magnifico. 

Até onde alcança a vista-sómente florestas verdejantes, cam- 
pos sem limites, montanhas azuladas, pedreiras agudas, que á 
luz do sol despediáo mil côres! Era um quadro rico e encantador! 
Atravessamos os corregos das Pontinhas. S. João e S. Joáosinho, 
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que correm de sul a norte; e o das Vertentes que corre de norte 
a sul, além do das Vertentinhas, onde j6 houve morador, e que 
hoje, como todo o sertão, está deserto. Os indios não querem 
moradores que não sejão de sua raça, e guerra cruenta e sem 
descanço é o castigo d'aquelles que tentáo contrarial-os. 

Pousamos, depois de andarmos 3 e meia leguas, no lugar de- 
nominado-Cemiterio. 

Quem, como nós, tem a alma immersa em magoasnão ex- 
tranhará que digamos que só sensações dolorosas sentimos ao 
chegar a esse lugar, cujo nome encerra a histona funebre do anni- 
quilamento de muitas vidas. Ali se ergue no meio da solidão urna 
Cruz levantada pela desgraça, e que nem os rigores do tempo, 
nem o fogo lançado pelos indios tem podido destruir, como para 
sttestar aos que por ella passãc+que por toda a parte, no bor- 
borrinho das cidades, como no silencio dos desertos, o homem 
marcha sempre ao nada, e que grand.e é Deus sómente. 

A' noute fomos todos orar perante ella, pelas almas dos que 
ahi succumbiráo. 

Foi bastante pathetica a oração, áquella hora, no meio da 
floresta, á luz mortiça das estrellas e das piraustas que brilhavão 
entre as ramadas das arvores, ou que, pousadas nos braços da 
Cruz, semelhavão brilhantes n'ella encravados. 

DIA 11 

Depois de despedirmo-nos da Cruz, montamos a cava110 e mar- 
chamos 4 e meia leguas até o Queima Capote. O caminho é du- 
rante toda a marcha sempre coberto de espessa areia. Passamos 
o riacho da Pontinha do Cemitério, e depois mais dous conhecidos 
pelo nome de- Dous Irmãos. Adiante d'estes ha ainda dous cor- 
regos denominados-Cercadinho-e outro-Fura Broaca-que cor- 
re no campo. O rio da Agua Branca, que também passamos n'esse 
dia, é magestoso e bonito, vadeavel no tempo das sêcas, mas pro- 
fundo e correntoso no tempo das chuvas. N'elle abundá0 as ma- 
trincham, peixe saboroso, e que mede de dous a tres palmos da 
cabeça á cauda. Corre esse rio dentro de uma matta virgem que 
o costêa sem interrupção; e onde o viajante encontra lenitivo ao 
calor, depois de 4 ou 5 horas de marcha por entre serrados que 
nenhum abrigo offerecem contra os raios do sol. 

O Queima Capote é um pouso feio. Do corrego d'esse nome 
tirou o finado Manoel Passavinte agua para mover o seu mon- 
jollo, que fica em um sitio distante do lugar por onde passamos 
meia legua, em outra estrada que por elle foi aberta, e que hoje se 
acha despresada. 

A historia de Manoel Passavinte é longa e cheia de episodios 
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interessantes; como, porém, não cabe aqui narral-a, limitamo-nos 
a dizer que foi elle o sertanista mais afamado da provincia pela 
coragem e sangue frio que nunca o desampararão nas ocasiões 
de perigo. Por motivo que ignoramos deixou elle a cidade e veio 
estabelecer-se no sertão, onde, como sempre acontece, os indios 
ihe declararão guerra sem descanço, afim de lançal-o fóra d'esses 
territorios que entendem que Ihes pertencem. Passavinte, porém, 
cantou sempre a victoria, e s6 retirou-se do sertão depois de ter 
ganho uma pequena fortuna, que teve a origem no commercio de 
viveres com os tropeiros da provincia. 

Foi no terreiro d'este valente sertanista que os Coroados ha 
poucos amos lançarão fogo a um rancho, onde estava empaiolada 
grande porção de cargas do governo, que arderão todas com hor- 
rivel explosão por haver entre ellas bastante polvora. Encontra- 
rão-se muitos vestigios de que os indios forão gravemente offen- 
didos; mas não deixarão um unico cadaver. 

N'esse pouso, onde guarda-se muita cautela por causa dos 
indios que o frequentáo, mandamos á noute que um dos cama- 
radas, embrenhando-se na matta, asso3iasse á imitação dos ma- 
cacos, com o fim de causar medo ac; companheiros; pois taes 
assobios denotão a visinhança d'esses Zlhos do deserto. O acam- 
pamento todo poz-se em movimento, e grande alarma se levantou. 
Aquelles de nossos companheiros que lerem estas paginas, lem- 
brar-se-hão d'essa noute em que tivemos tanta materia para riso. 

DIA 12 

Sahimos depois do meio dia, e andamos 4 leguas até o-Curral 
de Varas-onde chegamos ao anoutecer. Subimos a serra de Agua 
Branca que, embora não seja das mais empinadas, é comtudo de 
difficil subida. Até o alto da serra o caminho é sempre arenoso, 
seguindo-se depois terrenos firmes. Um vasto plateau se estende 
desde a Agua Branca até a serra i 3 Taquaral, o que facilmente 
se reconhece attendendo-se que t o a s  as  summidades das ilhas 
de matto, se assim se póde dizer, estão no mesmo plano horizon- 
tal, ainda que tremores de terra as tenhão destacado do plateau 
superior. E' erronea portanto a denominação de serra d'Agua 
Branca, pois que esta n&o é mais do que a extremidade do as- 
sento começado no cabeço da serra do Taquaral. A formação dos 
terrenos, que compõe-se na superficie de terra vermelha mistu- 
rada com aréa e argila, e na camada inferior de canga firmada em 
uma massa arenacea, confirma a nossa opinião; pois que é a 
mesma formação do espigão do plateau superior. Não encontra- 
mos o sabor de sulphato de cal nas aguas do rio Agua Branca, a 
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que fez-nos crer que a existencia de tal cor e sabor só foi affian 
çada por aquelles que se deixarão prevenir pelo seu nome. Atra- 
vessamos os corregos conhecidos pelos nomes-Alto da Serra- 
Pontinha-Forquiihas--e por estradas, ou antes trilhos abertos 
em terrenos de argila e arêa, continuamos a nossa viagem. 

Em todo o sertão não existe uma braça ao menos de caminho 
que se possa dizer estrada; é apenas uma simples vereda que não 
admite outro vehiculo de condução a não ser o de animaes de 
carga. Este caminho foi aberto em 1736, por uma bandeira que 
a requerimento do povo e da camara partio de Cuyabá para Goyaz, 
por ordem do ouvidor João Gonçalves Ferreira. 

Tem soffrido bastante altermes. mas nunca teve beneficio 
algum. 

DIA 13 

Andamos 4 e meia leguas por terrenos mais ou menos planos. 
A legua e meia do pouso que deixamos passamos o r i b e i r ã e  
Sangradorzinho-e a um quarto a'este o m l m i n h a s .  Um quar- 
to de legua adiante ha ainda o ribeirão das-Mallas-m cuja mar- 
gem habitáo 3 homens e 3 mulheres que se occupáo com serviço 
de roça. Não lhes invejamos a sorte, porque os indios que os 
perseguem um dia lhes provaráó que não devião ser tão teme- 
rarios. Wesse lugar com= a estrada nova, que mandou abrir o 
Sr. dr. Couto de Magalháes. Dizem uns que ella é boa, outros que 
é má. O que é certo é que percorre campos muito planos, e evita 
as subidas e descidas das serras; entretanto conta-se que não 
offerece, no tempo da sêcca, boas aguadas para as tropas, e no 
tempo das chuvastorna-se quasi intranzitavel por causa dos 
tremedaes, pantanos e lagoas que transbordáo. 

A 3 quartos das Mallas passa-se a-Pontinha-cuja ponte está 
em pessimo estado, e a 3 quartos mais o-Sangradouro-que 
tem uma boa ponte. Ali existe um destacamento composto de 
um sargento e 8 soldados, que nenhum auxilio prestão aos via- 
jantes, e antes lhes fazem mal; porque, com a esperança de so- 
corro n'esse lugar, deixão muitas vezes de preparar-se como de- 
vem de mantimentos, e ahi nada encontrão a não ser milho por 
8 ou iO$OOo cada alqueire, e este ainda tão pequeno que não equi- 
vale á metade de todos os outros aiqueires. Este destacamento 
foi ha pouco incendiado pelos Coroados. 

N'esse dia o major Téllo levou uma queda que causou-lhe O 
deslocamento da mão esquerda. Esqueceu-se que era velho, e 
quie apostar carreira com um moço. ihlrante a noute os solda- 
dos dançarão o curuní e o rninuano. 
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DIA 14 

Falhamos. Um dia mais passado sem goso e sem proveito 
Sómente os que emprehendem as viagens longas sabem o des 
gosto que causa uma falha. A perda de um dia, em viagem, é urr 
mal irreparavel. 

A' noute nova dança de c-. 

DIA 15 

Do Sangradouro aos Macacos, onde pousamos no terreiro do 
morador, ha a distancia de 5 leguas. A meia legua do lugar que 
deixamos-passa-se o ribeirão da-Mortandade, e a 3 leguas adian- 
te o--Couro de Porco. O major Téllo, imprudente sempre, fez 
horrivel motim, baptisando o lugar do pouso com o nome de- 
pouso negro. 

Mais uma vez certificamo-nos que é mui prejudicial ao homem 
a falta de prudencia. Felizmente encontrou o ousado major um 
negro que soube conter-se. 

DIA 16 

Encontramos n'este dia a tropa do finado Passavinte-o terror 
das florestasque succurnbio á balla de sua propria arma. A 
marcha foi penosa, debaixo de um sol abrasador, e sobre um areai 
terrivel que se estende até c-Tijuco Preto, onde pousamos de- 
pois de uma marcha de 4 leguas. Passamos 4 corregos-o Tapé- 
ra--Cabeça de Boi-Torresmc-e-o Corisco. 

Vimos, pela primeira vez desde que deixamos Cuyabá, uma 
planta denominada-carobinha, a que tributamos respeito. Pergun- 
tar-nos-hão talvez porque rendemos tanto culto, consagramos tanta 
sympathia a um simples vegetal; mas se elle nos restitui0 a vida; 
se á sua raiz devemos o milagre de uma cura que desesperara a 
sciencia, não é de admirar que a gratidão nos leve a adoral-a 
como adorou a sua Picciola o preso de Fenestrella, que a elld 
sacrificou o seu orgulho. Demais-não somos o primeiro que 
rende homenagem á virtude das plantas; a arruda d.e Homero, a 
palmeira de Latona, o carvalho de Odin, a miraculosa herva de 
ouro dos camponezes bretões e a flor do tojo das pastoras da 
Brie, á qual attribuem a virtude de afugentar os máus pensarnen- 
tos, foráo sempre tidas em consideração por diversos povos; e 
at6 os Samoyetas punião com a morte os attentados contra certas 
plantas. Do alto do seu throno Carlos Magno recommendara aos 
seus subditos a cultura das flbres. 
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Podemos pois, sem receio de cahir em ridiculo, appresentar 
ao publico o nosso vegetal, que estimamos tanto quanto estimou 
Xerxes o seu platano. 

A-carobinha-não é uma flor; é apenas um rasteiro arbusto 
de folhas bipinulladas, foliolos ovaes, oblongos, de um verde es- 
curo por cima e verde claro por baixo. Há em quantidade na 
provincia de Matto-Grosso, mas sómente nos campos; por isso 
dão-lhe o nome de-carobinha do campo. A sua virtude medi- 
cinal é mais efficaz do que a da caroba (jacarandá procera), 
quando applicada em gargarejos contra as feridas da laringe, do 
esophago, pharinge, e em geral contra as molestias que atacão as 
partes que fazem o composto da garganta. Tambem em cosi- 
mentos é ella usada com feliz resultado contra as enfermidades 
syphiliticas, e em pó contra as feridas externas. Somos-lhe deve- 
dor da cura de uma enfermidade, cujo diagnostico por muitos 
medicos fora de phtysica do larynge no terceiro gráu! 

E' justo portanto que lhe tributemos amor e respeito, pois 
que em mez e meio ella roubou aos vermes mais um pasto, e con- 
servou ao mundo mais um martyr. A carobinha é conhecida na 
Europa, e ha pouco tempo tivemos de Portugal um pedido d'ellz 
para o Consultorio Homeopathico Portuense que, informado de 
sua virtude, apressou-se em possuil-a. Os sertanejos conhecem-n'a, 
e recommendão sempre o seu uso a todos aquelles que soffrem 
enfermidades venereas, devendo-se empregal-a em xaropes, oii 
em chá, addicionando-se-lhe o leite. 

Quinze ou 20 dias depois do uso, toma-se soros de leite cor- 
tados com sal de Epson, e mesmo alguns lachantes frescos. Em 
Matto-Grosso são immensos os casos de cura assombrosa pela 
carobinha, e por isso gosa ella de grande nomeada. Os habitam 
tes do interior fazem também uso do-velame do campo-que 
não deixa de ser excellente medicamento, embora o seu effeito 
não seja tão evidente. E' purgativa a raiz do velame, e d'elle se 
faz emprego contra as dores venereas, irdlammaçáo dos rins, 
pannos, empigens, diarrhéas, suppressáo de menstruas, etc. O 
nome scientifico pelo qual é conhecido é-Croton campestris-um 
cotanilho cinzento cobre as suas folhas, que são ovaes e dentadas. 

E' inesgotavel a riqueza da flora brasileira, onde o homem 
observador e experiente encontra forçosamente hervas virtuosas 
para cura de qualquer enfermidade. 

DIA 17 

A uma e meia legua passa-se o ribeirão-Samambaia-onde, 
pouco abaixo do pouso, no caminho que conduz ao encosto, ha 
um bello sumidouro n'urn pequeno riacho que faz barra com o 
primeiro. Mais 2 leguas adiante está o-Paredãoonde pousamos. 
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E' este lugar um dos mais bellos e celebres do sertão. Uma 
muralha de 150 pés de altura, cortada a pique, e que forma a face 
occidental de uma montanha, ergue-se no meio de uma campanha 
fechada ao longe por linhas verde-escuras de mattas sem fim. 

Sobre o cume da montanha ha uma cerrada floresta de man- 
gabeiras, entre as quaes se mostráo soberbos jequitibás, robustas 
gamelleiras, e as cópas de coqueiros esguios que balouçáo os seus 
leques-ao mais leve sopro da brisa. O alcantil que forma a pa- 
rede de que fallamos, tem talvez meio quarto de legua de exten- 
ção; mas como a sua fórma é a de um arco de circulo, que a 
estrada acompanha na distancia de 300 a 400 passos, parece ao 
viajante que elle tem 3 a 4 leguas; pois marcha durante muitas 
horas, e vê sempre á direita, vindo de Cuyabá a sua superficie 
vermelha que, despida de plantas, reflecte todas as cores do iris. 

Em 1851, quando pela primeira vez viajamos para Cuyabá, 
em companhia do nosso amigo o sr. tenente coronel João Gual- 
berto de Mattos, fomos cercados á noute polos indios Coroados, 
que nos forçarão a passar em vigilia. A tropa deixou o encosto, 
e veio agglomerar-se em torno de nossa barraca, como costumão 
fazer quando sentem a catinga das onças ou dos indios. 

Carregou-se a tropa mesmo pela madrugada, e deixamos o 
lugar do pouso, porque um ataque estava certamente imminente. 
Passando o corrego, que fica proximo ao lugar do acampamento, 
vimos o sitio onde havião pernoitado os Coroados, e as camas 
feitas de palmeiras, dentro de um serrado, e r b  no numero de 20 
e tantas. Pouco antes da nossa partida ouvimos uma gritaria in- 
fernal que partia das mattas visinhas, e logo depois os campos 
foráo envolvidos em chammas-pois que os indios teem o cos- 
tume, quando não atacão os viajantes no pouso, de lançar fogo 
nos campos, para assim impedir-lhes a marcha. Este costume já 
tem sido causa de grandes prejuisos em rasáo de incendios nas 
mercadorias que vão por terra a Cuyabá. As tabas dos Coroados, 
segundo dizem alguns chefes de bandeirantes, ficáo junto aos des- 
filadeiros da serra do Paredão-na extremidade opposta ao flanco 
que fica junto á estrada geral. 

DIA 18 

Deixando o Paredáo, passamos primeiramente os corregos 
das-mirnas e Cachoeirinha, e depois os do Aterradinho e do 
Guanandy. O nosso pouso teve lugar na margem do ribeirão das 
Aréas que fica a 4 leguas do Paredão, dentro de um bosque cujo 
terreno é balofo e humido. A s  arvores visinhas da estrada são 
quasi todas roidas pelas bromas, e o chão tem uma camada de 
duas ou tres pollegadas de folhas sêcas e podres. E' um sitio 
que só infunde tristeza. Ahi ouvimos gritos que não podião ser 
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dados senão pelos bugres. Vimos, durante a jornada, rastos de 
muitos animaes, e entre outros pareceu-nos distinguir o da-ja- 
raticáca. Este pequeno quadrupede é notavel não só pela sua 
belleza, como ainda pela originalidade do modo porque se defen- 
de contra qualquer inimigo. E' branco ou cor de castanha, ma- 
lhado de negro com a cauda felpud, e muito ligeiro nos seus 
movimentos. Apezar de muito esquivo, muitas vezes os cáos, 

guiados pela sua forte catinga, o levantáo. Quando a perseguição 
é teimosa, o pequenino animal emprega um ultimo recurso para 
evitar os dentes que o ameaçáo: ergue a cauda e despede um 
vento terrivel, que não póde ser indicado por termos ou exemplos; 
capaz de activar o olphato mais estragado, e de obrigar o caçador, 
ainda o mais presumido, a desamparar-lhe a pista e metter o nariz 
em qualquer immundicia.; porque o cheiro mais nauseabundo é 
n'essa occasião um refugio onde o olphato encontra lenitivo contra 
o ataque d'esse debil, mas invencivel a?imal. 

Os cães que o acoçáo, logo que sentem nas ventas o golpe 
'cruel, retrocedem, e esfregáo na arêa o focinho até que este se 
ensanguente; uiváo, arrancão gemidos dolorosos e espojáo sem 
descanço. 

Tres ou quatro jaraticácas, com as caudas erguídas em frente 
de Lopes do Paraguay, forçal-o-hiáo em poucos minutos a uma 
capitulação vergonhosa. 

No Rio Grande do Sul ha um outro quadrupede pertencente 
á mesma familia da jaraticáca, mas que appresenta uma pequena 
differença: em vez do vento que despede, o zorrilho deixa cahir 
uma gôtta de ourina, e ninguém póde approximar-se. Se ourinão 
junto a uma habitação, o morador é iorçado a deixal-a por mui- 
tos dias, até que se dissipe o cheiro que a infecta. 

DIA 19 

Sahiido das Arêas, passamos 6 pequenos corregos e os ri- 
beirões das Areiasinhas, Lages e Lages Vermelhas, que corre sobre 
um leito de pedras brancas e entre arvores frondosas. Subimos 
a serra das Lages. A subida offerece grande difficuldade aos ani- 
maes de carga, por causa dos degráus, muitos de um metro de 
altura, que existem no caminho. 

-lho d'Agua-ue fica no cume aa serra é um bonito lugar. 
No meio de um taboleiro de relvas, emmoldurado de mattas, se 
eleva á altura de um metro um jorro de agua chrytallina que sobe 
em espadanas de uma pequena fenda aberta em um comoro. 
N'essa bella paragem fizemos alto para descanço, ou antes para 
apreciar a linda paizagem que desenrolão ahi os campos ondula- 
dos cobertos de vegetação luxuriante. 
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Infelizmente não quiz Deus que o homem gosasse, sem pagar 
bem caro, os perfumes das bellas flores da America do Sul, dos 
seus fructos saborosos e da sombra fresca e amena que offere 
cem as arvores das florestas. 

A terra fecunda, Conde surge vigorosa, a vegetação, engendra 
do mesmo modo insectos e reptis venenosos que só servem para 
encornrnodar os viajantes, e expôl-os muitas vezes a duros soffri- 
mentos, que fazem desmerecer muito estas regiões, onde, ao calor 
de ondas de luz, a vida manifesta-se debaixo de todas as fórmas. 
No meio da nossa contemplação, tocando de leve as folhas de 
uma sensitiva que tal pudica donzella se retrahe ao mais ligeiro 
toque, e do bem estar que sentimos á sombra dos arvoredos 
copados, depois de saborearmos a refrigerante jacuba, fomos tor- 
turados pelas abelhas (pae de mél da familia dos hymnopteros de 
Linneo), que começarão a descer sobre 116s. Vimo-nos portanto 
forçados a continuar a nossa viagem por meio de terriveis areiaes 
e serrados. 

A monotonia da viagem só era interrompida quando passa- 
vamos pelas cabeceiras, ( 5 )  sempre povoadas de formosos buritys, 
que crescem e se estendem em longas filas nos campos baixos. 
Taes lugares são os preferidos pelas araras (psittacus ararauna), 
por causa dos cocos que produzem essas palmeiras, e que ellas 
quebráo apezar de muito duros, nos vigorosos bicos. 

Segundo a nomenclatura dos naturalistas, são diversas as es- 
pécies das araras que habitão os sertões do Brasil. Nós, porém, 
entendemos que todas ellas se reduzem a duas-as verdes e ne- 
gras; pois que as primeiras teem os mesmos costumes das ver- 
melhas e ames. S&o dotadas de um natural doce, e facilmente se 
tanuliarisão com as pessoas que vèem frequentemente. 

O seu grito agudo e desagradavel annuncia a sua approxima- 
çáo ainda de grande distancia; e o seu vôo é pesado e nunca 
sereno. As negras são menos sociaes. 

Teem a plumagem negra com reflexos de um verde luzente. 
Não m ã o  a visinhança das habitações, e só procuráo os cumes 
sêccos e estereis dos rochedos. Seus pés são amarellos, e o bico 
vermelhaço como o iris dos olhos. Levão muitas vezes a audacia 
ao ponto de descerem em bandos sobre os viajantes, fazendo uma 
algazarra infernal e tentando atacal-os com os bicos. 

Depois d M l h o  dagua-a cabeceira mais notavel é a deno- 
minada-Viuva. Apoz 6 e meia leguas de marcha, fizemos pouso 
no lugar denominado-Jatubá-áquem do Jatubasinho pequena 
distancia. 

(5) Nome que se dá aos lugares onde existem as nascentes de agua 
que formão os brejos. 
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Este lugar já foi habitado em tempos remoto- Castelneau 
nos fala de seu ultimo habitante. 

DIA 20 

Pousamos nas-Antinhadepois de marcharmos 5 leguas. 
Passamos o ribeiráMatuba5inho de cá- o das-Torrinhas. O 
que deu lugar ao nome d'este ultimo riberáo é o accumulamento 
de grandes pedras que ahi formou caprichosamente a natureza. 
Superpostas umas ás outras erguem-se a tal altura que parecem 
torres, e dão um aspecto sombrio a esse lugar sempre frequen- 
tado pelos Coroados, e mesmo pelas onças que buscão de prefe- 
rencia as tocas de pedras para dormirem. 

Entre o Jatubá e as Torrinhas forão mortos pelos Coroados, 
em 1867, um escravo de Antonio Sampaio, e um corrieiro. Sem 
que receassem qualquer ataque, pois que o lugar era descampado, 
virão surgir de chofre da masséga, 20 a 30 indios, que lhes esma- 
garão as cabeças com as pesadas clavas de que se servem com 
destreza quando contáo não ser repellidos. A s  duas victimas não 
t ivera tempo de fazer uso das suas armas, tal foi a presteza do 
ataque. 0 s  Coroados nunca sustentáo um combate por longo tem- 
po, quando as caravanas possuem armas de fogo. Todos os indios 
que cahem mortos ou feridos são sem demora levantados por 
aquelles que se achão mais proximos, e conduzidos para longe 
da arena. 

Jamais deixarão um cadaver dos seus em poder do inimigo. 
Usáo tambem de fréchas, e as despedem por meio de arcos de 
seriba que medem 8 ou 9 palmos. A curvatura do arco só appa- 
rece na occasiáo de partir a frécha, e por isso leva esta grande 
força, e busca o alvo sem desviar-se de rumo. Uma ou duas pennas 
de arara, presas a uma das extremidades, não dão lugar a que 
ella gravite antes de percorrer a distancia de 80 a 100 passos. Para 
ferirem uma ave no vôo, deitáo-se de costas, curvão o arco, e, 
erguendo os pés, firmáo com elles a pontaria sempre certeira. 

A ponta da frécha, lisa ou farpada, é feita de taquara, ferro 
ou osso, que agução e amolléo o mais que é possivel. Não po. 
demos affiançar que elles a envenenem, como é costume entre 
os indios da America do Norte que usão do curara; mas os feridos 
raras vezes escapá0 á morte, e soffrem sempre dores crueis. A 
haste da frécha é polida e enfeitada com tiras muito finas de cipó 
de urumbemba, com que a envolvem de uma extremidade a outra; 
conduzem-as, enfaixadas em carcazes ornados de pennas de arara 
ou seriema, pendentes dos hombros. 

Deixando as Torrinhas passamos o-Mutum-nde encontra. 
mos os srs. dr. Couto de Magalhães, capitão tenente Balduino Jose 
Ferreira de Aguiar, commandante d-Anhambahy~ heróe de 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAUU) 183 

Coimbra, dr. Carvalhal e tenente Cunha Barbosa. S. exc. regres 
sava do Araguaya, depois de ahi haver estabelecido a naveg- 
para o Pará, com o vapor-Araguay-není-assú-antigo-Cuyabá. 

Passamos ainda o-Páu Furad- Taquaral das Violas-Cy- 
riva +Porteira. O caminho n'este dia foi sempre montuoso e 
coberto de arêa. Vimos papagaios, araras e muitas outras aves, 
aletn de rastos de diversos animaes. 

DIA 21 

O calor foi abrasador, e debaixo de um sol ardente andamos 
3 leguas e pousamos no-Barreirwnde fomos encommodados 
pelos borrachudos, pernilongos, polvoras e mutucas. Apezar, po- 
rém, do flagello que causão os insectos e reptis venenosos que a 
cada passo arrancáo o viajante d'esse mundo de poesia em que 
se embrevece ao contemplar a magnificencia da natureza do Bra- 
sil, para forçal-o a descer a realidade da vida; lamentamos não 
possuir a penna de um Chateaubriand, de um Mendes Leal, de 
Alexandre Herculano, de Finimore Couper, Ferry, ou Maine Reid, 
para descrevermos em toda a sua grandeza, em todo o seu ex- 
plendor, pompa e magestade, essa floresta, virgem como sahio 
das mãos do Creador, nunca explorada pelos homens, talvez s6 
visitada pelos indios! 

O estreito caminho que guia o viajante até o ribeirão do Bar. 
reito, que corre no centro da matta, é tecido por cipós, taqua- 
russús e taquaras que impedem a passagem. 

E' necessaria toda a cautela para que não se fira o rosto ou 
vase um olho; pois só a machadinha do batedor ou o cutélo do 
viajante póde, rompendo os embaraços, abrir um trilho, ou antes 
um tunnel, debaixo d'essa cerrada abobada de verdura. 

Os raios do sol nunca penetrão n'esse recinto augusto onde o 
genio das florestas sem duvida fabrica os seus mysterios. Uma 
claridade incerta deixa apenas vêr-se entre os arbustos a serpente 
coral, ou de cascavel, que deslisa-se silenciosa e sinistra em busca 
de uma victima. 

Mais longe soa uma gargalhada lugubre que rompendo o es- 
paço vae expirar na quebrada dos montes visinhos: é a coruja que 
ergue, a seu modo, hosannas ao Rei da Creação! Então o homem, 
oppresso sob o peso de tanta grandeza, sente comprimir-lhe o 
peito uma mão de ferro, erriçáo-se-lhe os cabellos, mergulha a 
vista na espessura da matta, e um outro espectaculo, também ex- 
plendido, se desenrola ante el1e:-Troncos enormes de arvores 
seculares, ennegrecidos já, succedem-se, formando filas sem fim 
como um exercito de phantasmas. De seus galhos caprichosamen- 
te retorcidos, pendem parasitas de mil fórmas, que se tranção, se 
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emrnaranhão, e, descendo até á terra, elevão-se de novo cochlei- 
formes para se enlaçarem nos galhos de cem outras arvores. 

Entre os bellissimos cédros cobertos de flores ergue-se-apo- 
drecid- esqueleto de uma maçaranduba, já sem folhas, já car- 
comida pelos vermes, offerecendo apenas nas suas fendas abrigo 
ás aves da noute: sustenta-se em pé o auxilio dos variadissimos 
cipós que a matarão no prolongado amplexo.. . Balouça-a o ven- 
to que passa gemendo; mas no tremular convulsivo parece amea- 
çar aos arbustos que a rodeão, pois, ainda morto, póde o gigante 
na quéda estrepitosa esmagar aos pygmeus que lhe roubarão a 
seiva ! 

Exemplo inanimado da vida das sociedades.. . 
Entre as folhas cahidas que alastrão o chão humido, correm 

ariscas as formosas joh6 e inambú, fugindo a algum inirnig~ 
occulto no basto caetezal.. . Em cima-entre as folhagens de es- 
guia embaúba-mostra-se a cabeça hedionda do misero "ai", que, 
depois de longos dias de não interrompido esforço, consegui0 
elevar-se até os renovos que o alimentão. 

Aves de côres variegadas esvoação em silencio perseguindo as 
abelhas que zumbem em torno da brecha de velha gamelleira, 
onde teem a sua colmêa; mas de repente-tremulas de medo-co- 
lhem as azas, e chilreando escondem-se entre as ramadas mais 
densas das arvores. No mesmo instante sobre a sombra da flo- 
resta estende-se outra sombra ainda mais espessa: é o gavião real 
que espreita uma victima.. . Por toda a parte é sempre longa a 
cadeia da destruição! 

Na pequena clareira, onde os raios do sol a custo espancão 
a obscuridade, mostruosa e cabeluda aranha tece os seus fios de 
prata, e de uma árvore a outra arma a sua teia composta de circu- 
10s concentricos presos uns aos outros pelos raios que partem 
de um centro comum, e cujas malhas são tao fortes que peão 
até os colibris. A luz incerta que projecta-se sobre essa vasta rêde, 
parece salpical-a de pó de esmeraldas e ouro; tal é o brilho furtú- 
côr dos cordões de sêda que continuamente o nojento e repulsivo 
insecto percorre com rapidez admiravel. 

Ao tombar da noute, que surprehendeu-nos ainda na floresta, 
é mais formidavel o silencio: parece que elle pesa sobre o ho- 
mem; as fontes latejão, uma nuvem vermelha passa sobre seus 
olhos, a respiração torna-se mais difficil, e um sussurro, como 
o das folhas agitadas por vento brando, chega-lhe aos ouvidos.. . 
C a natureza que segreda-lhe a histona do infinito! 

Então sacode com a energia da vontade a vertigem que quiz 
apoderar-se do seu corpo, e desperta-se; mas no seio da solidão, 
creatura intelligente, sente-se pequeno em face dos seres inani- 
mados. . . Sublime desconchavo! Contradicçáo que explica a ordem 
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que, no Brasil, são de tres especies: o jaguar (felis onça) ou sus- 
surana, como chamão-lhe os matto-grossenses; a canguçú (felis 
discolor); e o tigre (felis tigris). 

A sussuranna tem o pello branco com malhas negras em 
forma de semicirculos, que vão diminuindo em tamanho á pro- 
porção que se approximão da cabeça. A canguçú tem o pello de 
um amarello côr de laranja, com malhas igualwnte negras, e 
que, como nas sussurannas, também diminuem approximando- 
se da cabeça. O tigre da América differe muito do tigre da Afri- 
ca. Seu pello é negro e lusente, e a pelle, vista ao seu comprimen- 
to, offerece ondulações que, por serem de uma côr negra mais fina, 
sobresahem á cor geral do pello. São ferozes, não temem o ho- 
mem, e o atacáo mesmo estando sem fome, e sem serem provo- 
cados. A cabeça é bastante grande, os dentes pontudos e grossos, 
a cauda longa, as patas enormes e os olhos chammejantes. São 
mais raros que os seus congeneres. Ha ainda uma outra especie, 
que nos parece ser degeneração das outras-é a onça parda, que 
é menor que a canguçú ou sussuranna. Fogem logo que sentem 
a presença do caçador; mas-feridas-são tão ferozes como as 
outras. A cor da pelle é de um vermelho desmaiado, ca.beça gran- 
de, pernas finas, patas menores que a do tigre. 

Quanto ás aves-existem em abundancia na matta de que 
tratamos: mutúns, jacús, inarnbús, joh6s, tanyarás, araçaris, pom- 
bas, etc., são as de maior importância 

Quando o sertão for habitado, será o Barreiro o lugar escc- 
lhido de preferencia, pelas suas proporções para grandes estabe- 
lecimentos, onde qualquer lavrador que disponha de alguns re- 
cursos, em poucos annos poderá amontoar grossa fortuna. 

Pelo rio pode-se exportar mantimentos com s u m a  facili- 
dade até o Araguaya, e por terra para Cuyabá, dependendo ape- 
nas de algum beneficio nas estradas para o tramito de carros. 

Deixando o Barreiro, passamos mais os corregos-Portão de 
Pilatos-e o-Rurziga. 

N'este ultimo, em 1852, apanhamos uma tempestade horri- 
vel, acompanhada de raios, que perto de n6s despeda~avão arvo- 
res seculares. O espectaculo que offerece uma tempestade no 
sertão do B r a s i l 4  magnifico. As tempestades do Maráo descrip- 
tas tão pomposamente por-Castelo Branco-com serem medo- 
nhas e imponentes, não são mais tremendas que as do sertáo. 
O dia de um momento a outro, muda-se em noute, denso e aclasto 
véu cerra a aboboda celeste, e a terra é alumiada apenas pela luz 
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dos raios e dos relampagos. O trovão ribomba medonho e parece 
querer arrancar o globo do seu eixo. O vento geme entre as fo- 
lhagens das árvores, e verga até o chão os coqueiros, para erguel- 
os de novo nas suas azas. Nuvens de pó e de folhas séccas se 
eleváo em rapido redomoinho, e depois tomando novamente a 
carreira4isparão pelos campos sem fim. As aves soltáo pios 
lugubres, e os lobos misturão os seus uivos aos rugiaos da tem- 
pestade. E' grandemente bello! 

De r epen te4  medonho bramido do vento cessa; cala-se o 
trovão; as arvores ficão quedas; os animaes recolhem-se aos seus 
antros, as aves pousão: silencio tumular reina poi todos os la- 
dos.. . E' a tempestade que desencadea-se e se desfaz em chuva! 
Pesadas gôttas cahem das alturas, e formão, na expressão bri- 
lhante de Chateaubriand, m vasto lençol fluido que communi- 
ca o céu com a terra. Aos pés do viajante surgem grossas corren- 
tes que com fracasso rolão suas aguas vernielhas, e formando 
cachoeiras por todo o caminho que percorrem, vão despenhar-se 
em espuma no ribeirão mais próximo. Das montanhas precipitão- 
se em espadanas mil enchurradas que arrastão comsigo pedras e 
torrões d'argila.. . Depois cessa a luta dos elementos; o céu tor- 
na-se limpido; serena o vento; doce brisa aglta brandamente as 
palmas dos coqueiros, e na aboboda celeste desenha-se em cores 
vivas o signal de paz, o arco-iris da esperança.. . E' finda a tem- 
pestade! As flores brilhá0 mais e exhalão agradaveis perfumes; 
as folhas são mais verdes; as aves trináo; os animaes sacodem os 
pêllos humidos; milhões de insectos de todas as fórmas e córes 
fulgurá0 no espaço, e no ramo mais elevadc de frondente jequi- 
tibá modula o rouxinol brasileo o seu canto medolioso! 

Tudo é alegre, tudo é risonho, e, como diz o poeta: 
Viva orchestra parece a natureza, 
Que a grandeza de Deus sublime exalta! 

A tempestade que presenteamos no Burziga, foi uma das 
mais formidaveis que se tem dado na provincia de Matto-Grosso. 
Em 1865 na madmgada do dia 10 de Janeiro-rebentou uma ou- 
tra talvez ainda mais medonha sobre a capital. A população acor- 
dou-se toda ao horrivel e pavoroso estampido de uma tremenda 
descarga electrica que principiou as 2 e meia horas da madru- 
gada para terminar-se ás 5 horas. A atmosphera parecia arder 
em fogo. Os raios succedião-se uns aos 0ut.ros-e o ribombar 
do trovão não cessava mais, semelhando a un i  tempo o baque de 
chapas de aço em lisa pedreira, e o estrondar de grossas arti- 
lharias. 

Prenuncio foi ella dos terríveis acontechnentos que tinhão 
de acabrunhar aquelle povo. As armas imperiaes levantadas de 
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novo sobre o grande portão do quartel, rolarão pelo chão ao 
mesmo tempo que as armas de Montevidéu erguidas sobre a porta 
da casa do respectivo vice-consul. 

Por associação de idéias relataremos aqui alguiis aconteci- 
mentos que o povo tomou como presagiosos. 

Há poucos amos a cidade de Cuyabá foi instantaneamente 
invadida por uma numerosa porcada do matto. Tempos depois 
um ouriço cacheiro atravessando a cidade ectrou pela porta do 
palacio, cujas sallas percorreu impunemente. Mais tarde uma 
-inhúma-esvoaçava sobre a igreja matriz-depois de uma praga 
horrivel de gafanhotos devastava todos os campos, e afinal no 
Corumbá cahia copiosa chuva de sangue. 

Altos mysterios de Deus! 
Marchamos 3 e meia leguas, e p3usamos na ma'gem do ri- 

beirão-Passavinte. Suas agiias são n ~ u i  claias, mas correm com 
grande rapidez por ser muito ingreme o seu leito, qce é forrado 
de seixos e areia. Se as aguas alcançarem o joelho de um homem 
a pé, ser-lhe-ha bem difficil vencer a correnteza; e se offerecer-lhe 
a curva da perna cahirá por certo. S1 chove nas suas cabeceiras, 
engrossa immediatamente; mas com a mesma presteza vasa as 
suas aguas. E' abundante de peixe, e por isso os índios frequentáo 
as suas margens. Tendo aqui pousado, ha alguns aimos, a tropa 
do sr. José Raphael, de Goyaz, os Coroados foráo a uin dos lotes, 
e, tirando debaixo dos couros que cobri50 as cargas um camarada, 
o matarão sem piedade. Mwtas vezes as caravanas são forçadas 
a permanecer nas suas margens por muitos dias, na expectativa 
de que abaixem as aguas afim de poderem passar; porém a repre- 
sa do ribeirão demorando-se muito, empregão a pelota (6) para 
effectuarem a passagem. 

E' perigosissimo o meio, e para pôl-o em pratica é mister que 
hajáo na caravana excellentes nadadores; pois do contrario não 
conseguirão transportar a pelóta de uma margem para outra. 
Prendem um laço a um dos angiilos Ca improvisada barca, e pu- 
cháo-n'o com os dentes nadando ao niesmo tempo cc:m vigoroso 
exforço, para que não sejão arrastados pela corrente. Veste modo 
ganhão a salvamento a margem opposta tanto as pessoas como 
as cargas. N'esse ribeirão, terror d'aquelles que viajão nc tempo 
das chuvas, deu-se um facto que demonstra quanto perigc offere- 
ce tal meio de transporte. Um nosso amigo, habiIissimo nadador, 
e homem de vigor pouco commum, o fallecido Manoel Leite do 
Amara1 Coutinho, tendo trabalhado um dia inteiro no servico 
pesado de puchar, nadando, uma pelota, depois de haver trans- 
portado todos os companheiros e cargas par& o lado opposto do 

(6) Pel6ta-couro de boi dobrsdo em quatro partes, e forrando uma 
barca com paredes de 1 a 2 palmos de altura nas quatro faces. 
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rio, encarregou ao seu arreador de puchar a pelóta no último 
trajecto, porque já se achava extenuado de forças. A pelóta ti- 
nha de conduzir um escravo, cosinheiro. O arreador, que também 
não nadava mal, chegando ao centro do rio não pôde supportar 
a força da correnteza, e deixou escapar dos dentes o laço que 
prendia a barca. Esta afundou-se logo, e o negro passou pelo 
porto, conduzido pelas a s a s  com rapidez vertiginosa. A morte 
ia seguir-se irremissivelmente; mas o nosso amigo, mesmo vesti. 
do ligeiramente como se achava, atirou-se ao rio, e n'uma dis. 
tancia já de 30 a 40 braças consegui0 alcançar o seu escravo, e 
segural-o á flor d'agua quasi affogado. Começou então uma luta 
digna de vêr-se entre o homem e a correnteza. 

O rio, todo fechado de barrancas altas, não offerecia uma 
sahida para aportar o nadador, e este, vencendo todas as difi- 
culdades, com um dos braços occupado em conter o escravo, con 
seguio subir o rio com outro, e depoz no porto são e salvo o misero 
negro, que de susto tinha-se tomado fulo! Quem não conhece 
o rio de que tratamos-não póde apreciar quanta robustez, quan. 
ta  coragem e presença de espirito eráo necessarias para que elle 
conseguisse salvar um homem em taes circumstancias. E' certo 
que o sertão a elle nunca offereceu difficuldades, porque a lon- 
ga pratica de viagens lhe tinha ensinado o meio de removel-as. 
Até hoje lamentamos sinceramente a morte d'esse honrado ne- 
gociante e bom amigo, com quem tantas vezes viajamos de 
Cuyabá ao Rio de Janeiro pela via fluvial, sempre unidos, sem- 
pre amigos. 

N'essas viagens tivemos por vezes occasião de apreciar pes- 
soalmente a sua muita força e intrepidez. 

A quem conhecer como nós os temporaes desfeitos no Rio 
da Prata, há de admirar que ousasse elle sahir ao largo-fóra das 
balizas-em uma fraca chalana apenas com dous remeiros, debai- 
xo de um pampeiro medonho que encapellava as ondas a um ponto 
tal, que os immensos vagalhóes pareciáo submergir os maiores 
vasos de guerra, surtos então no porto de Buenos-Ayres. 

A força dos barqueiros era impotente contra o poder dos ele- 
mentos revoltos, e elle sereno e risonho prestes a ser tragado 
pelo abysmo, submergido pelas montanhas de agua que espu- 
mosas se erguiáo aos Céus, abrindo a seus pés cavas profundas, 
horriveis parceis, onde batia o fragil bate1 sem norte e sem ru- 
mo, lançando mão de um remo, aportou com grande espanto dos 
navegantes experimentados, á bellissima p o n t w n d e  em ancias 
-cuidadoso o aguardavamos. 

Descança em paz-bom e velho a m i ~ o m p a n h e i r o  inse- 
paravel dos trabalhos. Ora a Deus por nós, emquanto á tua me- 
mona no seio das florestas, theatro das tuas façanhas, pesaroso 
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pela tua perda, aquelle que sempre te foi fiel em vida, ainda de- 
pois da morte tributa respeito e saudade. 

Quanto ao sertão, cremos que jamais pisará os seus cami- 
nhos alguem que com o nosso bom amigo se rivalise em conhe- 
cimentos práticos; poishabi l  cavalleiro, nadador exceliente, 
cheio de saude e vigor, podia zombar dos contratempos inheren- 
tes a essas viagens longas e perigosas, que fazem fugir a cora- 
gem aos inexpertos e medrosos. 

O caminho, durante a marcha d'este dia, foi sempre mui- 
to máu. Ao sahir-se do Barreiro acompanha-se, ainda dentro da 
matta, o Cotovello, até um rincáo onde as tropas magras ou fra- 
cas fazem pouso, afim de poderem no dia seguinte atravessar a 
meia legua de matto, onde é pessimo o caminho. Passamos os 
corregos da-Figueira+-Voadeira-que correm no meio de 
grossa matta e os da-Pontinha-e-Anjinhos--que correm no 
campo. 

DIA 23 

Tendo andado 4 e meia leguas, pousamos nas Lages; passa- 
mos o Passavintinho que dista do Passavinte 1 legua e um quar- 
to. 

D'ahi por diante o caminho é o peior de todo o sertão. A 
marcha durante este dia foi muito incommoda, porque nem ao 
menos encontramos uma gôtta d'agua mesmo na serra da Far- 
tura, que é toda coberta de densas mattas alcatifadas de bam- 
bús. Na serra das Lages, que descemos por uma das suas gar- 
gantas, a estrada serpentêa, entre immensas rochas, em fóma  
de escada, cujos degráus appresentáo grandes difficuldades pa- 
ra serem vencidos pelos animaes de cargas que muitas vezes ahi 
perecem. O nosso pouso teve lugar n'uma planicie, onde se ele- 
va um rochedo notavel, cortado a pique de todos os lados. O ri- 
beirão das Lages, fonte do rio das Mortes, é um dos mais bellos 
do sertão. Suas aguas correm sobre um leito de pedras, e mes- 
mo perto da estrada forma uma magnifica cascata de 12 a 13 
pés de altura. Por espaço de 20 ou 30 passos a agua não alcan- 
ça os joelhos, e fórma diversas bacias naturaes abertas na pe- 

dra. Adiante-sobre uma rocha, na qual ha degráus também na- 
turaes, o ribeirão novamente desce desfazendo-se em espumas, 
até que mais embaixo torna-se profundo. Ningiiem póde deixar 
de ahi se banhar, ainda quando esteja de pouso. A agua é lim- 
pida e fresca. 

A' noute-os companheiros de viagem derão muitos tiros em 
louvor de S. João, e findarão a festa conduzindo em roda do 
acampamento um andor feito de estacas, onde ia acocorado, em 
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falta do Santo, mestre Antonio-o Bóllas, que foi depois lança- 
do ao chão, entre as fumaças de polvora e tiros de pistola e 
espingarda. 

Appareceu no nosso pouso, já às 10 horas mais ou menos da 
noute, uma mulla carregada de bruacas de cosinha, pertencen- 
te a uma outra caravana que havia acampado bem longe de 
nós, e que por certo teve o desgosto de não ceiar, pois a mulla 
que carregava as panellas andava perdida. 

DIA 24 

Pela madrugada, dirigimos-nos todos ao corrego para tomar- 
mos um banho na agua gelada das Lages, em louvor de S. João. 
E' muito usual em Matto-Grosso este costume, que se estende ao 
proprio Santo. O banho de S. João é infallivel em todos os luga- 
res onde elle se festeja: seguem os cantadores até á margem dos 
rios em continua folgança, vão-se despindo, o mais habil nada- 
dor atira-se ao rio com a imagem do Santo, e todos os outros o 
acompanharão nadando com uma luz na mão direita. Outro cos- 
tume existe ali muito digno de menção. Quando a fogueira de S.  
João tem acabado de arder, espalhão o brazido, e homens e mo- 
ças e até creanças passeião de pés nús por cima das brazas. 

Este facto, se não fara muitas vezes presenciado por nós. 
não teriaaos coragem de asseveral-o. 

Na provincia de Minas, em 1851, vimos pela primei- .a vez 
uma menina de 15 annos passear no brazido; em Cuyaba todos 
os annos apreciavamos esta devoção, mas confessamos que, ape- 
zar de vermos e conhecermos a realidade do facto, nunca tive- 
mos coragem de experimental-o por nós mesmo. Dizem os cuya- 
banos que é preciso ter fé para se passear impunemente no fo- 
go, e essa fé, era precisamente o que nos faltava. 

Certificamos que não se emprega composição alguma, por- 
que fizemos d'isso um exame muito minucioso. 

Montamos a cavalo, e seguimos por meio de planicies her- 
baceas, até a serra do Taquaral, que dista do pouso que deixa- 
mos 4 léguas e meia. Passamos as Laginhas, bonito e pittoresco 
corrego, o Capãosinho e o Capão do padre Bento. Vimos for- 
mosos grupos de buritys, muitas aves, êmas, seriemas, etc. A sir- 
ra do Taquaral é de todo o sertão o lugar mais bello, mas d'essa 
belleza imponente que provoca o enthusiasmo, falla á rasáo, e 
a mergulha n'um meditar profundo, e faz vóar a imaginação até 
transportar-se fóra do mundo physico que os olhos abrangem. 
Do alto da serra, se espraia a vista pela vasta e verdejante 
paizagem que se estende até a distancia de 20 a 30 leguas, a 
admiração imprime n'alma um movimento e um ardor que pa- 



192 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

recem exceder os limites da rasão humana. O homem como que 
se ennobrece de saber-se o rei da creação, a obra mais perfeita 
de Deus; seu espirito sente uma alegria tranquilla, dilata-se, e 
embevecido n"uma sensação desconhecida, abysma-se no infini- 
to que é Deus; porque Deus, sendo o principio de todas as cou- 
sas deve também ser o das bellezas naturaes que só imperfeita- 
mente o exprimem. 

Ao longe-no horizonte que parece tocal-a, a serra da Ra- 
padura mostra-se azulada; no norte e no sul outras serras se 
ostentão cobertas de uma vegetação verde-negra; no centro- 
campos planos e tapisados de relva; em cima-um céu puro, sem 
uma nuvem que n'elle percorra! 

A nossos pés-despenhadeiros vertiginosos, rochas immen- 
sas cortadas a pique, caprichosamente amontoadas nos flancos 
da montanha; arvores seculares, cujas comas somente appare- 
cem nos abysmos, d'onde partem gemidos desconhecidos, lugu- 
bres e longos como o estertor de algum gigante na agonia: eis 
o espectaculo que nossos olhos divisarão no momento em que 
começamos a descida da serra. Lagoas immensas, em cujas mar- 
gens se elevão palmeiras altas e delgadas, e pastaváo diversos 
animaes e passaros aquat;cos4avão o ultimo toque ao eucan- 
to d'esse sitio pittoresco e melancholico! O homem meditador 
fica estatico e enlevado ante esse panorama magnifico.. . 

Quanto bulicio, quanta agitação, quanta vida nas sociedâ- 
des, e ahi que silencio, que paz, que quietaçáo! O luxo, a luta 
dos interesses, o choque das paixões-o orgulho, a vaidade, a am- 
bição-a negra ingratidão-eis a vida da civilisação! No deserto 
-a modestia, a singeleza dos costumes, a fraternidade e igual- 
dade, a justiça severa sim, mas bem comprehendida-olho por 
olho, dente por dente! 

Onde a felicidade pois? Esse mtal-origem dos crimes e de 
quasi todas as desgraças; que suffoca nos corações os nobres 
sentimentos;-que fórma nos tempos modernos a base da ven- 
tura, como a entendem os filhos da civilisaçáo; róla sem impor- 
tancia no leito dos rios que banhão o deserto, desce com as en- 
churradas para os abysmos, mostra-se mesmo á flor da terra. 
Quem se curva para apanhal-o? Os selvagens teem na ponta da 
sua setta o alimento diario, a defeza da sua honra, tudo emfim 
que necessitáo. Na robustez dos seus corpos teem o escudo que 
os salva nas horas do perigo; nas hervas o preservativo contra 
as enfermidades; sob as arvores-que lhes servem de tecto, teem 
a sombra, em suas redes de palha-os seus leitos, no amor de 
suas a m a n t e ~ a  felicidade nunca perturbada; que mais lhes fal- 
ta? Não senão mais felizes os tempos primitivos? Não será pre- 
ferivel o estado patriachal? A civilisaçáo e as luzes do seculo cer- 
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tamente protestão contra a nossa duvida; mas todas estas con- 
siderações nascerão em nosso espirito, contemplando aqui des- 
presadas tantas magnificencias, tantas magestades. 

As ondulaçóes dos terrenos que vão morrer ao pé das mon- 
tanhas escarpadas,-semelhando ondas de um mar encapellado, 
acordarão-nos saudades da terra natal, do caro Portugal.. . 

Velho, que recostado á sombra de tuas glorias infindas e 
immoredouras-dormitas tranquillo sonhando nos feitos heroicos 
de tua mocidade; cá do alto do-Taquaral-com o coração pre- 
sa de saudades por ti-o filho dedicado te envia uma saudação. 

Ponte pensil, que gentil e airosa te enamoras das aguas da 
Douro que atravessas-sulcadas pelas varinas que humildes se 
deslisão a teus pés, balouçando-se graciosas nas ondas fornadas 
pelas rodas dos vapores, tu, que orgulhosa estendes teus braços 
da cidade á serra, assentando vaidosa os teus varões de ferro nas 
fraldas do monte que beijas submissa em recordação do herois- 
mo dos portuenses no convento do Pilar, acceita nossas sauda- 
des. 

Torre dos Clerigo&rival em altura da serra do Taquaral, 
tu, que elevas tua Cruz ao seio das nuvens, ouve nossos gemidos, 
nossas recordações da infancia. 

Passeio das Fontainhas, Torre da Marca, Virtudes, Praias 
do Douro, areias de Portugal acceitae nossas lembranças. 

Irmãos queridos, parentes e amigos, no meio do deserto e 
aspirando os doces perfumes que E610 nos conduz nas azas da 
briza do calix das flores que matisão os vales que interminos se 
estendem em nossa frente, maravilhado ante a amplidão do es- 
paço tão deslumbrante n'este tezo, nós vos dedicamos nossos mais 
intimos pensamentos, o mais recondito sentir do amago do co- 
ração dolorido de magoas e saudades pungentes: e ainda á me- 
moria dos entes perdidos, dos caros objectos de nossas mais pu- 
ras e santas affeições-luzes que ardião no sacrario de nossos 
amores, verteremos na ambula de nossas dores, no ciborio de 
nossas lagrimas, mais u m  lagrima, que transbordando da ta- 
ça repléta, róle por essas penedias-ou suba a Deus-para ser 
convertida em fina pérola, como se convertem todas aquellas que 
se derramão silenciosas e tristes á borda de um sepulchro! 

Descemos a serra por um caminho estreito, ingreme e fun- 
do, que, qual enorme e vermelha serpente, a costéa desde a base 
até o seu pico elevado, sem inclinm-se para qualquer dos la- 
dos. 

A serra do Taquaral, segundo Castelneau, parece ser um dos 
córtes de um grande plateau de pedra lisa, cujos flancos devião 

SE: despedaçados e batidos por um mar que cobria outr'ora a 
- .  ;>'cie que se estende até perto do Araguaya; porque nas pa- 
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redes que costeiáo o caminho vê-se anneis de cantaria achata- 
dos nas summidades e golpeados nos lados de maneira curiosa; 
além de leitos horizontaes de schistos argilosos, dos quaes al- 
guns teem agglomerado pequenos seixos redondos, e outros- 
pequenos fragmentos angulosos. No plateau da serra, sempre co- 
berto de campos, vêem-se enormes penedos solitários, como que 
rolados até ali por mão de gigante; as arvores são de pequena 
altura, abundando as mangabeiras, e nas baixas dos terrenos 
abaúlados apparecem bellos grupos de buritys, sempre frequen- 
tados pelas araras. 

Não podemos deixar, depois da pequena discripcáo sobre a 
serra do Taquaral, de transcrever uma poesia que foi feita sobre 
tão lindo assumpto pelo sr. dr. Aquilino Leite do Amaral, quan- 
do, ainda menino, veio começar os seus estudos em S. Paulo. Elle 
nôl-a offereceu e enviou para Cuyabá em 1859, e nós a publica- 
mos tal como está escripta: 

A SERRA DO TAQUARAL 

(Ao . . . . JOAQUiM FERREIRA MOUTINHO) 

Aqui tão longe, onde existe 
A minha terra natal, 
Se eleva azulada e triste 
A serra do Taquaral; 
E" o soberbo atalaya 
De onde a vista s'espraia 
Do espaço pela amplidáo! 
Sempre de nuvens coberto 
E' o rei cá do deserto, 
E' o gigante do sertão! 

Agudos e pardacentos, 
Os seus tergos empinados 
Resistem sempre dos ventos 
Aos golpes desenfreados; 
A's vezes-se ouvem gemidos 
Que parecem ser partidos 
Das profundezas da terra. . . 
São torrentes impetuosas 
Que co'as aguas escumosas 
Banháo as fraldas da serra! 

Carreiro vermelho e fundo 
Que vês dos flancos descer, 
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A precipio profundo 
Em longas voltas vae ter: 
É o caminho que segue 
O indio-quando persegue 
-Da caça em fervido ardor- 
A onça que já ferida 
Busca nas mattas guarida 
Contra o feroz caçador.. . 

Immovel e silenciosa, 
Das tormentas sem receio 
A fronte occulta vaidosa 
Das nuvens no branco seio! 
Sobre seu dorso-fremente 
Resvala o raio-impotente- 
Nas negras, velhas pedreiras, 
Que pr'os abysmos rolando 
Vão com fracasso arrastando 
Gentis, formosas palmeiras! 

Sobre seu cume4gitando 
Nas azas fino esmeril, 
Alegres vôáo brincando 
Lindos passaros a mil; 
E na encosta verdejante 
Se escuta o temo descante 
Da jurity, que saudosa 
-Quando já descamba o sol- 
Da tarde o triste arreból 
Saúda em nota chorosa. 

Que doce melancolia! 
Casão-se ao canto das aves 
-N'essas horas d'harmonia- 
As canções lêdas, suaves, 
Que em sua rêde deitado, 
No plaino, ao longe, acampado, 
Exhala o rude tropeiro. . . 
São saudades de sua terra, 
E da morena que encerra 
O seu amor verdadeiro. 

Lá da planicie no meio 
-Emmoldurado de flôres- 
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O lago n'um brando anceio 
Espelha do céu as cores 
Nas puras aguas d'anil: 
Ah i - a  garça gentil 
Orvalha o collo nevado; 
E sob annoso coqueiro, 
Que á margem s'ergue altaneiro 
Rumina o cervo deitado! 

Além-que campos viçosos! 
Que céu azul! que montanhas! 
Que dias tão venturosos 
N'essas florestas tamanhas 
Não fruem tribus selvagens! 
Dos bosques entre as folhagens, 
Dos valles á sombra amena, 
Da brisa ao beijo innocente, 
Como ditosa e contente 
Lhes corre a vida serena! 

Ah! que eu não possa sósinho 
Das brenhas entre os fraguedos, 
Longe do mundo mesquinho, 
Decifrar esses segredos 
Das obras do Creador! 
Abrasado em seu amor, 
Então, talvez, sem pezar 
N'um leito de verdes relvas, 
N'este silencio das selvas 
Quizera R vida exhalar! 

Salve, robusto gigante! 
0' serra do Taquaral! 
Que te elevas arrogante 
Na minha terra natal! 
Salve, brasileo Hymalaya, 
De onde a vista desmaia 
Do espaço pela amplidão! 
do throno de Deus tão perto, 
E's o rei cá do deserto, 
E's o adorno do sertão!. . . 

Taquaral-Março de 58. 

AQUILINO LEITE DO AMARAL. 



198 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

Damos á publicidade esta poesia, que até hoje conservamos 
inédita em nosso poder,--em recordação de tempos mais felizes 
-porque lhe achamos muito merito, attendendo-se que foi feita 
por uma creança, Quando ainda, nove1 em estudos, não tinha 
cabedal de conhecimentos com o qual podesse polir e enfeitar 
as suas producçóes. 

DIA 25 

Não podendo o dono da tropa supportar mais as impertinen- 
cias do velho major Téllo, pedio-rios que adiantassemos d'ahi em 
diante; e dando-nos as melhores bestas, entregou-nos a direcçáo 
da bagagem. Mestre-bólla-sentio profundamente o não poder 
acompanhar-nos. Era elle a distracção dos companheiros que 
continuamente tomaváo barrigadas de riso com seus ditos chis- 
tosos. 

Ora,mestre-bólla-sofria de "tenesmos" na cabeça, ora de 
"circumloquios" no estomago. Mestre-bólla-afinal ficou-se pe- 
zaroso, e os companheiros por despedida deráo-lhe tres vivas es- 
trepitosos, acompanhados de hips e hurrahs. 

Comquanto sahissemos tarde do pouco por termos a dar 
muitas providencias á nova caravana, andamos 3 leguas, e de- 
pois de atravessarmos 8 riachos e a grande lagoa do-Vermelho 
-com agua pelo ventre dos animaes. pousamos na-Insula. Ahi 
encontramos queimados os ranchos do morador, porque, 8 dias 
antes, os bugres o tinháo atacado, perecendo um d'eiles na re- 
frega. Os indios votáo odio profundo a todos aquelies que ten. 
tão arranchar-se no sertão. Encontramos no terreiro as criações 
do nosso hospede foragido. A' noute sentimos que os selvagens 
estão na nossa visinhança, mas felizmente não fizeráo mal 
algum. 

DIA 26 

Pousamos na-Estiva-depois de uma marcha de 7 e meia 
leguas. Este lugar foi o ponto da quarentena em tempo de be- 
xigas Passamos mais 8 riachos, dos quaes os mais notaveis sã& 
José Dias, Burity, Ponte Alta e Raisama; além das lagoas de Jose 
Dias, da Baisama e das Toldas. O caminho neste dia lo; sempre 
em campos planos, varzeas. cabeceiras e capões. Abundão dc+ 
Taquaral á Estiva,-as perdizes, queixadas, veados; e nas var- 
zêas-patos, marrecas, socós etc. Um habil caçador podia fazer 
n'este dia grande e variada caçada, como um naturalista forma- 
ria um immenso e variado museu de myriadas de borboletas de 
mil cores, e de lindissimos insectos que a sciencia designa por- 
MefacéphalesStaphilins-Macrapsis etc. 
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DIA 27 

Passando o ribeirão da Lage, fomos ao porto do Araguaya, 
que dista do pouso que deixamos apenas 1 e meia legua. Ahi é o 
limite da provincia de Matto Grosso com Goyaz. Na margem 
esquerda do rio ha um destacamento cuyabano, composto de 
algumas praças commandadas por um cadete. A povoação de Nossa. 
Senhora da Piedade é pequena, redusindo-se á algumas casas 
cobertas de capim, uma pobre capelinha, e um rancho na beira 
do rio; nada offerece o lugar de notavel a não ser a sua beleza 
natural, realçada pelo Araguaya, largo e magestoso. Entrando 
na balsa para passar para o lado opposto, dissemos do fundo do 
coração um saudoso adeus á Cuyabá e a nossos bons amigos, 
embora ali derramassemos muitas lagrimas amargas em com- 
pensação dos ligeiros prazeres que gosamos. O homem é sempre 
assim: ama o passado ainda quando elle encerra uma historia 
de dores e torturas. Cuyabá guarda os restos mortaes dos entes 
que mais prezavamos; - jamais o esqueceremos. 

Na margem direita do rio está o destacamento de Goyaz. 
Vimos também algumas casas de sapé, onde moráo os soldados 
e algumas mulheres. 

O Araguaya, que segundo o sr. dr. Couto de Magalhães, é 
navegavel, tem suas fontes mais remotas em pequena distancia 
ao norte da estrada do Piquiry, continuando até a fóz do rio- 
Aquiquy-nas immediaçóes do para1e:lo de Se, e por espaço de 
200 leguas, a ser dominio da provincia de Matto Grosso. 

Toma este nome quando se engrossa com o Caiapó, o Bonito 
e o Barreira, que o tornão mais largo e mais profundo. Da-se 
por vezes o nome de Rio Grande á reunião destes trez ribeiros, 
quando assim correm para o norte em paizes inhabitados até 
além da estrada que vai de Goyaz á Cuyabá. 

D'ali em diante o Araguaya recebe. s,uccessivamente sobre 
a direita o Rio Claro, 40 léguas mais adiante o Vermelho, algu- 
mas leguas mais abaixo o rio do Peixe e o Thesoura, 18 leguas 
mais ao norte o Crixa. Deste ponto em diante o Araguaya dis- 
corre ainda o espaço de 10 leguas, e então se divide em dois 
braços, deixando no meio um espaço de terra de 70 leguas de 
cumprimento sobre 30 de largo, chamado Ilha do Bananal. A 
esquerda o seu affluente mais notavel é o rio das Mortes. São 
estes os conhecimentos que temos sobre este rio, bebidos nas 
geographias phisicas modernas. Permitta Deos que o Sr. dr. 
Couto de Magalhães realise o seu sonho dourado, e que abrindo 
a navegação do Araguaya, arranque a provincia de Goyaz do aba- 
timento em que jaz, e lhe promova os meios de tirar proveito das 
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riquezas naturaes com que dotou-a a natureza. Sabemos que mui- 
tos pessimistas veem só impossibilidades na realisaçáo d'esse 
grande intento; mas temos fé que as difficuldades serão venci- 
das, e que o Brasil disporá logo de mais esse elemento de rique- 
za. Por que fosse o sr. dr. Couto de Magalhães infeliz na admi- 
nistração de Matto Grosso, não se segue que o seja em todos os 
seus planos. No Araguaya existem peixes de grandes dimensões, 
taes como, o boto, o pirarucú, a piratiga, o jahú e o dourado; 
em suas praias, que em alguns lugares são mui bellas e se esten- 
dem até grande distancia, abundáo as tartarugas cuja carne é 
saborosissima. Deitáo os ovos na arêa, em um buraco de 60 cen- 
timetros de fundo sobre 80 ou 90 de diametro, cobrem-os nova- 
mente, e se retirão deixando ao sol que encarregue-se da incu- 
bação. E' t io grande a quantidade das tartarugas, e tão extra- 
ordinário o numero dos ovos que poem, que a não serem os ja- 
carés e outros inimigos que as destroem e á sua prole, quando 
nova, em breve tempo o no  não teria espaço suficiente para con- 
tel-as. Os ovos dizem muitos, são saborosos; mas nós o ignora- 
mos. Sabemos somente que extraem d'elles um bello oleo, claro, 
d'um amarello pallido, que póde ser comparado com o da oliva. 

Vimos tambem, em busca das laranjas que haviáo nos quin- 
taes dos soldados do destacamento, bellos tucanos de garganta 
amarella e outros de garganta branca. Os bicos d'estes passaros 
teem quasi comprimento do corpo. Araçaris, pombas de diversas 
qualidades, colibris de mil cores differentes, também existem em 
quantidade no porto do Araguaya. Fecharemos este roteiro de 
Cuyabá ao ponto de que tratamos com as seguintes observações. 
O homem1 que tentar tão penosa viagem (a do sertão) embora 
tenha confiança no vigor dos seus animaes, deve munir-se de 
mantimentos para dous mezes pelo menos; e se assim não fizer, 
sofrerá irremissivelmente a fome como á muitos já tem aconte- 
cido. Apparecendo a fome tudo o mais se desarranja e transtorna. 
Não deve-se também emprehender a viagem nos mezes de Janei- 
ro, Fevereiro e Março, porque n'esse tempo o sertão é quasi in- 
transitavel. Seja qual for o preço do milho, deve couduzil-o em 
bestas de sobresalente; do contrario ver-se-ha em triste situação. 
-Viajando escoteiro, resta-nos pouco tempo para tomar apon- 
tamentos, por isso que o nosso roteiro d'este ponto em diante, 
será mais laconico e resumido. 



PARTE I1 

DO ARAGUAYA AO ARRAIAL DE SANTA RITA 
NA MARGEM DO PARANAHYBA 

Junho 28. 

Ao despontar do dia, ouvimos do lado opposto o grito do 
viajante na passagem dos rio&' da barca-pelo qual conhece 
mos que hiamos encontrar conhecidos e receber noticias de 
Cuyabá. 

D'ahi a momentos chegavão ao nosso acampamento os srs. 
José Joaquim Graciano de Pina, Joaquim Felicissimo de Almei- 
da Lousada, José Soares Muniz e João Candido Murtinho. 

Ao clarão dos primeiros raios do dia, devoramos as cartas 
que recebemos de Cuyabá. 

O sr. capitão Braz Marcellino de Camargo, commandante do 
destacamento e administrador da passagem, teve a bondade de 
vir-nos visitar com sua digna esposa á nossa tolda, e d'ali nos 
conduzi0 para sua casa, onde nos dispensou muitos obsequios, 
confirmando assim a proverbial hospitalidade do povo Goyano. 
E' á energia e desvelo d'este distincto official que deve a provin- 
cia de Goyaz,  o não ter sido invadida pela variola, em consequen- 
cia das acertadas providencias que deu logo que soube das cala. 
midades que pesavão sobre Matto Grosso. 

Tendo-se dispersado a nossa tropa, podemos apenas sahir 
do pouso as 2 horas da tarde, accompanhando-nos os novos com- 
panheiros, com quem não nos fatigavamos de conversar. 

Passamos o corrego da-Estiva- e apeiamos-nos no lindo 
ribeirão-Ponte Alta-que está a distancia de 1 e meia legua do 
Rio G r a n d ~ A h i  comemos algum doce para saborear as excellen- 
tes e crystalinas aguas que correm limpidas e frescas por um leito 
de hervas, e seguimos pelo extenso e fastidioso serrado, com mui- 
ta poeira até o rio das Almas, onde chegamos as 9 horas da noite, 
tendo marchado 6 leguas de terreno arenoso. A bagagem chegou 
as  10 horas, e as 11 e meia é que podemos repousar das fadigas 
do dia. 
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DIA 29 

Sahimos do rjo das Almas ás 11 horas da manhã. Os cama- 
radas do Pina pescarão ali um excellente-pacú- Chegamos as 
4 e meia da tarde ao-Bebedor-onde descarregamos para jan- 
tar, descançar os animaes e dar-lhes milho e agua. Ahi tem mo- 
rador. 

O terreno continúa sempre arenoso-O-Bebedor& um cór- 
rego de pouca agua, como são os 3 que ficão entre este e o rio 
das Almas. As aguas por aqui são pessimas e na maior parte sa- 
lobras. Ao anoitecer continuamos a marcha por caminhos de mui- 
ta pedra. Passamos dous corregos de aguas pesadas e chegamos 
ao-Lageado-as 10 e meia horas da noite. Durante o dia fez 
continuamente um calor abrazador. Marchamos 7 leguas. 

DIA 30 

Sahimos cedo. Depois de marcharmos 2 !eguas chegamos ao 
lugar denominadoSertãosinh0--0nde vivem uns pobres mora- 
dores habitando a margem de um corrego que tomou o nome do 
lugar. D'ahi começa a serra do mesmo nome, que, com quanto 
não esteja beneficiada é com tudo muito menos difficil de subir 
que as do sertão, porque por ella bem ou mal já transitão carros, 
o que é impossivel nas do interior de Matto-Grosso. Continúa um 
calor suffocante. 

Passamos por 9 pequenos corregos todos elles de aguas sa- 
lobras. E' inacreditavel a poeira que se levanta na estrada; che- 
ga a suffoear o caminhante. Depois de 6 e meia leguas de marcnâ 
apeiamos-nos nosPoçÕes-muito fatigados, e empoeirados. A 
quem como nós, viaja com familia, são sempre duplos os incom- 
modos. Uma senhora, por muita resignação que tenha não póde 
deixar de soffrer horrivelmente nestas viagens, que fatigão ain- 
da o homem mais acostumado a ellas e as suas encommodidades. 

DIA 19 DE JULHO 

Não podendo acompanhar o Sr. Pina que vai mais escoteiro 
que nós-despedimos-nos dos bons companheiros que seguirão 
n'esse dia para o-Rio Claro. 

Marchamos 6 e meia legua até o-Pacú-fazenda do Sr. Go- 
mes, um dos habitantes mais considerados d'esses lugares, já por 
sua assiduidade ao trabalho, já por sua capacidade e por seus 
meios, já finalmente pela amenidade de seus tratos. 

Os caminhos tornáo-se melhores. A 3 e meia leguas dos- 
Poçóes- no lugar denominado-Dous Irmãos-existem morado- 
res, e mais a quem os irmãosMaldonadosque ali habitão ha 
muitos annos. 
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DIA 2 

Sahimos bem cêdo, e depois de marchamos 3 leguas chega- 
mos ao-Rio Claro- na margem direita do qual está assentado 
o arraial do mesmo nome. E' de pouca importancia esta povoação 
que está circulada de serras. Acháo-se por ali alguns pequenos 
diamantes de boa qualidade. Tem uma capelinha, e cento e tan- 
tas casas, algumas das quaes cobertas de telha, e o restante de 
capim. 

O Rio Claro que se deslisa por um leito de seixos, é muito 
aprasivel, e suas águas de um excellente sabor, e d'um cristalino 
purissimo. 

D'aqui se ramificáo as estradas que seguem para a corte. 
Uma d'ellas passa pela cidade de Goyaz, capital da provincia on- 
de estamos, e que dista 20 leguas do Rio Claro. O caminho por 
ahi é horrivel. As mattas e terrenos ondulosos e demaseadamente 
pedregosos, obrigáo os viandante a preferir a outra estrada que 
seguiremos, só para evitar esta pequena parte do caminho que 
é bastante para estropear todos os animaes. 

Sentimos não passar pela cidade de Goyaz, onde temos pa- 
rentes, e amigos desde que em 1851 por ali passamos. Apezar de 
ser Goyaz a capital de uma provincia mais populosa que a de' 
Matto Grosso, é com tudo, como cidade inferior a Cuyabá. Tem 
uma cathedral e mais 5 igrejas; os melhores edificios são: o pa- 
lacio do governo, a thesouraria e a casa da camara. Está situada 
á margem do Rio Vermelho, que se atravessa em duas pontes, pon- 
to de reunião de seus habitantes nas noites de luar, para refrige- 
rio dos dias calmosos. A provincia de Goyaz é muito abundante 
em mantimentos, e homem que tenha poucos meios e queira go- 
zar uma vida tranquila, pode ali viver perfeitamente. 

O povo é em geral bom e hospitaleiro. 
Forão as suas ricas minas descobertas por Bartholomeu 

Bueno em 1607, mais só um seculo depois os paulistas povoarão 
essas regiões, e estabelecerão a capitania em 1726. Em 1827 foi 
elevada a Bi-ado . 

DIA 3 
Gastamos o dia em aprestos de viagem, refazer cangalhas, 

ferrar animaes, comprar mantimentos e algumas miudezas in- 
dispensaveis . 

O mantimento por aqui é muito mais barato que na  pro- 
vincia de Matto Grosso. 

Ao anoitecer seguimos viagem. Passamos os corregos deno- 
minados Retiro, Brumado e Bagagem; subimos a serra do mesmo 
nome, e depois de uma marcha de 5 e meia leguas, chegamos ao 
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lugar denominatio-Geada-onde habita um pobre homem en- 
fermo, e carregado de filhos que se vê obrigado a penoso traba- 
lho para o sustento d'elles. 

DIA 4 

Partimos cêdo. Passamos pelas 3 Barras, sitio pertencente 
á familia do finado Vieira; por alguns pequenos corregos, e pelo 
Santo Antonio, ribeirão formidavel que corre por entre a matta 
do a s m o  nome, e que offerece um linitivo ao viajante pela fres-' 
cura que ali se gosa. Fizemos 5 leguas até chegarmos á primeira 
cabeceira denominada Pindahyval, onde pousamos para enchu- 
gar as roupas que se tinhão molhado pela quéda que déra dentro 
do ribeirão de Santo Antonio o animal que carregava nossos 
bahús. 

Ahi fomos muito perseguidos pelas tocanguiras formigas de 
1 polegada de comprimento, negras ou arruivadas. Dão os ser- 
tanejos a estas formigas o nome de-solitarias,-talvez pelo ha- 
bito que ellas tem de andarem isoladas. A-tocanguira-denomi- 
nada pelos naturalistas-formiga leão (mirmeleon) tem a cabe- 
ça achatada, e um aspecto desagradavel. Morde com as mandibu- 
Ias, e infiltra na ferida que faz, um veneno activo, que produz 
incontinente uma dor desesperadora, e fébre pelo espaço de 24 
horas. O curativo é quasi igual áquelle que se deve seguir na mor- 
dedura das cobras venenosas, consistindo em fazer uma ligadura 
pouco acima do lugar offendido para evitar a propagação do virus, 
espremer depois a ferida para lhe extrahir o sangue contamina- 
do pelo veneno, lavá-la com alcali volatil diluido em agua, e 
cauterisal-a. Quasi sempre este meio é infalivel; mas se por ven- 
tura o doente se sentir muito aflicto, será conveniente dar-lhe 
algum chá de folha de laranja, podendo-se addicionar-lhe 3 a 4 
gottas d'alcali-volatil; tendo o cuidado de desatar a ligbdura, 
logo que tenha terminado o curativo da ferida. 

A-tocanguira-habita o tronco das velhas arvores, ou ga- 
lerias subterraneas fechadas por um cóne de terra que ella mes- 
mo constníe. 

Tem uma força e instincto admiraveis, e offerece combate a 
outros insectos com os quaes se alimenta. 

DIA 5 

Havendo no Pindahyval uma exceilente queimada, onde os 
animaes pastariáo muito bem, démos ordem aos camaradas para 
que fizessem uma madrugada, o que cumprirão exactamente, 
apresentando os animaes presos as estacas, as 3 horas da manhã. 

Seguimos viagem antes de amanhecer, e ás 9 horas tinha- 
mos marchado 4 leguas por terrenos montuósos, achando no si- 
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tio d - a t e s . -  prestes a sahir a commitiva do sr. Pina, que, 
apezar de viajar mais escoteiro, não podéra até ali ganhar-nos 
vantagem. Mandamos descarregar os cargueiros, e fizemos alto 
de almoço, aproveitando as horas do descanço para a-reciar os 
bons ditos do sr. Arantes. - velho morador d'esses sitios. Ao de- 
clinar do sol seguimos de novo a nossa viagem, e depois de cami- 
nharmos mais quatro leguas de terrenos arenosos, que fatigáo 
extraordinariamente, fizemos pouso no lugar denominado-For- 
moso,-chegando bdos os companheiros extremamente molesta- 
dos. 

DIA 6 

Prosseguimos a nossa jornada, ainda cêdo. A 2 leguas do 
pouso está o lugar denominado-Dourados,-onde pousara a co- 
mitiva do sr. Pina. Ali tem morador. Seguimos, passamos por 
4 lindos conegos, e depois de uma marcha de 6 leguas chegamos 
ao-lageado-onde fizemos pouso. 

Compramos milho para os animaes a uma pobre mulher que 
ali vive em companhia de 4 pequenos filhos, cujas faces pallidas 
e descamadas indicavão os soffrimentos cmeis da fome. 

Ha muita miseria por este mundo! . . . 
DIA 7 

Montamos a cavallo as 8 horas da manhã, viajamos por um 
terreno plano, margeando lindas cabeceiras, e fizemos pouso no 
-Fernando,- tendo apenas marchado 4 leguas. 

DIA 8 

Temos 2 estradas a seguir. Uma d'ellas tem o nome de-ata- 
lho,- porque encurta mais de uma legua de caminho. Segui- 
mos por ella, porque sendo o tempo de secca tivemos informação 
de que estava transitavel; e de facto, apesar de alguns brejos e 
atoleiros, fizemos a marcha até o-Protes-em distancia de 4 le- 
guas. Ahi descançamos um pouco, em casa do morador, e prose- 
guimos até á-Lagôa do matto-que dista 3 leguas. Acampamos 
á margem da lagoa, no meio do serrado. O caminho foi bom. 

DIA 9 

Marchamos 6 leguas até o rio dos Bois. Este rio em tempo 
de chuvas não consente absolutamente que por elle se passe, sem 
que se seja affectado de sezões. Em tempo de secca é até aprasi- 
vel. Na margem esquerda e fóra da matta tem um morador po- 
brissimo, que planta suas roças, e que no tempo das enchentes 
dá passagem aos viandantes em uma canoa. 

Co&umão os viajantes, pam evitar a insalubridade d'este 
rio nos tempos pluviosos, seguirem a estrada que passa por Goyaz. 
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Fizemos escala pelo sitio do-Monjollo-que está á 2 leguas 
da lagoa onde haviamos pernoitado, e por um outro morador 
que dista 1 legua. 

Pescou-se no rio dos Bois um excellente dourado, matou-se 
uma cutia, variedades estas que nos ministrarão lauto banquete 
n'esses ermos, onde o feijão e a carne secca de ha muito tempo 
nos enjoavão. Depois que se entra na  provincia de Goyaz, acha- 
se em alguns pousos que tem moradores, gailinhas e ovos, e as 
vezes leite. A não ser isto é infallivel o classico caldeirão da 
feijoada. 

DIA 10 

Seis leguas até o Santo Antonio. Passamos por 4 corregos 
que mudão de nome, á medida que suas margens são habitadas 
por este ou aquelle morador que logo os baptis&o com o nome do 
Santo de sua devoção. No Santo Antonio reside uma familia po- 
bre que nos vota muita affeição e gratidão por lhe havermos 
salvado das garras da morte, quando ali passamos, uma irmã do 
dono da casa, que encontramos soffrendo de horriveis dores de 
cabeça, fébre e oppressão de peito; expectoração sanguinea; a 
face éra rubra e afogueada. 

Tinha o sr. Manoel Barbado, seu irmão, esgotado todos os 
recursos mezinheiros, consistindo em pediluvios, há de larangei- 
ra e suadouros, e nos benzimentos das comadres, signo Samão fei- 
to na cabeceira da cama, pitadas de pós de baêta queimada, e 
em quantas burundangas os visionarios estudão, para flagellar 
á credulidade humana. 

Chamado a ver a doente, trememos ante a responsabilidade 
d'uma vida, e declaramos que não podiamos applicar medica- 
mento algum. 

A familia toda desesperada com os soffrimentos da enferma, 
cria que estava em nossa mão a salvação da infeliz, e redobrava 
d'exforços. Deus sabe, com quanta fé lhe intercedemos que nos 
iluminasse. 

Intermgada a doente que mal podia exprimir-se, pareceu- 
nos ter a debellar uma amenorrhéa. 

Viajamos sempre com uma botica de homeopathia-sciencia 
falsa-medecina espectante-mas unica, possivel de ser condu- 
zida nestas grandes viagens, a menos que não se queira carre- 
gar uma tropa com uma pharmacopolia. 

Applicamos aconitum-uma coli er de meia em meia hora. 
Seis horas depois apparecia a tíãnspiração, os escarros san- 

guheos tornavão-se menos frequentes, a dor de cabeça parecia 
minorar. Continuamos por 12 horas com o mesmo medicamento. 
A doente reanimara-se. 

A família principiava a adorar-nos. Os escarros tinhão de- 
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sapparecido. O pulso éra menos d u r ~  face tomára uma côr 
mais natural-a doente fallava, e uma hora depois da meia noi- 
te, adormeceu. 

Fomos também dormir, o que não pudémos fazer pensando 
no meio de continuar esse curativo que Deus abençoara. 

De madrugada achamos a doente queixando-se de coceira 
nos seios e notamos uma leve erupção. Applicamos-sulphur- 
1 colher de hora em hora. 

A fina!-graphites-restabeleceu as  funcções naturaes da 
enferma e ao fim de 3 dias nós eramos considerados por essa fa- 
milia-um colosso de sciencia. 

Se outro caso apparecesse com symptomas differentes, é na- 
tural que errassemos. Mas, quiz Deus que a infeliz se salvasse, e 
a homeopathia, esse cabrion da medecina-mtineira-foi o agen- 
te de que Elle se servio para obrar o seu milagre. 

Tempo virá em que a homeopathia hade supplantar o car- 
rancismo das sinapismos, sangrias, causticos etc. 

E' impossivel que seja mentirosa uma medicina admittida no 
Brasil, em Pariz, Lyon, Liege, na Suissa, em Genova, em Madrid, 
na Allemanha, na Prussia, na Gram Bretanha, Estados Unidos, 
Portugal, finalmente em todo o mundo scientifico e civilisado. 

Não somos propagador da sciencia, apenas adepto que por 
humanidade, a recommendamos aquelles que, como nós, tenháo 
de emprehender por sertões inhospitos uma viagem tão longa e 
sem recurso algum. 

DIA 11 

E' justa a censura .Sapateiro não toca rabecáo. Vire o leitor 
essa folha onde tratamos de matena que não podemos discutir, 
e saiba que, sahindo do S. Antonio as 10 horas e meia da manhã, 
passamos pelo corrego do Moinho, e pelo bello ribeirão do-Bom 
Sucesso-que se despenha em lindas catadupas, e que afinal de- 
pois de uma marcha de 5 leguas, chegamos á fazenda-Santa 
Barbara,-onde pernoitamos á margem do lindo ribeirão, cujas 
aguas produzião um murmurlo doce e agradavel, poderoso nar- 
cótico que, ajudado pela canceira da viagem nos deixou em pou- 
cos minutos immerso em profundo, tranquillo e vivificante sonno, 
unico prazer real de quem atravessa estes desertos. 

DIA 12 

Sete leguas até á fazenda-Salinas.- Passamos o corrego 
-Bom Jesus,-onde tem morador que nos obsequiou com uma 
boa tigella de leite; passamos mais alguns pequenos corregos, e o 
grande rio-Meia Ponte-pelo váo ,sendo  já noite quando o a- 
travessamos. Pousamos no paiol por falta de mdeira vara ar- 
mar as toldas. 
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DIA 13 

Sete e meia leguas até o porto do-Paranahyba,-divisa da 
provincia ao sul, com a de Minas. Passamos differentes corregos, 
e sitias, sendo o mais notavel, o grande engenho do-Marquez- 
onde não apartamos por estarmos encommodado com uma forte 
constipação. Chegamos ao anoitecer ao-Arraial de Santa Rita, 
-na margem direita do rio. 

O-Arraial de Santa R i t a , 4  pouco superior ao do-Rio Cla- 
ro,- tendo comtudo algumas casas de melhor apparencia. 

Incorrnodarão-nos muito as vozerias e os descantes de cer- 
tas muliieres que sempre se encontráo perto dos ranchos. E' 
uma classe que vive em toda a parte, e sempre saptifeita com a 
sua sina infeliz. 
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DO PARANAHYBA AO RIO GRANDE 

DIA 14 DE JULHO 

Ao despontar no horizonte o primeiro arrebol da madruga- 
da tratamos de dar ordem á passagem do rio. A balsa está em 
pessimo estado. A provincia de Goyaz estabeleceu uma barreira 
n'esta passagem e outra no Araguaya. E muita barreira. 

Aos negociantes de Matto-Grosso torna-se por demais pesa- 
da esta contribuição, aliás injusta, visto como nada tem elles 
com a importação de Goyaz. 

Suppomos que, tão logo seja reclamada uma providencia, 
não opporão duvida os illustres legisladores Cesta provincia em 
exonerar d'esse onus pesado o commercio de Cuyabá. 

Effectuada a passagem ás 2 horas da tarde, seguimos até o- 
Passa tres,-primeiro pouso que fizemos dentro da provincia de 
Minas, passando a formidavel matta do Paranahyba com 1 e meia 
legua de extensão, e mais um serrado de 1 e meia legua também. 
Temos pois caminhado 3 leguas. 

Sentimos um prazer interior ao pisar terras mineiras. 
A primeira viagem aue fizemos para Matto-Grosso em 1851 

foi pela provincia de Minas, e é nossa opinião que é essa estrada 
preferivel á que seguimos, embora seja um pouco mais longa. Os 
mineiros são extremamente hospitaleiros e amenos no seu trato. 
A provincia de Minas por suas riquezas naturaes, por sua popu- 
lação e por sua fertilidade é uma das mais notaveis do Imperio. 
Sua capital é a cidade de Ouro Preto que dista 85 leguas do Rio 
de Janeiro. Apezar de ser grande, ter boas casas, bellos edificios 
publicos, a cidade de Ouro Preto é tristopha, ressentindo-se do 
defeito de todas as cidades que devem sua origem aos mineiros. 

Em 1573 foi descoberto o seu territorio por Sebastião Feman- 
des Tourinho. Esta provincia foi a primeira que tentou a inde- 
pendencia do Brasil, sendo os mais influentes pugnadores d'essa 
idéia o a l cunhad~Ti ra -Den te se  o auctor de-Marilia de Dir- 
ceu-o maviosMonzaga, soffrendo ambos horriveis tormentos 
até pagarem um com a vida, outro com o exilio o patriotico ar- 
rojo. 



210 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

DIA 15 
Sahimos cedo, e depois de uma marcha de 6 leguas passando 

por tres pequenas habitações, tendo atravessado varios corregos, 
alguns dos quaes bem profundos, chegamos a-Piedade, onde 

pousamos debaixo de um bello laranjal pertencente a uma tapéra 
que deixara um velho que ali morrera com longa idade. Os com- 
panheiros divertirão-se em caçar pombas que haviáo em abun- 
dancia. 

Ouvimos de manhã muitos assobios de macaco. Já no capi- 
tulo 39 d'este livro, e n'este roteiro demos ao leitor algumas no- 
ticias d'estes quadrumanos, cuja agilidade e instincto tocão ás 
raias da rasáo. 

Temol-os visto pescar pendurados nos galhos das arvores ba- 
louçando-se sobre as aguas que quasi beijão, ou estendidos em 
algum galho secco, deixando boiar a cauda sobre a correnteza, 
para que o peixe venha mordel-a, e de um pulo veloz c o m  o pen- 
samento elles o possão apanhar. 

Ha nas florestas brasileiras uma infinidade d'esses entes de 
todos os tamanhos; alguns tão pequeninos que não medem da 
cabeça á cauda mais de 30 centimetros. 

A sciencia descreve estes animaes debaixo do nome de-até- 
1es-e os divide em differentes especies como-atéles subpendac- 
tylus,-atéles hybrkius,-atéles paniscuS,-atéles belzebuth, etc 

Os sertanejos dão aos mais pequenos o nome de-sagoim- 
e é de todos o mais interessante. Em tempos foi uso em Portugal 
ou ao menos na cidade do Porto, andarem as senhoras com um 
d'estes bichinhos preso nos hombros. Estamos convencido que não 
faltaria n'essa occazião quem desejasse ser-macaquinho. 

O macaco e suas diversas raças, são conhecidas em toda a 
parte, por isso d'esta especie nos limitaremos a contar um facto 
que presenceamos em 1853. Viajavamos então como hoje, e ao 
atravessarmos o ribeirão de Santo Antonio na provincia de Goyaz, 
vimos de repente desmanchar-se uma cadeia viva formada de 
macacos que atravessavão o rio. 

Usáo elles levantar assim pontes pensis pelas quaes trans- 
põem os bandos as torrentes, dissolvendo-se a cadeia logo que 
se execute aquelle serviço. 

Para formarem a.cadeia enlação-se uns aos outros com as 
mãos e com as caudas; e para effectuarem a passagem, balouçáo- 
se fortemente até que o primeiro que fica preso ao tronco de uma 
arvore jugando bastante o movimento de oscilação, dê um salto 
ao galho da arvore fronteira, processo este que vae-se repetindo 
da mesma forma em todos os ribeirões. 

Este facto que já temos visto affiançado por outros viajan- 
tes, é contestado por muitas pessoas que sabem tudo da natureza, 
pelo estudo nos seus gabinetes. 
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DIA 16 

A 3 leguas da Piedade está o arraial de Monte-~legre onde 
chegamos ao meio dia. E' pouco maior que o de Santa Rita. Pas- 
samos diversas habitações e pousamos á margem do ribeirão de- 
nominad-Babylonia, tendo marchado 6 leguas. 

Os caminhos tem melhorado muito. A estrada é larga, e já 
bastante frequentada. 

As aguas do-Babylonia-segundo a opinião da sra. Joanna, 
que fora moça ha  bons 60 annos, são muito virtuosas, sendo be- 
bidas á margem do ribeirão ao soar da meia noute. porque, diz 
ella: todo o santo dia a essa hora, desce da encosta do monte- 
um vulto branco de neve que vem depositar no rio uma lagrima 
de saudade. E' a pobre-Helena-que anda penando pelo muito 
que bem queria ao seu Laurindo, morto por um malvado que de- 
sejava requestar-lhe o coração; mas elle pagou.. . cont iúa a sra 
Joanna, porque Deus o amaldiçôou, e até hoje transformado em 
lobo-uiva que faz medo. Cruzes! e a velha benzia-se e passava 
mais uma conta do seu rosario interminavel. 

A longevidade da sra. Joanna quasi nos fez acreditar nas san- 
tas virtudes das aguas do-Babylonia-burrifadas com as lagri- 
mas de-Helena . 

DIA 17 

A nossa tropinha já está mais amadrinhada; bem cedo mon- 
tamos a cava110 e seguimos atravessando lindos campos e apre- 
ciando bellissimos sitios ou fazendas de crear. Aportamos á fa- 
zenda do-Vieira-onde compramos excellentes queijos a 500 réis, 
e onde fomos obzequiados. 

Já por aqui se tem noticias do mundo civilisado, e se encon- 
trão alguns jornaes da Côrte. 

As fazendas denominadas-~andonga-e-Douradinha-são 
bonitas e de bastante importancia. 

A' 1 hora chegamos á fazenda de d. Rita, tendo marchado 6 
leguas, e atravessado alguns ribeirões, sendo o mais notavel o- 
Douradinho . 

DIA 18 

Partimos ás 7 horas da manhã, e ao meio dia atravessamos 
o arraial de Santa Maria que dista 3 e meia leguas do pouso que 
deixamos. O arraial de Santa Maria náo tem cousa alguma de no- 
tavel. E' pouco mais pequeno que os outros que temos passado. 
A's 5 e meia horas da tarde chegamos ao-Sobradinho-onde nem 
uma gallinha achamos para comprar. E' difficil na provincia de 
Minas encontrar-se um morador pobre que seja, que não dê ou 
não venda ao viajante, óvos, leite, hervas, etc. 
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DIA 19 

Sete leguas ao Thomé. Passamos a bella e magnifica fazen- 
da d~Po lvo ra -que  tem á beira da estrada um cemitério bas- 
tante decente. Ali n@-Polvora-ouvimos algumas histerias que 
dão thema para um romance. Cha.eaubriand, escreveria n'esse 
lugar uma pagina de ouro com que enriqueceria seu primoroso 
-Album de Viagens.-Nós podemos apenas meditar.. . e cá do 
alto, contemplando a casaria murada de arvoredos, de um as- 
pecto encantadbri, sentir emoções ao recordar os mysterios do 
passado, que tiverão por theatro essa habitação batida pelos ven- 
tos que soprão rijos, levando ao espaço infinito os segredos ali 
sepultados. Passamos mais 4 fazendas, sendo a mais notavel a 
-to-Tijuco. A's 6 horas da tarde fizemas pouso no-Thome- 
onde encontramos abundancia. Na provincia de Minas temos 
comprado frangos a 100 réis, óvos a 120 réis a dusia e tudo o 
mais proporcionalmente. 

DIA 20 
Partimos cedo. Passamos as Larangeiras a 1 legua do pouso, 

lugar onde se encontrão muitas aves; 2 leguas mais longe a Ube- 
rabinha, e 1 legua adiante fizemos pouso na cidade de Uberaba. 

DIA 21 
0 s  companheiros requererão-nos um dia de falha. 
A cidade de Uberaba está sendo enriquecida com um mages- 

toso edificio destinado a ser hospital de misericórdia. E' adrni- 
nistrado por um excellente frade, que ali emprega todos os seus 
cuidados na edificação d'esse monumento eterno de sua santa 
dedicação á humanidade. 

Percorremos as obras que estão bem adiantadas, e fazemo' 
votos para que não esmoreça a caridade publica, e leve avante 
o prestimoso frade o seu empenho santo e justo. 

Tem tambem a cidade de Uberaba um cemiterio muito de- 
cente. Quando o sybillo da locomita a cordar a solidão d'esses er- 
mos e se fizer ouvir em Uberaba, ha de esta cidade se converter 
n'um verdadeiro emporio de comercio e de riqueza, porque tem 
elementos para representar um papel muito importante no fu- 
turo. 

DIA 22 
Depois de 5 Léguas de marcha chegamos á margem do mages- 

toso Rio Grande, que em silencio reverente beija as fimbrias das 
vestes de duas filhas do Cruzeiro. São ellas as provincias de Mi- 
nas e S. Paulo. Dotadas as mãos cheias pela natureza, bafejadas 
igualmente pelas auras da fortuna, rivaes na opulencia e na fer- 
tilidade, ainda são competidoras muito legitimas no terreno da 
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glork; pois se a primeira se ufana de ter dado á luz a Santa Rita 
Darão, ao inclyto marquez de Paraná, ao inimorial Bernardo de 
Vasconcellos, aos Ottonis e a outros tantos varões que pela sua 
sciencia e patriotismo muito illustrarão a historia do Brasil, a 
segunda pode a seu turno jactar-se de haver alimentado em seu 
seio aos Andradas, Paula Souza, Feijó, etc., não menos dignos 
que aquelles da veneração e acatamento da posteridade. 

Aiida mais. Se em Minas se balbuciarão as primeiras syl- 
labas da independencia brasileira, foi em S. Paulo no entanto que 
rompeu forte e altisonante este verbo magico e sublime que se 
repeti0 desde o Amazonas até o Prata. 

Passamos depois pelas Palmeiras, Lageado e Eloy; chegamos 
ao escurecer, e para não perdemos tempo, propuzemos aos bar- 
queiros que nos dessem passagem, mesmo de noute, mediante uma 
pingue remuneração por seus serviços. 

A's 9 horas tinhamos transposto o Rio Grande, e pousavamos 
nas praias da heroica provincia de S. Paulo. 

Ao pisarmos o limiar d'este paiz tão fertil de tradições im- 
morredouras, não pudemos deixar de recordar-nos das ultimas 
palavras que no acto da despedida, nos dirigi0 o distincto prelado 
que preside os destinos da diocese cuyabana, palavras que tradu- 
zião fielmente o ardente desejo que devorava a alma d'aquelle 
santo varão de ainda uma vez revèr a terra onde repousáo os 
restos venerandos de seus paes, e em cujo regaço a Providencia 

collocou-lhe o berço. 
Foi um tributo de amor e de saudade que de táo longe pagou 

á sua provincia, da qual é incontestavelmente um padrão de glo- 
ria o exmo. Sr. D. José Antonio dos Reis. 



PARTE IV  

DO RIO GRANDE A CIDADE DE S. PAUJ.0 

DIA 23 DE JULHO 

E' encomdat ivo  o barulho de tropas nos pousos. 
Seguimos viagem ás 10 horas da manhã, por entre mattas al- 

tas; almoçamos no arraial de Santa Rita, e depois de 6 e meia le- 
guas de marcha pousamos na-Ponte Nova. 

DIA 24 

Sete leguas á cidade da Franca onde pousamos. Passamos a pe- 
quena povoação d a s C o v a s e  o rio Sapucahy. 

O major Téllo fez n'este dai a extracçáo de um-berne-que 
lhe causava dôres insoffriveis. A cidade da Frgnca nada tem de 
notavel . 

DIA 25 

Atravessamos a cidade, e depois de uma marcha de 8 leguas 
fizemos pouso no lugar denominado-Rancho Novo. Não temos 
addicionado ao nosso itinerario os soffrimentos produzidos pelo 
cansaço, pelo sol abrazador e até pelo máu passadio, porque são 
consequencias inevitaveis para quem deixa seus commodos, e em- 
prehende estas viagens tão difficeis. 

Nas viagens de-Arago<ncontramos a este respeito uma ver- 
dade incontestavel, que exprime perfeitamente em poucas pala- 
vras a historia d'estes soffrimentos cmeis:-Les voyages sont de- 
vorateurs. 

Desde que sahimos de Cuyabá foi este o dia que mais soffre- 
mos pelas imprudencias de alguem, que nos attribuia todos os re- 
vezes, privações e até cansaço que soffria. 

E' hoje o nosso dia natalicio, e para que não passasse desper- 
bido, fizeráo-nos tragar amargo calix de fél, obrigando-nos a dei- 
xar n'este pouso um companheiro de viagem, que, apezar de ter 
idade suficiente para ser prudente, portara-se mais levemente que 
uma creança . 

Em compensação a tantas attribulações, fagueira brisa sopra- 
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va d~nordeste-e  nas folhas das bananeiras exhalava o seu can- 
to ledo e mavioso o temo-uni-transportando-nos a um outro 
mundo ideal, onde não hajáo tantas torturas, tantos soffrimentos. 

A' margem do ribeiro, saudando o descambar do sol no hori- 
zonte, a linda saracura soltava o seu canto festivo. Ao longe repe- 
tia-se o grito penetrante da linda araponga, sobresahindo o coro 
das gralhas e das semiêmas que velozes corrião pelos campos. 

Faltava que +Massa barro-emigrando da provincia de Mat- 
to-Grosso dos braços das Cruzes, viesse com seus gorgeios comple- 
tar a harmonia dos festivos cantores-e que o-Bem-te-vi-dos ta- 
marineiros e dos cajueiros-unisse seu canto mavioso ao dos plu- 
meos festejadores do nosso aniversario na solidão da Paulicéa. 

DIA 26 

Cinco leguas á Araraquara. Passamos osBatataes,-a povoa- 
ção denominada-Matto-Gro- e o pouso do-Cervo. Ouvimos 
pela segunda vez o grita agudo da branca-araponga-imitando 
perfeitamente o som produzido pela pancada do marte110 na bi- 
gorna. 

A-araponga-procura sempre o centro das mais espessas flo- 
restas, e o cume das mais altas arvores para sua habitação. 

Desde que se passa o Rio Grande, os animaes pousáo em pas- 
tos fechados, por isso as viagens tornáo-se mais seguras. 

DIA 27 

Sahimos cedo e almoçamos no arraial do-Cajuni,-onde uma 
alma caritativa, por dous frangos, um prato de arroz e outro de fei- 
jão nos exigia a quantia de 10$000! Tinhamos marchado 3 e meia 
leguas, e proseguimos por entre densa mataria, passando por mui- 
tos ranchos e pousos, dos quaes os melhores são o do Cubatão e o 
Catingueiro. Completando a marcha de 7 leguas, arranchamos no 
iugar denominado-Boiada . 

DIA 28 
Sahimos tarde. A leguas do pouso está o r i ~ a r d - n o t a v e l  

por sua bellissima cachoeira que se ouve ao longe. A ponte d'este 
rio está em um estado miseravel. Todos os dias ali se reproduzem 
prej uisos aos tropeiros. 

Não tivemos coragem de atravessal-a a cavallo. 
Pousamos no Tambahu, tendo marchado 5 leguas. 
A provincia de S. Paulo deve a uma grande parte dos morado- 

res da estrada, a maior porção de queixas que d'ella se tem feito. 
E em verdade, julgada pelo proceder d'esses desnaturados bodegóes, 
seria eIla considerada a menos hospitaleira e mais egoista do Tm- 
perio. 

Fazendo-se porém a devida justiça, deve-se pôr de parte a ori- 
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ginalidade ambiciosa d'essa pequena fracção, composta de fézes da 
sociedade, cujo proceder revoltante não se coaduna por fórma algu- 
ma com a amab'iidade e cavalheirismo, lhaneza e hospitalidade, 
virtudes que realção na população civilisada d'este torrão aben- 
çoado. 

As tascas da estrada são insupportaveis, mas o viajante que 
aportar a uma fazenda qualquer, conhecerá logo a differença in- 
comparavel que vae d'esses matrapilhos, esfoladores da raça hu- 
mana, ao verdadeiro paulista. 

Em toda a parte ha bons e máus. 

DIA 29 

Sahimos cedo. Marchamos 2 leguas até a Estiva, mais 1 le- 
gua á bonita villa de-Casa Branca-notavel pela sua igreja de 
bella apparencia, e pelo seu cemitério. Vai 1 legua d'aqui ao Ater 
radinho, meia a Lagoa, 3 e meia ao rio Sapucahy cuja ponte 
passamos a pé, porque está em peior estado gue a do Rio Par- 
do, e finalmente 1 legua a Itupéva onde chegamos bastante fati- 
gados por termos vencido 9 leguas. 

DIA 30 

Oito leguas á cidade de Mogy-mirim, tendo passado, Santa 
CNZ e Mogyguassú, o melhor arraial que se atravessa n'este ca- 
minho. Sobre o rio Mugy-guassú ha uma excellente ponte. 

Extranhamos a cama. Foi depois que encetamos esta via- 
gem a primeira vez que nos deitamos em leito dentro de quarto 
fechado. Até ali dormtmos sempre debaixo da tolda, e em rêde. 

DIA 31 

Seguimos cedo. A estrada é boa. Passamos o Engenho da 
Serra, o Prapitingui e o rio dos Couros. De Mogy-mirim á borda 
da matta tem 3 e meia leguas. Passamos o rio-Camandoeaia, e 
fizemos pouso na hospedaria do Jaguary, tendo marchado 5 
leguas. 

DIA lQ DE AGOSTO 
Chegamos ao meio dia á bella cidade de Campinas, cujos ha- 

bitantes se exforção para que ella rivalise em grandeza e bom 
gosto com a de S. Paulo, capital da provincia. Campinas tem 
prosperado extraordinariamente. Ali se vêem casas de muito lu- 
xo, uma igreja em construcção cujo altar-mór é um mimoso mo- 
numento de arte. Tem um excellente theatro, algumas ruas cal- 
çadas com, parallepipedos, e um bello cemiterio. Logo que ali 
chegue a estrada de ferro, tomar-se-ha esse ponto um verdadei- 
ro Eden-e exceilente local para commercio, porqu+Campinas 
é o centro dos capitaes da grande, rica e importante piavincia 
de S. Paulo. 
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Tinhamos marchado 4 leguas, e continuamos a viagem até 
á-Rocinha-completando uma jornada de 7 leguas. 

DIA 2 

Anciado por terminar esta longa e fastidiosa viagem, can- 
çado já de tanto caminhar, aborrecido de lidar com barros, mon- 
tamos cedo, e seguindo uma bella e bem delineada estrada, che- 
gamos ao meio dia á cidade de Jundiahy, onde nos apeamos. 

DIA 3 

A cidade de Jundiahy é muito inferior á de Campinas. Se 
aqui se encontra algum moVimento comercial, é por ser o lugar a 
sede da ultima estação da via ferrea de Santos; logo porem que 
se prolongue a linha até Campinas, (1) fica Jundiahy reduzida 
á sua monotonia natural. 

A's 7 horas da manhã embarcamo-nos n'um wagão, e parti- 
mos para S. Paulo. A estrada de ferro para quem vem do inte- 
rior, acostumado ao continuo caminhar de uma cavalgadura jB 
cançada, tem uma velocidade espantosa; entretanto alg'lmas ha 
em outros países que leva muita vantagem a esta. 

No trajecto de Jundiahy á S. Paulo, gastão-se 2 horas, ten- 
:ao-se de parar em 3 estações internediarias que são: Belem, 
~ e n i s  e Agua Branca. Entre Jundiahy e Belém existe um tunnel 
notavel, que se atravessa em 2 minutos. 

A's 9 horas chegamos á cidade de S. Paulo, e nos hospeda- 
mos em casa do nosso bom parente e amigo o sr. Manoel Leite 
do Amara1 Coutinho. A elle a sua digna esposa um voto de re- 
conhecimento eterno pelo benevolo acolhimento e innumeros ob- 
sequio~ que sempre nos prodigalisarão com amor e carinho. 

Por nossa vez tivemos occasião de apreciar a amabilidade 
que tanto caracterisa a sociedade Paulistana. Dentro de poucos 
dias ja nos lisongeavamos de poder contar em seu seio muitos 
affeiçoados, os quaes, pelas attençóes que constantemente nos 
dispensarão, concorrerão efficazmerite para suavisar o tédio da 
vida passada em terra estranha. 

Vamos por gratidão citar singelamente alguns nomes, aos 
quaes não sabemos tecer elogios que se tornem condignos com 
os merecimentos que teem, tão altamente preconisados pela opi- 
nião publica. 

Em S. Paulo não ha quem ignore a bondade, o cavalheiris- 
mo, e affabilidade, que distinguem tão excellentes caracteres. 

(1) Acha-se organisada em S.  Paulo uma companhia nacional para 
levar a effelto esta obra de tanto merecimento e interesse. O presidente 
desta companhia é o muito distincto Sr. dr. Falcão de Souza, cujo nome e 
por si s6 uma garantia do bom exito da empresa. 
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São elles os illms. sr. - Bento José Alves Pereira, presidente 
da Camara municipal, dr. Clemente Falcão de Souza, dr. Inda- 
lecio Randolpho Figueira de Aguiar, dr. Luiz Baptista Lopes dos 
Anjos, major Sebastião Rodrigues de Azevedo, dr. Francisco José 
de Azevedo, tenente coronel Luiz Soares Viegas e dr. Manoel Jo- 
sé Murtinho. 

Na carencia de outro meio, permitão tão nobres e distinctos 
cavalheiros que nos utiiisemos d'esse, afim de significar-lhes e 
as suas illustres f a l i a s ,  eterna gratidão, e assegurar-lhes que 
qualquer que seja o lugar para ónde nos arroge o caprichoso des- 
tino sempre nos recordaremos com saudade de tão amavel con- 
vivência. 

A cidade de S. Paulo não desmente o genio emprehendedor 
e audaz dos amigos Paulistas. 

Foi elevada á cathegoria de villa em 1560, e á cidade em 1711. 
Possue 3 bellos conventos que são:- S.  Bento, Carmo e S. 

Francisco, mas este ultimo não existe um só religioso, e o edifi- 
cio é occupado pela Academia de sciencias sociaes e juridicas, as- 
tro que espalha seus raios luminosos por todo o Imperio. Con- 
ta  mais um convento de freiras sob a invocação da Virgem da 
Luz e u i i  recolhimento debaixo das regras de Santa Thereza. 
Em todos estes ~stabelecimentos pios existem belbsàinas igre- 
jas, e além destas contáo-se mais as seguintes:-Sé, S. Pedro, 
Collegio, Terceiros do Carmo, Boa Morte, Remedios, S. Gonça- 
lo, Terceiros de S. Francisco, Santo Antonio, Misericordia, Roza- 
rio, Santa Iphigenia e Consolação, afóra outras que levantáo-se 
nos arrabaldes. Nota-se ainda um bello seminario onde ha mui- 
to que admirar, pois a magnificencia do edificio vem ajuntar-se 
a regularidade com que se faz o serviço do estabelecimento, hoje 
dirigido pelo muito distincto e illustrado capuchinho Frei Euge- 
nio de Rumiiiy. 

A igreja deste estabelecimento é lindissima. 
Outras obras ainda ferem as vistas do observador curioso 

como sejão a casa da detenção, o passeio publico, a praça do 
mercado construida u l b m e n t e  etc. 

A cidade é bonita; está situada sobre o rio Tamanduatehy e 
o ribeirão do Anhangabahú e, pode dizer-se que se estende até 
a ponte do Tieté que dista cerca de 1 legua. 

O seu clima é o mais ameno que temos encontrado no Bra- 
zil. Censuramos porém em S. Paulo um esquecimento imperdoa- 
vel das glorias do passado. 

No Ypiranga náo se vê um monumento que leve ao futuro 
a memoria do grande drama social que ahi se representou. Pro- 
c u r a m ~  em vão por todos os edificios publicos a effigie do ve- 
nerando patriarcha da independencia, José Bonifacio de Andra- 
da e Silva, e, com pezar o dizemos, nem d'elle nem de seus illus- 
tres irmãos, Antonio Carlos e Martim Francisco, existe no paiz 
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que tanto amarão e honrarão um signal qualquer que os relem- 
bre á posteridade. Esta ingratidão dos homens achou comtudo 
uma compensação na generosidade da natureza, que nas pessoas 
de seus illustres descenitendes, tres vultos já proeminentes na 
scena politica do paiz, deu-lhes optimos e distinctos continuadc- 
res de seus talentos, probidade e de suas muitas virtudes civicas 
e moraes. 

Diogo Antonio Feijó e Francisco de Paula Souza fôráo tam- 
bem olvidados pelos modernos. 

Entretanto os paulistas tem-se distinguido em todos os tem- 
pos pela sua acrisolada dedicação ao paiz e pela sua illustração. 

Entre elles avultáo ainda hoje notabilidades scientificas e 
iitterarias, que por si s6 podem fazer o orgulho de sua terra natal. 

Cumpre no entanto recuperar o tempo perdido. 
Um monumento ao Ypiranga, um testemunho de gratidão 

aquelles que com seus feitos tanto enriquecerão os fastos glorio- 
sos d'esta hella provincia. 

Não nos atreveremos a exprimir nossos sentimentos a res- 
peito dos paulistas, limitando-nos a dar aqui um trecho do itine- 
rario do nosso illustre patricio o dr. Francisco José de Lacerda e 
Almeida, cujo pensar coincide perfeitamente com as nossas opi- 
niões. 

Em 1790 dizia elle relativamente ao povo da provincia de S. 
Paulo. "Porem o que o faz mais celebre e famigerado é a fideli- 
dade e o respeitoso amor que os seus filhos tem ao seu soberano, 
e aos seus amigos; a sua hospitalidade, liberalidade, candura, 
ingenuidade, brio, honra e valor nas acçóes militares em que se 
tem achado; os importantes serviços feitos ao Estado, entranhan- 
do-se por aquelles immensos sertões sem outra bagagem mais 
que a polvora e a balla, sem outro rumo mais do que o acaso, 
descubrindo n'elles todas as minas de ouro e pedrarias que pos- 
suimos e, que tanto tem enriquecido aos seus posteriores, fican- 
do elles e seus descendentes pobres. 

"Este é o caracter dos Paulistas inteiramente desfigurado 
pelos historiadores que, discorrendo por todo o mundo, ao mes- 
mo tempo que estão encerrados nos seus gabinetes, tendo por 
verdadeiras as noticias dadas pelos emulos e rivaes, os capitulão 
por barbaros, como se o valor, resolução e intrepidez dependessem 
da barbaridade, e não de animos honrados e ambiciosos de glo- 
ria". 

Seja-nos porém permittido accrescentar: que um seculo e 
meio de luzes e de progresso tem aprimorado esses sentimentos no- 
bres, que tanto distinguem a grande familia Paulista. 



UM MANUSCRITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
SOBRE A FAMfLIA AVELAR BROTERO 

Introdução e Aditamento de Dario Abranches Viotti 

Em 1874, R.L. Dugdale, inspetor dos estabelecimentos penais 
de Nova York, descobriu um vínculo de parentesco entre diversos 
presos. Verificou-se que descendiam todos de um pescador débil 
mental, nascido em 1720. Estudos genealbgicos, que então se fi- 
zeram sobre esse grupo familiar - a que foi dado o nome fictíc;~ 
de Juke - foram completados em 1916. De 1.200 descendentes 
conhecidos, geralmente alcoólatras, 60 haviam sido ladrões pro- 
fissionais, 130 condenados por delitos diversos, 7 assassinos, 300 
mendigos. Nenhum Juke havia terminado curso elementar. 

Em 1898, H.H.  Goddard, diretor de um asilo de atrasados 
mentais de Nova Jersey, descobriu outra família - a que deu o 
nome de Kallikak - repleta de degenerados, imbecis, bêbados, 
vagabundos, prostitutas e criminosos. Procediam de um indivi- 
duo cognominado "Velho Horror", filho ilegítimo de uma deficien- 
te mental do tempo da Revolução Americana. 

Essas impressionantes árvores genealógicas contribuíram pa- 
ra que o Laboratório Psicopático do Tribunal de Chicago, em 1922 
elaborasse um anteprojeto de esterilização, considerando inap- 
tos para se reproduzirem os débeis mentais, os alienados, os crimi- 
nosos, os epilépticos, os alcoólatras, os tuberculoses, os sifilíticos, 
os leprosos, os cegos (como Milton) , os surdos (como Beethoven), 
os disformes, os inúteis, os indivíduos sem domicílio (como Jesus), 
os andarilhos (como Jesus) e os indigentes (como Jesus). Estes 
exemplos são de J .  B . S.  Haldane - "Heredité et Politique" (Pres- 
ses Universitaires de France - 1948-p. 3) . 

Conforme registra a Grande Enciclopédia Portuguesa e Bra- 
sileira, D. Maria Renée da Encarnação e Avelar (1718-1799) en- 
louqueceu em meados do século XVIII. Seu marido, o Dr. José 
da Sylva Pereira e Avelar, médico pela Universidade de Coimbra, 
faleceu moço, em 1746, deixando quatro filhos menores e pobres. 

Esse casal, em seis gerações consecutivas, teve pelo menos dez 
descendentes biografados em enciclopédias. 
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Conseguimos coligir dados genéticos, psicológicos, históricos, 
financeiros, sobre esse grupo familiar, relativo a um período de - - 
vários séculos. 

Obtivemos, graças a amabilidade do Dr. Joaquim Tomaz Mi- 
euel Pereira. bibliotecário do Instituto Botânico da Universidade ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 

;e Coimbra,'cópia de um manuscrito que lá se conserva, de auto- 
ria do Beneficiado (Padre) José d'Avelar Brotero, nascido em 1782, 
que transcrevemos a seguir. 

Ressalta, das entrelinhas do manuscrito, uma luta dramática 
de gerações contra a enfermidade e a pobreza. 

Portugal não oferecia, no longo tempo abrangido pelo relato, 
condições favoráveis ao enriquecimento de funcionários e intelec- 
tuais. Só ap6s a vinda para o Brasil, em 1825, encontrou a fa- 
mília circunstâncias propícias, que permitiam o progresso finan- 
ceiro da maioria de seus membros. 

A Sociedade Broteriana, instituição científica portuguesa que 
se dedica, desde 1880, a pesquisas de História Natural, tem feito 
diversas publicações sobre seu patrono, Félix de Avelar Brotero 
(1744-1828). 

Esse ilustre filho de D. Maria Renée, homem de temperamen- 
to conflitivo, teve seus característicos psicológicos discutidos por 
inimigos e admiradores. 

Causou-nos espanto encontrar, nele, qualidades e defeitos que 
subsistem, em seus parentes colaterais, dois séculos depois! 

A genética oficial de Mendel, embora comprovando o caráter 
hereditário de muitos desses característicos, não explica sua per- 
sistência durante tão longo período. No ato da concepção, cada 
um dos pais transmite 24 de seus 48 cromossomos. I? perfeita- 
mente possível que uma pessoa receba, de um avô, apenas 12 cro- 
mossomos. Do bisavô poderá receber 6 (nada impede, no entan- 
to, que receba menos de um bisavô do que de outro). No fim 
de 200 anos, que característicos hereditários se conservariam? 

Defeitos há responsáveis pela grandeza de muitos homens. 
Só uma neurose obsessiva explicaria a persistência de Ehrlich ao 
descobrir, depois de 913 experiências fracassadas, a cura da sífi- 
lis (daí o nome que deu de 914 ao Salvarsan). 

Pode ser que alguns traços obsessivos tenham subsistido em 
descendentes de D. Maria Renée. Muitos foram e ainda são os 
que se têm concentrado, com uma tenacidade implacável, na rea- 
lização de determinados objetivos. 

Ressalto apenas dois fatos, como exemplo de muitos outros. 
O Conselheiro José Maria de Avelar Brotero (1798-1873), len- 

te fundador da Faculdade de Direito de S. Paulo, dos 62 aos 73 
anos de idade, "sempre doente porém de uma atividade infatigá- 
vel" (carta de sua esposa de 13 de setembro de 1867), deixou de 
comparecer apenas dois dias a escola a que dedicou toda a sua vi- 
da, durante quase quarenta e quatro anos de trabalho. Sobre 
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sua freqüência anterior não há registros. A relativa a esse perío- 
do está referida no Parecer n.o 391 da Mesa do Senado, de 8 de 
agosto de 1871 (apud Frederico de Barros Brotero - "Traços Bio- 
gráficos do Conselheiro José Maria de Avelar Brotero" - 1933 - 
pág. 77). 

Carlos Abranches Brotero, nascido em 1909, foi o corretor 
mais dedicado a seu trabalho de que se tem notícia na Bolsa de 
S. Paulo (da qual foi Presidente) e plantou, nas terras que adqui- 
riu nas imediações da cidade, um miiháo de árvores. 

Característico que se vem =tendo, durante duzentos anos: 
A independência diante da opinião publica. A capacidade de opor- 
se a corrente. A manutenção das próprias idéias, contra tudo e 
contra todos. 

Numa diatribe anônima encontrada no Arquivo Distrital de 
Évora, provavelmente de autoria do botánico italiano Domenico 
Vandelli, consta o seguinte a respeito de Félix de Avelar Brote- 
i-o: "Entusiasmado como está este homem, de ser ele só o Refor- 
mador de todos, não haverá ninguém que o reforme a ele?" (Abi- 
lio Fernandes - "Novos Dados Sobre os Conflitos de Brotero" - 
Anuário da Sociedade Broteriana - 1950 - págs. 18, 26-29). 

A força do caráter: Maria Antônia de Avelar (1738-1814), fi- 
lha de uma louca, mulher de um louco, mãe de grandes homens, 
atravessou sozinha, aos 76 anos de idade, o Oceano Atlântico, pa- 
ra falar a D. João VI. E tão eloqüentemente falou sobre a grave 
situação da ilha de Porto Santo (de que era Governador seu fi- 
lho, o Brigadeiro Manuel Inácio de Avelar Brotero) que o piu- 
dente monarca lhe deu uma carta, cuja cópia se conserva na Tor- 
re do Tombo, determinando que todas as autoridades do Reino 
atendessem a qualquer requisição que fosse feita por aquela "ma- 
trona respentável" (expressões da carta régia; "Grande Enciclo- 
pédia Portuguêsa e Brasileira", vol. 111, pág. 816; Frederico de 
Barros Brotero - "Traços Biográficos do Conselheiro. . .", pág. 
40) . 

Manuel Inácio (1772-1826), quando Oficial de Marinha, tomou 
um navio mouro, sendo o primeiro que saltou a abordagem. So- 
bre seu heroísmo e aptidão como governante: "Grande Enciclo- 
pédia.. .", 111, 816; Frederico de Barros Brotero - "Traços.. . ", 
págs. 15-39. 

O médico Inácio Quintino de Avelar (1796-1837), se tornou 
célebre pelas prisões políticas que sofreu, sob o regime absolutis- 
ta português. Seu corpo repousa num cemitério de Lisboa, sob 
uma lápide onde se diz que o túmulo foi erguido por seus "oito 
filhos sobreviventes dos trinta e seis que foram" ("Grande Enci- 
clopédia. . . ", 111, 815) . 

A independência e a força do caráter se manifestam naquilo 
que Almeida Nogueira chamou de "espírito alevanhdo" e "índole 
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brigosa" do Conselheiro Brotero ("Tradições e Reminiscências", 
vol. 11, 1907, págs. 1 e 26).  Até hoje muitos Broteros são pessoas 
de dif ícil convivência. 

Atribui-se ao grande Félix temperamento azedo (Abílio Fer- 
nandes - "Conflito Entre Brotero e Monteiro da Rocha" - Anuá- 
rio da Sociedade Broteriana, 1949, pág. 10), colérico (Abílio Fcr- 
nandes - "Novos Dados Sobre os Conflitos de Brotero", pág. 6) 
língua acre e mordaz (diatribe de Vandelli - "Novos Dados. . . ", 
pág. 11). A mordacidade atual vem de longe. 

Leia-se, por exemplo, o texto de Félix sobre o naturalista Ale- 
xandre Rodrigues Ferreira: "o Dr. Alexandre, subalterno de Van- 
delli e Inspetor das Quintas do Infantado, acha-se há três anos 
convulso e entrevado em uma cama, como é notório, sem esperan- 
ças de restabelecimento, conforme dizem os médicos, que apesar 
de todos os seus conselhos lhe não poderão jamais persuadir a so- 
briedade, a qual hoje parece impossível, visto que o seu embotado 
estômago exige cada vez mais maior quantidade de licores, para 
o estimularem. . . " (Américo Pires de Lima e J .R. Santos Junior 
- "Cartas Inéditas de e Para Brotero" - Anuário da Sociedade 
Broteriana, 1944, pág. 34). 

Conservam-se, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, origi- 
nais do General Arouche Rendon contra o Conselheiro Brotero, 
queixando-se reiteradamente desse "estrangeiro que veio ser o men- 
tor da mocidade brasileira" (Spencer Vampré - "Memórias Pa- 
ra a História da Academia de S.  Paulo", 1924, vol. I, pág. 88). 
". . . quando vou encontrar-me com aquele homem, vou disposto 
a sofrê-lo e .  . . o sangue já me circula nas veias vagarosamente. . . " 
"Estimarei que a decisão seja a minha demissão.. . Ficarei livre 
de cometer um de dois erros, pois estou na alternativa ou de ir as 
mãos deste estrangeiro, ou dê desamparar o posto. . ." (Almeida 
Nogueira - '.Tradições c Reminiscéncias". 11. págs. 12 e 14). 

A luta de muitas gerações contra a deve ter influído 
para a constante preocupação financeira - até hoje manifesta 
- a que já se referiam textos antigos ("Conflito Entre Brotero e 
Monteiro da Rocha", pág. 10, "Novos Dados. . . ", pág. 21 ) .  

O espírito autoritário: Uma petição de 1799, assinada po; D. 
Francisca Rosa de Avelar Noronha (1741-1821) diz que o Dr. Fé- 
lix de Avelar Brotero mandara prender num navio seu sobrinho 
Manuel Antonio Rodrigues do Avelar (1780-. . .), filho da supli- 
cante e deportá-lo, como medida de disciplina, para Belém do 
Pará. A mãe pedia a libertação do filho. Fato curioso é que o Dr. 
Brotero, ao tomar a enérgica medida, pedia que dessem a seu 
sobrinho algum emprego em Belém, pois o jovem estudara "gre- 
go, latim e outros princípios de belas letras". O Governo mandou 
ouvir o Intendente Geral de Polícia, Pina Manique. E este apro- 
vou as enérgicas providências do chefe da família ("Cartas Iné- 
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ditas.. .", págs. 25-26). Tais providências produziram bom re- 
sultado. O sobrinho rebelde veio a ordenar-se, exercendo altos 
cargos eclesiásticos. 

A manutenção de traços de caráter foi favorecida pela defi- 
ciência de sociabilidade, pela tendência a introversáo e ao isola- 
mento. 

O Conselheiro Brotero construiii sua casa ao lado de um con- 
vento de clausura, a fim de não tei vizinhos. Escolheu Nossa Se- 
nhora madrinha de todos os filhos, para não ter comadres. 

Num texto de 1870 defendeu a extravagante doutrina, de lord 
Chesterfield, de que só após 16 anos os jovens deveriam entrar 
em contacto com o mundo, suficientemente preparados para en- 
frentá-lo. Impediu que seus filhos frequentassem qualquer esco- 
la, salvo a Faculdade de Direito. Ele e a mulher foram os únicos 
professores de humanidades que seus filhos tiveram. 

Escreveu o Conselheiro em 1868: "Procuro nesta terra algu- 
ma coisa digna do meu contentamento, e só acho a solidão! Ouço 
ao longe - muito distante - o rumor do mundo, da glória e da 
política, desprezo, porém, o mundo, rio-me da glória e aborreço 
a política". E terminou seu compsndio de Direito Natural (pri- 
meira obra publicada no Brasil sobre o assunto - 1829), com os 
sepintes versos de Delille: "Feliz aquele que, no seio de seus 
deuses domésticos, se esquiva ao fracasso das tempestades públi- 
cas e num doce abrigo furtando-se a todos os olhares, cultiva seu 
jardim, as virtudes e as artes". 

Sua esposa, D.  Ana Dabney (1803-1872) dizia, em carta de 
25-V-1867: "Infelizmente vivo tão retirada que não sei nada do que 
vai fora de casa". Não é de admirar-se que tenha escrito, em 1837, 
conforme texto de uma carta que me foi remetida por sua sobri- 
nha-neta Grace Roosevelt, que S.  Paulo era a mais aborrecida 
de todas as cidades aborrecidas do mundo (the dullest of a11 dull 
places) . 

O autor desta introdução, seu bisneto, oitavo de onze filhos, 
foi educado, em pleno século XX, num casarão de portas fecha- 
das, a fim de escapar à corrupçáo do mundo. 

A educação rígida preservou hábitos hereditários. Mas que 
essa educação tenha sido mantida, resistente às influências exter- 
nas, apesar dos casamentos com muitas outras famílias, consti- 
tui à primeira vista um enigma. 

Isto se deve em parte ao fato de que quase todos os decenden- 
tes do Cons. Brotero dele procedem por linha feminina. E a mãe 
normalmente domina a educação e molda o caráter dos filhos. 

O fato de que nasceram poucos homens em algumas gerações 
explica o quase desaparecimento do patronímico. De menos de 
quarenta anos existem apenas três pessoas do sexo masculino com 
o nome Brotero em último lugar. 
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Só as descobertas do psicólogo húngaro Szondi explicam, su- 
ficientemente, a permanência de caracteres hereditários, ao longo 
do tempo, através do aparente acaso dos casamentos. Existe uma 
afinidade eletiva, genética e inconsciente, que une uma família 
a outra de características mentais semelhantes. Só depois do ma- 
trimônio, em regra, vêm a ser descobertos, nos parentes do côn- 
juge, os defeitos de nossa própria gente. . . 

Escreveu Szondi: 
"Cada gene, ensina a genética, esforça-se para restabelecer 

na nova geração um estado precedente. 
". . . Com base em centenas de análises matrimoniais (1937 

a 1963), a análise do destino comprovou a regra genotrópica da 
escolha dos parceiros. 

"Genotropismo é a atração recíproca - condicionando o des- 
tino no amor, na amizade e na profissão - dos condutores de 
genes análogos, latentes, recessivos . 

" . . .Já constatamos que o indíviduo está equipado com todas 
as suas possibilidades de existência. Isto é, que no seu inconscien- 
te devem exigir ancestrais familiares - quase como moldes e fi- 
guras (Rilke), como possibilidades diversas de vida, como pattem 
of behaviour. Têm de estar presentes, para seu próprio destino, 
no inconsciente do indivíduo, e certamente no núcleo das células, 
isto é, nos genes dos cromossomos. Os antepassados carregados 
no património hereditario esforçam-se por manifestar-se. Psico- 
logicamente, esse impeto de manifestação é expresso como pre- 
tensão dos ancestrais. Já que tais pretensões dos ancestrais são, 
na realidade, dinâmicas, porém inconscientes, fala-se, na psico- 
logia profunda, de um inconsciente familiar. É a sede e a sala de 
espera das figuras dos ancestrais, as quais se esforçam para retor- 
nar em nosso próprio destino. O sentido da hereditariedade é sem 
dúvida, como disse Heidegger, a repetisão: "A repetição é a tradi- 
ção expressa, isto é, um retorno a possibilidades daexistência pas- 
sada" (L. Szondi - "Introdução a Psicologia do Destino" - Edi- 
tora Manole - S. Paulo - 1975 - págs. 29, 34, 7 7 ) .  

* 
O chefe da família, Felix de Avelar Brotero, além de profes- 

sor da Universidade de Coimbra, foi membro de sociedades cien- 
tíficas da França, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da Suécia. 

Seu nome foi dado a revista científica e de cultura geral, Bro- 
téria, editada pelos jesuítas portugueses desde 1902. 

Foi homenageado em 1887 com uma estátua no Jardim Bo- 
tânico da Universidade. 

Sobre essa escultura, de Soares dos Reis, disse o grande ora- 
dor Alves Mendes: 

"A mesma impressão que nos desperta esta obra prima, con- 
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tinua-se na majestosa, na contornada, na soleníssima estátua de 
Brotero. Poucos homens mereceram tanto a honra de ser escul- 
pidos como o célebre naturalista. Poucos talentos, úteis e cria- 
dores, consagraram padrões mais gloriosos nas províncias do 
saber. Provou-se iim benemérito eleim - um estuaioso, um per- 
severante, um erudito consumado. Sua vida foi o sacerdócio ati- 
vo e prestimoso da ciência; seu nome ficou sendo a letra inicial 
da botânica portuguesa. 

"Espírito levantado, observador penetrante, trabaihador infa- 
tigável, caráter exemplarissimo, Félx  d'Hveia1. Brotero - o lau- 
reado da Universidade de Reims e o catedrático da Universidade 
de Coimbra, o preclaro autor da Flora Lusitana e o amigo dileto 
de Cuvier e de Filinto - representa entre nós como nennum ou- 
tro contemporâneo, e representa nobremente, esse ramo das cièn- 
cias naturais que com tanto brilho professou. 

"Soares dos Reis compreendeu superiormente o assunto, e saiu- 
lhe lucilantissimo no mármore. A nuto cio escultor eminente 
surge rediviva a figura do grande sibio - figura atraente e sim- 
pática, serena e insinuante, graciosa e bela. O venerando Brote- 
ro, o diserto e cultíssimo Brotero exibe-se gravemente sentado e 
como que presidindo aos solenes atos academicos. Veste hábitos 
talares e ostenta as  insignias doutorais. Alvejam-lhe os cabelos 
ao gear dos anos e pende-lhe a cabeça ao peso das idéias. Nas ru- 
gas da fronte assinalam-se os sulcos do pensamento e na linha 
aos lábios debuxa-se a expressão da franqueza. Sob o ondear da 
capa, os recamos do cape10 e o bem lançaao das pregarias, o peito 
arqueja e as carnes palpitam. Há vida reflexiva, concentração 
profunda, verwde enorme; há toque escolar, tom acadêmico, 

ar  universitário, fisionomia característica, típicas feições, nesta 
preciosa estátua executada a maravilha por uma arte rasgada- 
mente observadora, realista. Soberba interpretação! Os clássicos 
escultores antigos cinzelavam assim os imortais. Aquele vulto so- 
berano, aquele vulto glorioso, a dominar com toda a sua grande- 
za o Jardim Botânico de Coimbra, não é somente um retrato, é 
uma apoteose" (Alves Mendes - ''Orações e Discursos" - 1906 
- págs. 97 - 99) .  

ADITAMENTO 
OS BROTEROS NO BRASIL 

Famílias existem, de alto mérito, permanentemente fracas- 
sadas. Aquela a que se refere o manuscrito tem a vocação do êxi- 
to. Um século e meio depois de transplantada para o Brasil, todos 
os seus ramos receberam instrução universitária e pertencem aos 
estratos econômicos médio ou superior. 

O Conselheiro José Maria de Avelar Brotero, nascido em Lis- 
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boa em 1798 e falecido em S.  Paulo em 1873, foi o primeiro pm- 
fessor de Direito no Brasil e "o mais prestigioso dos lentes" da 
Faculdade de Direito de S.  Paulo (expressão de seu aluno Antô- 
nic Joaquim Pinto Júnior - "Almanaque Literário Paulista Para 
1876", pág. 16). Na expressão de outro de seus discípulos, Joáo 
Monteiro, o Conselheiro Brotero foi um "sábio", "assombro de 
eloqüência e de erudição", "um dos maiores talentos dos que ful- 
guraram" na Academia de S. Paulo (João Monteiro - "Discur- 
sos", 1897, pág. 47). 

Referindo-se ao enterro do Conselheiro (seu corpo foi trans- 
portado, conforme pedido seu, por pobres e às 11 horas e meia 
da noite, como era costume para pessoas gradas) escreveu - so- 
bre esse cortejo fúnebre a luz de archotes - Spencer Vampré: "E 
assim terminou o valente batalhador, o indefeso paladino da dis- 
ciplina acadêmica, o homem que, porventura, como lente, conlo 
diretor e c o m  secretário, foi quem, até hoje, mais longa e mais 
relevante folha de serviços possuiu na Academia, nascida e em- 
balada, por assim dizer, nos seus braços. Inaugurou-lhe, com efei- 
to, a primeira aula, amparou-lhe os primeiros passos; amou-a 
entranhadamente, não obstante as suas lutas pessoais com Rendon; 
e seguiu-lhe os destinos até as antevésperas da República e da 
Abolição. . ." (Memórias Para a História da Academia de S. Pau- 
lo", vol. 11, pág. 352). 

José Maria de Avelar Brotero se casou em Horta, Ilha do 
Faial, Açores, com Ann (Nancy) Dabney, norte-americana, nas- 
cida em Bordeus, França, em 1803 e falecida em S. Paulo em 1872. 
Seus descendentes podem participar das duas mais tradicionais 
associações americanas: "Ma~rflower Descendants" e "Daughters 
of the Revolution". Descendia de dois subscritores do Pacto do 
Mayflower (1620) : John Alden e William Mullins. Por linha pa- 
terna, era trineta do huguenote Robert D'Aubigné (depois Dab- 
ney), que deixou a França após a revogação do edito de Nantes 
e se fixou em Boston. D .  Ana Dabney foi educada em Londres 
e possuía altos dotes de inteligéncia e cultura. 

O casal José Maria - Ana Dabney de Avelar Brotero teve, 
até 1961, 317 descendentes, dos quais pelo menos 62 ocuparam 
posições de alto relevo social. Estes vão relacionados a seguir (os 
números romanos dizem respeito as gerações) : 

I - Dr. Joáo Dabney de Avelar Brotero (1826 - 1859). Foi 
Prefeito de S .  Paulo (com o titulo de Presidente da Cámara), 
um dos fundadores do Cemitério da Consolação e uma das pri- 
meiras pessoas ali enterradas (faleceu aos 33 anos e seu túmulo 
é o quarto, a direita, na rua da entrada). Foi Deputado Geral, 
Presidente de Sergipe, Professor das Faculdades de Direito de Re- 
cife e S.  Paulo. Seu Diário de Viagem aos Estados Unidos em 1847 
é obra de alto mérito. Foi publicado por Frederico de Barros Bro- 
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ter0 em "A Vida do Dr. João DaDnes de Avelar Brotero". obra 
fora do comércio, 1945. 

I - Emília Dabney de Avelar Brotero (1832 - 1911). Casou- 
se com o Conselheiro José Maria Correia de Sá e Benevides (1833 
- 1901). Deoutado Provincial em S. Paulo. Presidente das Pro- 
víncias de ~ i n a s  Gerais e Rio de Janeiro, professor da Faculdade 
de Direito de S.  Paulo. Defensor isolado da Doutrina Católica, 
num meio intelectual dominado pelo Positivismo. Aposentou-se 
como Professor em protesto contra o regime republicano e pu- 
blicou, em 1891, a obra "Análise da Constituição do Império". 
Filhos: 

I1 - Dr. José Estácio Correia de Sá e Benevides (1858 - 1914) 
Professor e Diretor da Escola Normal de S.  Paulo. Autor de "Li- 
ções de História da Civiliiaçáo" (1903) e "História do Brasil" (38 
ed. em 1912). Biografado no "Dicionário de Autores Paulistas", 
de Luis Correia de Me10 - Comissão do IV Centenário da Cidade 
de S.  Paulo - 1954 - pág. 94. Avô de: 

I V  - Alvaro Correia de Sá e Benevides, nascido em 1915. 
Ocupou relevantes cargos públicos ou autárquicos, entre os quais 
o de Presidente do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Em- 
pregados em Transportes e Cargas (IAPETEC) . 

IV - José Estácio Correia de Sá e Benevides, nascido em 1917. 
Foi Assistente de Diretor da Cia. Siderúrgica Nacional e Diretor 
Comercial da Rádio e Televisão Continental. 

I1 - Ana Leonor Brotero Benevides (1864 - 1889). Casou- 
se com o Dr. José Marcondes de Andrade Figueira, advogado, De- 
putado Geral. Pais de: 

I11 - Dr. José Benevides de Andrade Figueira (1882 - 1947). 
Orador. Foi Delegado de Policia em Barretos. Deixando a carrei- 
ra policial, passou a advogar nessa cidade. Filho: 

IV - Dr. José Gonçalves de Andrade Figueira, nascido em 
1909. Advogado, autor de estudos históricos e jurídicos ("Revista 
Forense", vol. 97, pág. 38; Revista "Paulistânia", 1977, pág. 39). 

I11 - Maria Luíza Benevides Figueira (1887 - 1947). Casou- 
se com o Dr. Martiniano Leonel de Rezende (1886 - 1946). ma- , , 
gistrado. Filho: 

IV - Dr. Antonio Flávio de Rezende. Juiz de Direito no Es- 
tado de S. Paulo. 

I1 - Maria Constança Correia de Sá e Benevides (1870 - 
1956). Casou-se com o Dr. Gabriel José Rodrigues de Rezende 
(1868 - 1923), Professor da Faculdade de Direito de S .  Paulo, 
Senador Estadual. Pais de: 

111 - Dr. Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho (1893 - 
1357). Constituiu a quarta geração consecutiva de professores de 
sua famia na Faculdade de Direito de S .  Paulo, da qual foi 
também Diretor. Autor do consagrado "Curso de Direito Processual 
Civil" (88 edição, 1965). Pai de: 
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I V  - Helena Marina Prado Penteado de Rezende. Foi casa- 
da com o Dr. Jorge Inácio Penteado da Silva Teles, Livre Docente 
da Faculdade de Direito de S. Paulo, escritor. Filha: 

V -- Dra. Marina Rezende da Silva Teles. Trabalha na Embai- 
xada dos Estados Unidos. Casou-se com o Dr. Luiz Aiberto Arne- 
ricano, Procurador da Fazenda Nacional. 

IV - Dr. Carlos Penteado de Rezende, nascido em 1918. Só- 
cio do Instituto Histórico e Geográfico de S.  Paulo. Provavelmen- 
te o maior especialista na história da Faculdade de Direito, vem 
publicando nova edição, muito aumentada, dos nove volumes das 
"Tradições e Reminiscéncias", de Almeida Nogueira. Historiador. 
"Dicionário de Autores Paulistas", pág. 517. 

Iii - Dr. Leonel Benevides de Rezende (1897 - . . .) Fazen- 
deiro, Deputado Estadual em São Paulo. 

I11 - Lavínia Benevides de Rezende. Ex-Diretorra do Jardim 
da Infância do Instituto Caetano de Campos. 

I11 - Marina de Rezende. Casou-se com o Dr. Luiz Femando 
do Amaral, engenheiro civil, Presidente da Cia. Comercial Cons- 
trutora. Foi eleito, diversas vezes, Presidente do Clube Paulistano. 

I11 - Dr. José Inácio Benevides de Rezende (1906 - 1967) . 
Professor na Universidade de S. Paulo. "Dicionário de Autores 
Paulistas", pág. 518. 

Netos de Maria Constança Correira de Sá e Benevides e do 
Senador Gabriel José Rodricues de Rezende: 

iV - Desembargador ~Sbe r to  de Rezende Junqueira, nascido 
em 1917. Do Tribunal de Justiça do Estado de S. Paulo. Professor 
universitário. 

IV - Maria Inés de Almeida Prado. Freira da Ordem das 
Missionárias de Jesus Cristo. 

I V  - José Antônio de Almeida Prado, nascido em 1942. Com- 
positor de renome internacional. Tem regido suas próprias com- 
posições em orquestras de diversos países. 

IV - Dr. Julio de Cerqueira César Neto, engenheiro. Foi Pre- 
sidente do Conselho Estadual de Aguas e Esgotos e Superinten- 
dente do Fundo de Melhoria das Estâncias do Estado de S. Paulo. 

I - Dr. Rafael Dabney de Avelar Brotero (1835 - 1917). 
Promotor de Justiça e Advogado em Guaratinguetá, Deputado Pro- 
vincial, pioneiro de modernas técnicas agro-pecuárias, introdutor 
do gado holandês no Vale do Paraíba. Filha: 

I1 - Olimpia de França Brotero (1865 - . . . .) . Casou-se 
com o Dr. Eusébio Inocéncio Vaz Lobo da Câmara Leal, magistra- 
do, professor, advogado, cuja carreira foi interrompida por sua 
intransigente oposição ao regime republicano. Seus netos: 

I V  - Ilka de Barros. Casou-se com o General Mime1 Cardoso. - 
nascido em 1898. 

IV - Dr. José Dirceu Câmara Leal de Oliveira. Delegado de 
Polícia. Foi Diretor de Departamento na Polícia Civil de S. Paulo. 



REVISTA DO INSTITLITO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 231 

I V  - Oswaldo Luiz Câmara Leal de Oliveira. Empresário e 
fazendeiro em Guaratinguetá . 

IV - Luiz Gonzaga Antunes de Oliveira, nascido em 1920. 
Oficial do Exército. 

Bisneto de Olimpia de França Brotero e do Dr. Eusébio Ino- 
cêncio Vaz Lobo da Câmara Leal: 

V - Márcia de Barros. Oficial do Exército. 
I - Desembargador Frederico Dabney de Avelar Brotero 

(1840 - 1900). Presidente do Tribuna1 de Justiça de S. Paulo. 
Seus escritos sobre Goiás em 1867 são uma obra prima literária 
(Frederico de Barros Brotero - "Uma Viagem a Goiás em 1867" 
- Revista do Instituto Histórico e Geográfico de S.  Paulo, 1940). 
Pai de: 

I1 - Ana Brotero de Barros (1872 - 1957). Casou-se com, o 
engenheiro civil, pela Universidade de Hanover, Alemanha, Fran- 
cisco Aguiar de Barros Filho. Grande benfeitora de uma congre- 
gação religiosa hospitalar (Irmãzinhas da Imaculada Conceição), 
recebeu da Santa Sé o título de baronesa, que nunca usou. Seu 
neto: 

I V  - Dr. Roberto Brotero de Barros, nascido em 1925. Fa- 
zendeiro. Membro do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de 
S.  Paulo. Diretor Secretário do Instituto D. Ana Rosa, modelar 
instituição destinada a educar menores pobres, fundada por seu 
trisavô o Barão de Souza Queiroz, em 1874 (esse instituto vem 
sendo, desde essa época, mantido pela família do fundador) . 

I1 - Dr. Frederico de Barros Bmtero (1877 - 1962). Pro- 
motor de Justiça, Deputado Estadual, fazendeiro ("cem mil pés 
de café plantei na Noroeste e cerca de 70.000 eucaliptos em mi- 
nhas terras da Cantareira"), Vice-presidente do Instituto Histb- 
rico e Geográfico de S. Paulo. Publicou 6.000 páginas de genea- 
logia e história, em 18 volumes. "Dicionário de Autores Paulis- 
tas", p. 108. 

Netos: 
IV - Dr. Eduardo de Barros Brotero. Secretário Geral da So- 

ciedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade 
(T .F .P . ) .  

IV - Irmã Maria Francisca Teresa do Menino Jesus (Maria 
Elisa de Barms Brotero), Cmel i t a .  Nasceu em 1940. 

IV - Dr. Rodrigo Brotero Lefévre, nascido em 1938, arquite- 
to. Foi condenado pela Justiça Militar a dois anos de prisão, com 
direito a suspensão condicional da pena, pela prática de atos con- 
trários ao regime político vigente ("O Estado de S.  Paulo", 30 
de junho de 1971). 

I1 - João de Barros Bmtero (1881 - 1944) Fazendeiro, Che- 
fe da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil em S.  Paulo. Sócio, 
com José Maria Whitaker e Frederico de Barros Brotero, da fir- 
ma comissária de café "Whitaker Brotero e Cia. ", que funcionou 
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de 1907 a 1931. Casou-se com sua prima Cecília Brotero Abran- 
ches (1882 - 1972). Filhos: 

I11 - Dr. Frederico Abranches Brotero, nascido em 1904. 
Cientista do Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universida- 
de de S. Paulo, autor de 51 publicações técnicas. Foi Diretor do 
Instituto, transformado em fábrica de armas, durante a Revolu- 
ção Constitucionalista de 1932. Nessa oportunidade, inventou 
dispositivo para lançamento de granadas a longa distância. Pre- 
sidente do Aero-Clube de S .  Paulo (1942 - 45), Presidente do 
Conselho Estadual de Aeronáutica Civil (1952 - 56), Diretor da 
Divisão de Aeroportos, reformou o Aeroporto de Congonhas. Efe- 
tuou estudos finais sobre o projeto do avião "Paulistinha" (fo- 
ram construídos centenas desses aparelhos). Foi Presidente do 
Instituto de Engenharia de S.  Paulo. Terceira pessoa Wtinguida 
com o "Certificado de Mérito Aeronáutico" pelo Instituto Tecno- 
lógico de Aeronáutica, de S.  José dos Campos. Biografado na 
"Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira", segunda parte, 
sob o nome Abranches. Filho: 

I V  - Dr. Frederieo Otávio Guimarães Brotero. Advogado. Um 
dos Diretores da Indústria de Cristais Prado. 

I11 - Carlos Abranehes Brotero, nascido em 1906. Fazendei- 
ro, ex-corretor de títulos, ex-Presidente da Bolsa de Valores de S. 
Paulo. Filho: 

IV - Dr. Paulo Afonso de Campos Brotero. Professor Univer- 
sitário. 

Netos de João de Barros Brotero e Cecília Brotero Abranchen: 
1V - Dr. Plínio Brotero Junqueira, agrônom, diplomado em 

curso de post-graduaçáo pelo Agricultura1 and Mechanical Colle- 
ge of Texas (USA). Fazendeiro nos Estados de S. Paulo, Paraná e 
Pará. 

IV - Dr. Sérgio Brotero Junqueira. Procurador do Estado de 
Sao Paulo. Fazendeiro nos Estados de S.  Paulo, Minas Gerais e 
Goiás. Foi diretor da Willys Overland do Brasil, fábrica de auto- 
móveis, posteriormente incorporada pela Ford do Brasil. 

I - Isabel Dabney de Avelar Brotero (1843 - 1872) . Casou- 
se com o Dr. Nicolau de Souza Queiroz (1840 - 1917), Deputado 
Provincial, Diretor da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
fazendeiro, abolicionista, um dos pioneiros da grande imigração 
estrangeira para S.  Paulo, filantropo. Doou grande parte de sua 
fortuna para o Instituto D.  Ana Rosa, fundado por seu pai, o 
Barão de Souza Queiroz. Sua neta: 

I11 - Maria do Carmo de Souza Queiroz Platt. Casou-se com 
o Dr. José Cássio de Macedo Soares (1889 - . . . .), médico, Pre- 
sidente da Companhia Agrícola Araquá, Diretor da Cia. de Se- 
guros S. Paulo, Deputado Federal, Provedor da Santa Casa de 
S.  Paulo. "Dicionário de Autores Paulistas", pág. 608. Pais de: 

IV - Bellah de Macedo Soares Leite Cordeiro. Biografada no 
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"Dicionário de Autores Paulistas", pág. 159 .Casou-se com o Dr. 
José Pedro Leite Cordeiro, médico, ex-Presidente da Academia 
Pau!ista de Letras, Presidente do Instituto Histórico e Geográfi- 
co de S .  Paulo, sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasi- 
leiro, da Academia Portuguesa da História e da Sociedade de Geo- 
grafia de Lisboa. "Dicionário de Autores Paulistas", pág. 159. 

i V  - Dr. José Eduardo de Macedo Soares Sobrinho, nascido 
em 1917. Advogado, sócio do Instituto Histórico e Geográfico 
de S. Paulo, Diretor do Instituto D .  Ana Rosa (constitui a quin- 
ta geração de sua família a dirigir ci:a instituição de caridade). 
"D:cionário de Autores Paulistas", p .  608. 

I - Maria Dabney de Avelar Brotero (1848 - 1903). Casou- 
se com o Dr. Frederieo José Cardoso de Araújo Abranches (1840 
- 1903), Prefeito de S.  Paulo (com o título de Presidente da 
Câmara), Deputado Provincial, Senador Estadual, Presidente 
das Províncias do Paraná e do Maranhão, Presidente da Estra- 
da de Ferro S. Paulo - Rio de Janeiro, Presidente do Banco 
de S. Paulo, Presidente da Comissão Central do Partido Republi- 
cano Paulista, Professor da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
Escrivão da Santa Casa de Misericórdia, primeiro Inspetor Ge- 
ral de Imigração da Província de S. Paulo, um dos pioneiros 
da grande imigração estrangeira para S .  Paulo e Paraná. Seu 
nome foi dado a um dos bairros de Curitiba. "Dicionário de Au- 
tores Paulistas", pág. 15. Filhas: 

I1 - Emília Brotero Abranches (1874 - 1967). Casou-se 
com Heráclito de Magalhães Viotti (1873 - 1945), Professor de 
Português e Literatura na Escola Normal de S. Paulo, poeta, 
orador. Filhos: 

I11 - Zilda Viotti da Costa. Foi mestra da Ordem Rosa Cruz 
em S. Paulo. Reside em Londres. Filha: 

IV - Emília Viotti da Costa. ProPessora da Universidade de 
S .  Paulo, foi aposentada compulsoriamente por motivo político. 
Leciona na Universidade de Yale, USA. Historiadora. 

111 - Lavinia Abranches Viotti, nascida em 1908. Pianista 
reaiizou concertos no Brasil, na hi.gent:na, na Alemanha e na 
Suíça. Tradutora de Goethe e de outros autores alemães. Adep- 
ta da Antroposofia de Rudolf Steiner, esteve durante dois anos 
( O  último estágio em 1978) cursando o Goetheanum, de Dornach, 
Suíça, estabelecimento onde está sediada a direção dessa corren- 
te filosófico-teológica. Foi casada com o compositor Mozart de 
Camargo Guarnieri. Biografada no "Dicionário de Autores Pau- 
listas", pág. 666. 

111 - Dr. Frederieo Abranches Viotti (1916 - 1972), P ~ o -  
fessor de Filosofia. Possuidor de altíssima cultura. Dirigiu, sob 
aparéncia de escola, na rua Avanhandava, em S. Paulo, um gru- 
po civil-militar de conspiradores, que preparou a Revolução Anti- 
Comunista de 1964. Embora secretas, algumas de suas ativida- 
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des foram descobertas e registradas pelo historiador Hélio Silva 
- "1964 - Golpe ou Contragolpe?" - pág. 252. 

I1 - Mariana Brotero Abranches (1880 - 1954). Casou-se 
com o Dr. Francisco Nogueira Viotti. (1869 - 1950), engenhei- 
ro da Superintendência de Obras Públicas do Estado de S. Paulo, 
considerado em seu tempo a maior autoridade em Engenharia 
Geológica no Estado. Alguns de seus trabalhos técnicos foram 
publicados. 

I1 - Marieta Brotero Abranches (1884 - 1969). Esteve ca- 
sada durante 65 anos e foi mãe de onze filhos. Casou-se com o 
Dr. Polycarpo de Magalhães Viotti (1880 - 1975), Prefeito de 
Caxambu e de Poços de Caldas, Reitor do Ginásio Mineiro (equi- 
valente, no âmbito estadual, ao Colégio Pedro 11), Deputado por 
Minas Gerais a Assembléia Nacional Constituinte de 1934, 
Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Pre- 
sidente do Conselho Central Metropolitano da Sociedade de S. 
Vicente de Paulo e Juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais. Filhos: 

I11 - Padre Hélio Abranehes Viotti - S. J . , nascido em 
1906. Doutor em Filosofia pela Universidade Gregoriana, cape- 
lão das Forças Expedicionárias Brasileiras na Itália, foi Reitor 
do Colégio S.  Luiz, de S. Paulo, e do Colégio Antônio Vieira, da 
Bahia, fundador e Diretor da Faculdade de Economia S. Luiz. 
2 Diretor do Monumento Histórico da Fundação de S. Paulo e 
do Arquivo da Cúria Metropolitana, sócio efetivo do Instituto 
Histórico de S.  Paulo e honorário do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico Brasileiro, membro da Academia Paulista de Letras, his- 
toriador. "Dicionário de Autores Paulistas", pág. 665. 

I11 - Madre Dora Abranches Viotti. F.I., nascida em 1910. 
Professora em diversos colégios de sua congregação, em Belo Ho- 
rizonte, Santos Dumont, Leopoldina, Mogi Mirim, Braganpa 
Paulista. 

I11 - Ten. Cel. R 1, Dr. Cássio Abranches Viotti, nascido 
em 1917. Foi Promotor de Justiça em Minas Gerais, voluntário 
das Forças Expedicionárias Brasileiras na Itália, condecorado por 
bravura em combate. Comandou tropas, oriundas de Minas Ge- 
rais, que ocuparam Brasília na Revolução de 1964. 

I11 - Dr. Dario Abranches Viotii, nascido em 1924. Pres- 
tou alguma colaboração ao grupo, sediado na rua Avanhandava 
em S.  Paulo, que preparou a Revolução de 1964. Foi Promotor 
de Justiça em Lambari, Minas Gerais, Professor de Ciência Polí- 
tica na Universidade de Brásílh, Secretário Jurídico do Supre- 
mo Tribunal, Juiz Federal no 'stado do Amazonas. * Juiz Fede- 
ral em Brasília e Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito 
Federal. Sócio correspondente dos Institutos Históricos e Geo- 
gráficos de Minas Gerais e S.  Paulo. 

I11 - Maria Abranches Viotíii Daker, nascida em 1927. Ca- 
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sada com o Dr. Aiberta Daker, que foi Professor de Hidráulica no 
Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas da Organizaçáo 
dos Estados Americanos, em Lima, Peru, e tem sido professor vi- 
sitante em várias universidades no Brasil e no estrangeiro. Au- 
tor de obras técnicas de Hidráulica e Agrícola, adotadas em esta- 
belecimentos de ensino de diversos países. 

Relação mais completa dos membros da família se encontra 
na obra "Descendentes do Conselheiro José Maria de Avelar Bro- 
tero", redigida por Frederico de Barros Brotero, com a colabo- 
ração de Dario Abranches Viotti (S. Paulo, 1961, 101 páginas, 
edição fora do comércio) . 



ARVORE DE GERAÇÁO 

Cópia de manuscrito sobre a família Avellar Brotero e suas 
origens, conservado n a  Biblioteca do Instituto Botânico da Uni- 
versidade de Coimbra; anônimo; sua autora é atribuída ao Pa- 
dre José dlAvellar Brotero, nascido em 1782. 

DIOGO CARREIRA FRAZÃO que se casou com CATHARINA 
JOÁO FRAZAO. Deste matrimôilio nasceu JOÁO CARREIRA FRA- 
ZÁO, o qual casou-se com MARIANNA ROIZ FRAZÃO. Deste matri- 
mônio nasceu JOSE ROIZ CAREEIRA FRAZÁO que se casou com 
JOANNA MARIA FRAZÃO. Deste matrimónio nasceu D. MARIA 
RENÉ DA ENCARNAÇÁO E AVELLAR que se casou com o Dr. JO- 
SÉ DA SYLVA PEREIRA e AVELLAR. Deste matrimonio nasceram 
D. MARIA ANTONIA DE AVELL,Yft, a qual se casou com ANTONIO 
IGNÁCIO QUINTINO, D. FRANCISCA ROSA DE AVELLAR a 
ciual se casou com O Cauitáo DOMINGOS RODRIGUEZ. De D. 

TINO nasceram ANTONIO JOSÉ FILHO D'AVELLAR, que se ca- 
sou com D. ANNA MARTINS DE FREITAS E AVELLAR. D. MA- 
RIA JOSE D'AVELLAR E SEIXAS. aue se casou com MANOEL 
MONTEIRO DE SEIXAS. MANÓÊL IGNÁCIO D'AVELLAR, 
que se casou com D. MARIA EFIGÊNIA D'AVELLAR. IGNÁ- 
CIO QUINTINO D'AVELLAR, que se casou com D. MARIA MAU- 
RÍCIA D'AVELLAR. Do mstr:mônio de D. FRANCISCA ROZA 
DE AVELLAR e do Capitão DOMINGOS ROIZ, nasceram: D. 
THEREZA BARBARA D'AVZLLAR PEGADO, que se casou com 
ANTONIO JOAQUIM PEGADO. D . ANNA VIOLANTE DE AVEL- 
LAR RAMOS, que se casou com o Tenente Coronel DIOGO JOSÉ: 
PEREIRA RAMOS. 

- - - 
No princípio do século décimo sétimo, reinando em Portu- 

gal Felipe 3e, existia no lugar de São Sebastião do Freixo, fre- 
guezia de Santa Cruz da Vila da Batalha, Comarca de Leiria, uma 
família nobre, honrada, decente e religiosa, muito conhecida pelo 
apelido de "Frazóes", a qual vivia das suas fazendas, lavouras e 
indústria. Dessa família surgiram alguns Padres e Párocos, os quais 
ajudavam o quanto podiam a seus pais, e concorriam para o au- 
mento, e brilho da sua estirpe. Dentre outros de que não te- 
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nho notícia, se fazem dignos de particular menção pelas suas vir- 
tudes, religião, e ciência, o Padre João Pereira Frazáo, Cura pe- 
los anos de 1696 no Lugar da Maceira, Comarca de Leiria e o 
Padre José Pereira Frazáo, Cura, pelos anos de 1723, no lugar 
da Marinha, junto a Cidade de Leiria. 

19 Tronco - Desta família nasceu Diogo Carreira Frazáo, o 
qual casou a primeira vez com Catharina João Frazáo, filha de 
um lavrador do lugar de São Sebastião do Freixo, freguesia de 
Santa C m  da Vila da Batalha, Comarca de Leiria. 

29 -Deste matrimônio nasceu João Carreira Frazão, o qual se 
casou com Mariana Roiz Frazáo, do lugar da Barreira, extra- 
muros da cidade de LRiria e foram recebidos na Freguesia de São 
Pedro, extra-muros da dita cidade; a qual senhora foi filha de 
Antônio João, fazendeiro rico e natural do lugar do Alqueidão da 
Serra, Comarca de Leiria, o qual casou com Brites Roiz, filha de 
Maria Rebolla, natural do lugar d'Azoya termo da Cidade de Lei- 
ria. Esta Brites Raiz teve um primo chamado o Padre Antônio 
Ribeiro, Doutor em Teologia, que foi Cônego na Sé de Leiria pe- 
los anos de 1690. Uma irmá de João Carreira Frazão, chamada 
Catharina Carreira Frazão, foi batizada na freguesia de Santa 
CNZ da Batalha, casou muito mal, com grande desgosto dos 
parentes, com um viúvo chamado Miguel Cardozo, no lugar da 
Barreira, freguesia de São Pedro, extramuros da cidade de Leiria, 

30 - De João Carreira Frazão e de sua mulher Marianna 
Roiz, nasceu José Roiz Carreira Frazáo, no lugar da Barreira, e 
foi batizado na freguesia de São Pedro extramuros da cidade de 
Leiria, cujo livro do assento se deve achar na freguesia do lugar 
d'Azoya, Termo da dita Cidade; faleceu, e jaz sepultado na fre- 
guesia de Santo André da Vila de Mafra, Comarca de Torres Ve- 
dras. Foi casado com Joanna Maria, e recebidos no dia 15 de 
julho de 1716 na Paróquia de Santa Catharina da cidade de Lis- 
boa, sendo testemunhas do casamento Cláudio Estêvão e o Capi- 
tão Branco, e madrinha a mulher do sobredito Capitão, D. Ca- 
tharina Branco. 

A sobredita Joanna Maria, foi batizada na freguesia de Nos- 
sa Senhora da Aboboriz no lugar da Amoreira, Termo da Vila 
de óbidos, Comarca de Alenquer, faleceu e jaz sepultada na fre- 
guesia de N* Senhora da Piedade do Lugar de Santo Quintino, 
Termo da Cidade de Lisboa. Esta senhora foi filha de Miguel 
Gomes e de sua mulher Marianna Antunes, ambos naturais do 
lugar de Regotravesso, freguesia de Nossa Senhora d'Aboboriz, 
Termo da Villa de óbidos, Comarca de Alenquer. O sobredito 
Miguel Gomes, foi filho de Matiiias Lopes, e de Julianna Gomes, 
natural do casal de Netas, batizada na freguesia de Sta Maria 
da Vila de óbidos; e a sobredita Marianna Antunes, foi filha de 
Francisco Pereira e de sua mulher Maria Antunes, ambos natu- 
rais da Freguesia de Santa Maria da Vila de óbidos. 
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Toda esta família de Joanna Maria foi gente limpa, de bem, 
que viviam de suas fazendas, com muitos parentes clérigos, entre 
outros o Padre Estanislau José da Sylva, Capelão Cantor de Sta 
Igreja Patriarcal, que faleceu em 20 de janeiro de 1811, e o Padre 
João Maurício Pombeiro, Beneficiado que foi da Basilica de Sta 
Maria, e hoje Beneficiado mais antigo da Sé Metropolitana de 
Lisboa, por extinção da Igreja Patriarcal; ambos estes Padres 
eram seus segundos primos. 

O sobredito José Roiz Carreira Frazão, foi mestre de obras, 
muito estimado do Senhor Rei D. Joáo 59 e por ser muito inte- 
ligente em Arquitetura, foi empregado e enviado pelo mesmo se- 
nhor Rei às Cortes estrangeiras como Arquiteto para lhe tirar 
os desenhos dos mais notáveis palácios, templos e edifícios da 
Europa, assim como de tudo quanto pertencia as funções mais 
célebres, que naquele tempo se fizeram na Europa; ao saber, da elei- 
ção do Imperador Carlos 69, que foi a 12 de outubro de 1721, e de 
sua coroação, tanto como Imperador da Alemanha, na grande 
cidade de Francfurt, como em Rei da Boêmia, na famosa Ci- 
dade de Praga; a coroação de Luix 150, Rei de França, sagrado em 
Reins a 25 de outubro de 1722. Da Imperatriz da Rússia, Csarina 
Alexiena, coroada em Moscou a 28 de maio de 1724, correndo por 
sua conta as plantas e desenhos de todas estas grandes, e céle- 
bres funções. Depois voltou para Roma, aonde se demorou até 
o ano de 1728, em cuja Corte assistiu por ordem do dito Senhor 
Rei as mais célebres funções daquela Cúria, como foram o Con- 
clave para a eleição do Papa Benedito 130, a Celebração do Con- 
cílio Romano em 1725, Canonização dos Santos, Jubileu do Ano 
Santo, etc., o que tudo desempenhou durante o espaço de mui- 
tos anos em que andou nesta comissão, ausente de sua família, 
e Pátria, correndo as Cortes Estrangeiras, aonde sofreu muitos 
trabalhos, e incómodos pelas grandes, e dilatadas viagens, que era 
obrigado a fazer, sofrendo os rigores dos diferentes climas e es- 
tações, porém restou-lhe somente a glória de se ter comportado 
neste Real Serviço com inteira satisfação, fidelidade, e desinte- 
resse, sendo o único prêmio de seus grandes trabalhos, depois 
que chegou a Portugal, além da estima que dele fazia o Senhor 
Rei D. Joáo 50, que com ele se demorava por muitas horas a 
conversar particularmente, ser pelo mesmo Senhor empregado. 
em 1733, Mestre das Obras, Fiel e Almoxarife do Palácio de Ma- 
fra, de que recebia unicamente o tênue ordenado de nove tostões 
diários!! Como sempre foi homem honrado, de gênio acanhado, 
de um desinteresse ininitável, de muita religião, e virtude, mor- 
reu pobre e deixou em grande desamparo a sua família, apesar 
de tantos e tão grandes serviços prestados! Tal tem sido sempre a 
sorte dos portugueses honrados. Ao mesmo tempo que outros seus 
inferiores, e a quem se não ofereceram nem tantos serviços, nem tão 
grandes meios, morreram ricos, deixando a sua família muitos 
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mil cmzados em dinheiro, e fazendas, tal foi o Capitáo Antônio 
Bautista Garbo. Mestre dos Canteiros do Palácio e Convento de 
~ â f r a .  

40 - De José Roiz Carreira Frazão, e de sua mulher Joanna 
Maria, nasceu D. Maria René da Encarnação, única filha que ti- 
veram, as nove horas da manhã do dia 15 de março de 1718, 
foi batizada na freguesia de N.  Senhora da Encarnação da cida- 
de de Lisboa no dia 26 do dito mês e ano; foram padrinhos o 
Embaixador de França, Abade de Marnai, Arcebispo de Bezan- 
çon e Príncipe do Império, e Madrinha N.  Senhora da Encarna- 
ção. (a) Foi posto a esta menina o apelido de René em atenção ao 
Padrinho, que era descendente da ilustre famíiia dos Renés da 
Baptista Garbo, Mestre dos Canteiros do Palácio e Convento 
José da Sylva e Avellar em 19 de janeiro de 1738, e foram recebi- 
dos na freguesia de S. Miguel do lugar de Alcaínça, junto a Vila 
de Mafra, comarca de Torres Vedras, pelo Reverendo Prior, o Pa- 
dre Manoel Simões da Sylva Pereira e Avellar, irmão do dito con- 
traente; faleceu a dita senhora a 20 de fevereiro de 1799 em o 
lugar do Pereiro, e jaz sepultada na ermida do Divino Espírito 
Santo, do dito lugar, na freguesia de S.  Miguel de Palha-Cana, 
termo da Vila de Alenquer. 

O Dr. José da Sylva Pereira e Avellar, marido de D.  Maria 
Rene da Encarnação e Avellar, nasceu, e foi batizado na fregue- 
sia de N.  Senhora da Piedade do lugar de São Quintino termo 
de Lisboa, foi formado em Medicina na Universidade de Coim- 
bra, faleceu a 14 de novembro de 1746, e está sepultado na so- 
bredita freguesia de N.  Senhora da Piedade. 

Foi filho de Manoel Simões Pereira e Avellar, natural da 
freguesia de S. Salvador do lugar do Sobra1 de Monte Agraço, 
Comarca de Torres Vedras. e seus aais eram naturais da Cidade 
de Braga. 

O dito Manoel Simões faleceu em Sto Quintino, e jaz na fie,. 
guesia de N.  Senhora da Piedade do dito lugar, aonde se tinha 
estabelecido e possuía algumas fazendas. Casou com Bernarda 
da Sylva, natural da sobredita freguesia de N.  Senhora, da Pie- 
dade, aonde faleceu a 6 de janeiro de 1752, e está sepzltada (b). 

Do matrimônio de Manoel Simões Pereira e Avellar, e Ber- 
narda da Sylva e Avellar, nasceram os seguintes filhos: 

Alexai~dre Simões da Sylva Pereira e Avellar, Alferes das 
Ordenança:; de StQ Quintino, o qual nasceu no lugar do Almarge, 

(a) Nesta Senhora se dividiu esta raça em duas familias, perdendo o an- 
tigo apelido de Frazóes pelo qual até aqui era conhecida, e tomou o de 
Avellar por ser o do marido e é o dos avós paternos, pois o dos mater. 
nos era Razões. 

(h) Estes são os avós paternos dos Avellares. O Bispo do Porto, Magalhães 
e Avellar, natural de Braga, era parente. 
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freguesia de N. Senhora da Piodade do lugar de St? Quintino, 
e na mesma está sepultado, e possuiu na mesma freguesia mui- 
tas fazendas. Casou duas vezes, a primeira com D. Brittes, que 
era uma morgada rica, porém teve a infelicidade de não ter dela 
filhos, e por isso ficou sem o morgado. A segunda vez casou com 
Maria Caetana de Avellar, natural da Vila dr Alhandra, Comar- 
ca de Torres Vedras, de quem teve quatro filhos, a saber: Tho- 
maz da Sylva Avellar, Manoel da Sylva Avellar, Maria da Sylva 
Avellar, e Luiza da Sylva Avellar; estas duas meninas comporta- 
ram-se sempre com muito juizo, honra, e brio, conservaram-se 
sempre no estado de solteiras e viveram ambas juntas das fazen- 
das que herdaram de seus pais; pelo contrário, não foram infe- 
lizmente assim seus irmãos, os quais não tendo recebido educa- 
ção de seus pais, depois da morte deles se comportaram, e casa- 
ram muito mal, causando grande desgosto ?. suas irmãs, e pa- 
rentes. 

O Padre Thomaz da Sylva Pereira e Avellar, irmão do ante- 
cedente, e segundo filho do dito Manoel Simões Pereira e Avellar, 
nasceu na freguesia de N. Senhora da Piedade do lugar de Sto Quin- 
tino e morreu a 20 de julho de 1743, e jaz na dita freguesia. Foi Be- 
neficiado da Ant:ga Criação e Mestre de Cerimbnias de Sta Igre- 
ja Patriarcal; eclesiástico de muito respeito, tanto pelas suas 
virtudes como pela sua sabedoria, e proteçzo, foi discípulo dos 
Padres da Companhia de Jesus no Colégio de Sto Antão da cida- 
de de Lisboa, aonde aprendeu a Filosofia, a Teologia Dogmática 
e Moral, e a História Eclesiástica, em que era muito insigne, dis- 
tinguindo-se sempre entre todos os seus condiscípulos não só nos 
costumes e morigeração, mas também no lalento, estudo, e assí- 
dua aplicação, e por isso foi escolhi20 por seus mes'xes p3r or- 
dem que receberam de E1 Rei D. João 5q para ir a Roma, e S. 
Petersburgo aprender as cerimônias e ritos da Igreja Romana e 
Grega. Assistiu igualmente por ordem régia às coroações de E1 
Rei de França, do Imperador Carlos 6Q em Rei da Boêmia, da 
Imperatriz da Rússia Czarina coroada em Moscou a 28 de maio 
de 1724, em Roma assistiu ao Conclave para a eleição de Bene- 
dito 139 e celebração do último Concílio Romano em 1725. Nes- 
tas diferentes Cortes assistiu de companhia com o sobredito Ar- 
quiteto José Roiz Carreira Frazão, que também tinha sido man- 
dado pelo mesmo Senhor Rei para os fins já relatados e com ele 
travou grande e íntima amizade, que depois que vieram para 
Portugal aconselhou seu irmão que se desposasse com a filha do 
seu companheiro e amigo, cujos boas qualidades eram dele bem 
conhecidas, o que se efetuou com grande satisfação. Nas viagens 
e cortes estrangeiras, foi tratado com grande pompa, e magnifi- 
cência à custa do mesmo Senhor Rei, de quem foi muito estima- 
do e válido depois que veio para Portugal, e o despachou em 16 
de maio ee 1739 para Beneficiado de setecentos e mil réis, chama- 
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dos da Antiga Criação, e 1: Mestre de Cerimônias da St." Igreja 
Patriarcal, e com ele gastava muitas horas a conversar parti- 
cularmente, e em sinal da grande estima que dele fazia, lhe deu 
um rico anel de brilhantes. Ainda hoje se conservam muitos ma- 
nuscritos preciosos entre os Mestres de Cerimônia da St.= Igreja 
Patriarcal, que muito os estimam, e lhes servem de governo nas 
principais e mais dificultosas funções da mesma St." Igreja. 

O Padre Manoel Simôes da Sylva Pereira e Avellar, irmão 
do antecedente e 3." filho de Manoel Simóes Pereira Avellar e de 
Bernarda da Sylva, foi eclesiástico de virtude e saber, igualmente 
discípulo dos Padres da Companhia de Jesus; foi Prior da fregue- 
sia de S. Miguel do lugar de Alcaínça, junto a Vila de Mafra, nas- 
ceu na freguesia de N. Senhora da Piedade do lugar de s t . ~  Quin- 
tino, morreu a 16 de janeiro de 1742, e está sepultado na sua 
freguesia de S. Miguel. 

O Dr. José da Sylva Pereira e Avellar, irmão o antecedente 
e 4." filho de Manoel Simôes Pereira e Avellar e de Bernarda da 
Sylva, e do qual já tratei. 

Francisco da Sylva Pereira e Avellar, 5." filho, que morreu 
solteiro na idade de 20 anos, e está sepultado na freguesia de 
N. Senhora da Piedade do lugar de St? Quintino. 

4P - Do matrimônio do Dr. José da Sylva Pereira e Avellar 
com D. Maria René da Encarnaçáo e Avellar nasceram os seguin- 
tes filhos: 

i: - D. Maria Antônia de Avellar, a qual nasceu no 1." de 
novembro de 1738, foi batizada na freguesia de N. Senhora da 
Piedade do lugar de St." Quintino: foram padrinhos seu tio e 
Beneficiado Thomaz da Sylva Pereira Avellar, e N. Senhora. Ca- 
sou a l." vez em 1762 com Antônio Francisco Ignácio Quintino, 
natural e batizado na freguesia de N. Senhora da Piedade do 
lugar de St? Quintino, faleceu doido a 20 de março de 1780 no 
Hospital Real de S. José. Casou segunda vez com o Cirurgião João 
de Moraes, de quem não teve filhos; faleceu esta senhora a 10 
de julho de 1814 e jaz sepultada i;a Freguesia de N. Senhora da 
Penha da cidade de Lisboa. Foi dotada de grande ânimo, cuida- 
dosa da educação de seus filhos e por eles muito excessiva, che- 
gando ao excesso de empreender viagem ao Rio de Janeiro para 
falar a E1 Rei D. João 6." a favor de seu filho Manoel Ignácio de 
Avellar, Governador da Ilha de Porto Santo, e mesmo em bene- 
fício da Ilha, falando aos Secretários de Estado e a E1 Rei com 
todo o desembaraço e patriotismo, de modo que foi muito aten- 
dida, e conseguiu tudo quando pretendia a favor da Ilha e do 
Governador; voltando ao Reino veio munida com um diploma 
Régio dirigido aos Governadores, ou Regência destes Reinos, para 
que ouvissem e atendessem a tudo quanto esta respeitável ma- 
trona (palavras da mesma carta régia) pedisse e expusesse a bem 
da Ilha e governo dela. 
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O Padre José Pereira de Avellar, 29 filho do Dr . José da Sylva 
Pereira e Avellar e D. Maria René da Encarnação, irmão da an- 
tecedente, nasceu a 20 de março de 1740 as duas horas da noite, 
natural e batizado na freguesia de StQ André da Vila de Mafra 
a 2 de abril do sobredito ano; foram padrinhos N.  Senhora e 
Izidoro José d'Almeida, da Cidade de Lisboa; faleceu no lugar 
do Pereiro e jaz sepultado na ermida do Divino Espírito StQ do 
dito lugar, freguesia de S.  Miguel de Palha-Cana, Termo da Vila 
de Alenquer; fez todos os seus estudos no Colégio do Real Con- 
vento dos Religiosos Arrábidos da Vila de Mafra; foi eclesiástico 
muito desinteressado, entregue unicamente a vida campestre e 
à Agricultura, no que era muito inteligente; estimou mais o sos- 
sego da vida privada, que a responsaljilidade dos empregos, re- 
jeitou por isso a Paróquia de N. Senhora da Purificação do lu- 
gar de Bucellas, termo de Lisboa, ia qual lhe foi dada por E1 Rei 
o Senhor D. Pedro 30, por ser da apresentação da sereníssima 
Casa de Infantado, e cujo Priorado rendia naquele tempo em dí- 
zimos quatro mil cruzados. 

D. Francisca Rosa de Avellar, 3Wilha do sobredito José da 
Sylva Pereira e Avellar e D. Maria da Encarnação, e irmã dos 
antecedentes, nasceu a 11 de dezembro de 1741 e foi batizada na 
freguesia de N. Senhora  IA Piedade do lugar de Sto Quintino, 
termo de Lisboa, a 24 do dito mês e ano, foram padrinhos N. Se- 
nhora e o Padre Antônio da Sylva Pereira, seu primo, morador 
no lugar da arrei ra ,  freguesia de N.  Senhora da Piedade do lu- 
gar de Sto Quintino; faleceu no lugar da Rebaldeira em casa de 
sua sobrinha D. Maria José d'Avellar, a 18 de junho de 1821, com 
todos os sacramentos, e jaz sepultada na freguesia de S. Pedro 
do lugar de Dois Portos, Comarca de Torres Vedras. Casou a 2 
de agosto de 1764 com Domingos Roiz de Avellar, Capitão dos 
Privilegiados de Malta, e Escrivão da Provedoria dos órfãos; fo- 
ram recebidos na  Capela Real de N. Senhora de Ajuda, pelo Re- 
verendo Padre André de Oliveira, Cura de Sta Igreja Patriarcal; 
foram testemunhas Maurício José Teixeira de Carvalho, Portei- 
ro da Casa da Raínha D. Maria l* e Caetano de Andrade, Guar- 
da Roupa de sua Majestade. O livro do assento deste matrimô- 
nio foi queimado em o incêndio do Cartório da St* Igreja Patriar- 
cal, no ano de 1769, no Sítio da Cotovia, e por despacho do E m ?  
Arcebispo de Lacedemônia de 30 de abril de 1804 lavrou o coad- 
jutor Manoel José Teixeira Torres novo assento. Foi ama da se- 
reníssima Senhora Infanta D. Marianna, filha da Raínha D. 
Maaa l* e do Senhor Rei D. Pedro 39; foi muito atendida do 
Senhor D. João 69 a quem em uma doença que teve deu leite de 
peito, e de quem tanto por este serviço como por ter criado sua 
Irmã conseguiu muitas mercês e podia ter conseguido muito mais 
fortunas e graças, se tivesse a deliberação de acompanhar, ou ir 
visitar a Senhora Infanta D. Marianna à Espanha, pois que era 
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por ela, particularmente estimada; foi senhora de muito respei- 
to e religião, cuidou muito na educação de seus filhos, para quem 
'procurou empregos. 

Seu marido nasceu, e foi batizado na freguesia de Sta Maria 
de Arbo, lugar da Granja, Bispado de Tui no Reino de Galiza, 
faleceu na sua Quinta do lugar do Pereiro a 3 de abril de 1796, 
jaz sepultado na Ermida do Divino Espírito Sto do dito lugar, 
Freguesia de S. Miguel de Palha-Cana, Comarca de Alenquer. 
Foi homem muito honrado, de vida justa e sã consciência, de 
muita piedade e religião, amigo de seus filhos e igual para todos 
eles. Foi filho legítimo de Francisco Roiz e de Luiza Francisca 
natural do lugar da Granja no Bispado de Tui. Foi neto pela 
parte paterna de Miguel Roiz e de Maria Preta, naturais ambos 
do dito lugar, e pela parte materna de Pedro Francisco e Catha- 
rina Alonso, naturais do lugar das Baloutas, freguesia de S. 
Christóvão no Bispado de Tui. Teve dois irmãos, um chamado 
Frei José, religioso leigo Arrábido Conventual em Mafra, o qual 
morreu na Quinta do Boiro, freguesia de S.  Miguel de Palha-Ca- 
nu, Comltrca de Alenquer; outro chamado Francisco Roiz, que 
morreu solteiro no Reino de Galiza. Muitos parentes do dito 
Capitão foram Regedores, Procuradores, Síndicos Gerais, Sacer- 
dotes Seculares e Regulares, o que consta das inquirições que dele 
se tiraram para a habilitação de gênese de seus filhos a fim de 
se ordenarem. 

Manoel da Sylva Pereira e Avellar, 49 filho do Dr. José da 
Sylva Pereira e Avellar e de D. Maria René da En-açáo e 
Avellar, nasceu a 8 de dezembro de 1743; foi batizado na fregue- 
sia de Sto Antão do Tojal no dia 25 do dito mês e ano, faleceu 
de idade de um mês, e jaz na sobredita freguesia. 

O Dr. Felix Avellar Broterc, 59 filho do Dr. José da Sylva 
Pereira e Avellar e de D. Maria René da Encarnação e Avellar, 
nasceu a 25 de novembro de 1744, foi batizado na freguesia de 
StQ Antáo do Tojal, termo de Lisboa; foram padrinhos N. Senho- 
ra e o Dr. Felix Dantas Barbosa, Prior da sobredita freguesia, e 
Irmão do Excelentíssimo Arcebispo de Lacedemônia, Vigário Ge- 
ral do Patriarcado. 

Ficando Órfão de pai na idade de dois anos, a sua primeira 
educação foi confiada a sua avó paterna Bernarda da Sylva, 
em cujo poder esteve até a idade de 8 anos; e por falecimento 
desta passou para o poder de seu avô materno José Roiz Carrei- 
ra Frazáo; este achando em seu neto inclinação e talento para as 
letras, e ciências, procurou grangear-lhe todos os meios possí- 
veis de se desenvolver e adiantar. Fez pois todos os seus estudos 
preliminares de Gramática Latina, Retórica, Filosofia Racional, 
no Colégio dos Religiosos Arrabidos, estabelecido na Viih de Ma- 
fra, distinguindo-se desde seus primeiros anos por um tão exces- 
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sivo amor ao estudo que antes havia mister moderá-lo do que 
impeli-lo. 

Por falecimento de seu avô, achou-se na necessidade de re- 
correr ao talento do canto-chão, que por curiosidade Wvia cul- 
tivado com os Religiosos Arrábidos, e fez oposição a um lugar de 
Capelão Cantor da Igreja Patriarcal de Lisboa; que efetivamen- 
te lhe foi conferido no ano de 1763. Bem que a necessidade de 
subsistir, e a condição daquele emprego, o obrigassem a um tra- 
balho diário e penoso, a sua inclinaçáo para as letras e ciências 
o levou a subtrair ao  seu descanso todo o tempo que podia para 
aprender a língua Grega, chegando a habilitar-se para a ensinar 
e efetivamente se lhe ofereceu reger uma Cadeira dessa língua 
na Cidade da Bahia, que todavia não pôde aceitar. 

Estudou outrossim o Direito Canônico, de que foi fazer os 
respectivos atos por três anos seguidos, não podendo formar-se 
porque, sobrevindo a Reforma da Universidade, que obrigava os 
estudantes a uma residência efetiva, ele náo pôde preencher esta 
condiçáo por falta de meios de subsistência. 

Havendo-se destinado então para o serviço eclesiástico, obte- 
ve do Senhor Rei D. José lo, por Decreto de 19 de julho de 1766, 
um moi0 de trigo no Almoxarifado do Reguengo de Alviela, a tí- 
tulo de património para poder ordenar-se. Entretanto nunca re- 
cebeu mais do que a Ordem de Diácono, o que teve lugar em 28 
de maio de 1768. 

Enquanto cultivava os estudos de Filosofia, e Belas Artes, e a 
particular amizade do Padre Francisco P4anoel do Nascimento 
(que depois foi conhecido pelo nome poético de Filinto Elysio), 
foram ambos envolvidos em suspeitas do Tribunal do Sto Ofício, 
e receando a prisáo, determinaram evadir-se para a Frldnça, e no 
ano de 1778 se embarcaram na Trafaria para o Wvre de Grace, 
no navio do estrangeiro Nicolau Roque, onde obtiveram passa- 
gem por diligência de Mr. Timotheo Lecussan Verdier. Assim se 
abalançaram a expatriar-se estes dois mancebos, sem mais recur- 
sos do que os seus talentos; e ou fosse uma suspeita mal fundada, 
ou um terror pânico, esta circunstância deu ocasião a mostrar- 
se os talentos e saber do Poeta Filinto Elisio, e o do Naturalista 
Brotero . 

Chegando pois Ia Paris, na época em que era moda os maços 
estudiosos usarem de nomes filantrópicos, adotou o apelido de 
Brotero, pois que o seu antigo e verdadeiro nome até esta época 
era o de Felix da Sylva Avelar; apelido composto das raízes gre- 
gas Brothos e eros, que significa amante dos mortais; idéia que 
foi muito aplaudida de seus camaradas. 

A Sociedade dos Curiosos da Natureza de Bonna, conferin- 
do-lhe no ano de 1818 o título de sócio, o saudou com o apelido 
de Clúsio, por alusão ao célebre Botânico flamengo deste nome 
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que, um dos primeiros visitara como naturalista a Península Ibé- 
rica. 

Por espaço de doze anos frequentou as aulas das Ciências 
Naturais em Piaris, empregando as horas que podia subtrair ao 
descanço ou distraçá.0, em composições ou traduções que vendia 
aos livreiros para poder subsistir. Assim o Botânico português, 
qual outro gemero (o Plinio da Alemanha) deve o seu saber, e a 
sua subsistência, e consideração, ao seu trabalho, e a benevolên- 
cia e afeição de sábios estrangeiros, e de honrados compatriotas 
que com delicadeza e generosida.de souberam adoçar o seu infor- 
túnio. Bastará nomear neste lugar o Embaixador de Portugal 
naquela Corte, D. Vicente de Souza Coutinho, D. Fernando de 
Lima, D. Francisco de Menezes, e o ilustre Dr. Antônio Nunes 
Ribeiro Sanches. 

Bem que o seu espírito fosse capaz de abranger mui variados 
conhecimentos, Brotero fixou especialmente o seu estudo sobre 
a Botân*, prevendo que só concentrando e profundando a sua 
atenção poderia intitar os grandes sábios, tornando-se útil, e ad- 
quirir uma verdadeira glória científica. Assim o seu virtuoso 
comportamento e assídua aplicação lhe grangearam bem depres- 
sa não só a estima, e renome, mas a particular afeição e amizade 
dos Vic d'Azir, dos Aubenton, dos Brisson, e ainda mais especial- 
mente de Antônio Lourenço Jussieu, seus mestres; sendo este o 
primeiro que reconheceu a vocação de Brotero para a Botânica, 
e lhe augurou um futuro glorioso. Assistiu ao Curso de História 
Natural que Mr. de Valmont de Bomare abriu em Paris, Rue de 
Ia Verrerie no lQ de dezembro de 1781, e as demonstrações de Bo- 
tânica de Mr. Buisson no Colégio da Farmácia e foi admitido a 
convivência, e sociedade dos ilustres Buffon, Condorcet, Cuvier, 
Lamrck, e outros sábios contemporâneos. Concluídos os PM- 
cipais estudos de História Natural, foi doutorar-se na Escola de 
Medicina de Reims, com o intuito de exercer ia arte de curar. 

Entretanto reconhecendo cada vez mais a sua impossibili- 
dade física para o exercício clínico, pela forte impressão que lhe 
causava o espetáculo dos padecimtntos dos enfermos, renunciou 
a esta profissão para se entregar exclusivamente ao estudo da 
Botânica, em cujo exercício o seu gênio e caráter pensativo e me- 
lancólico encontrava habitualmente uma doce satisfação, um 
recurso higiênico e um prazer novo e extraordinário a cada p!'ar-- 
ta, que descobria. Tendo presenciado por espaço de dois anos 
as primeiras convulsóes políticas da Revolução Francesa, deter- 
minou-se a deixar Pkris, e o seu amigo e companheiro de infor- 
túnio, o Padre Francisco Manoel do Nascimento, objeto de que 
não podia separar-se sem mágoa, e saudade; o primeiro como 
fonte do seu saber, presságio da sua glôria literária, e de tão 
valiosas relações; o segundo pela analogia de estudos literários e 
filosóficos, e pela intima e delicada simpatia que os ligava, e de que 
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da sua correspondência epistiolar se encontram bem saudosos, e 
interessantes testemunhos. 

Chegou pois a Lisboa na primavera do ano de 1790, em 
companhia do excelentíssimo D. Francisco de Menezes, que de- 
pois foi Conde de Caparica e Marquês de Vallada, seu eficaz 
protetor, cordial amigo e em cuja casa foi generosamente hos- 
pedado. Nos princípios de maio do mesmo ano foi convidado 
pelo Dr. Domingos Vandelli e pelos viajantes russos Legaway 
e Doubat Chewskoy para uma harborizaçáo nos montes vizi- 
nhos de Lisboa; convite que aceitou e retribuiu, deixando os 
companheiros admirados da facilidade, e vastos conhecimen- 
tos botânicos do nosso Naturalista. 

A reputação que precedeu ao Dr. Brotero fez que che- 
gando a Lisboa não só fosse recebido como um sábio que faz 
honra a sua pátria, mas nomeado Lente de Botânica e Agri- 
cultura na Universidade de Coimbra, por Decreto de 25 de fe- 
vereiro de 1791, conferindo-se-lhe ao mesmo tempo e por mer- 
cê especial o Cape10 gratuito na Faculdade de Filosofia. Os que 
assistiram a primeira preleção de Botânica do Dr. Brotero em 
Coimbra presenciaram a afluência, consideração e entusiasmo 
com que ele foi desde logo ouvido, não só pelos seus discípulos 
obrigados mas por muitos espectadores, em cujo número se com- 
preendiam Doutores, e Mestres de outras faculdades e profis- 
sões, que vinham ouvir lições de Botânica, atraídos pelo vasto 
saber, clareza e amenidade de tão digno homem, como hábil 
professor. 

Enquanto, porém, este sábio se entregava com todo o ze- 
lo, de que era capaz, a cultura da ciência, ao aproveitamento 
dos discípulos, e a expectação do público imparcial, al- 
guns membros da Universidade, preocupados de uma baixa in- 
veja, suscitaram-lhe desgostos, e inquietação por meio de car- 
tas anônimas, intriga surda, e até invectivas insolentes, a que 
ele teria cedido se não fosse dotado de um espírito nobre e sus- 
tentado pela prudência e firmeza do Principal Castro, digno Rei- 
tor da Universidade naquela época; e pela compensação e con- 
forto que encontrou na amizade, convivência e honradez de Si- 
mão de Cordes, e outros sábios professores. 

Triunfou por fim a verdade e a justiça, e o especial e dis- 
tinto merecimento do Dr. Brotero foi reconhecido até mesmo pe- 
los seus adversários. O seu Compêndio de Botânica, a Flora Lu- 
sitanica e o arranjo científico segundo o sistema de Linneu, pela 
primeira vez realizado no Jardim Botânico da Universidade, a cul- 
tura de mais de quatro mil espécies de plantas indígenas, e exóti- 
cas, o plano, disposição e, enfim, ,a efetiva fundação da primeira 
Escola Botânica em Portugal, são títulos e monumentos de glória 
permanente para o seu autor, e útil exemplo e glória para os seus 
compatriotas. 
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Animado de zelo pela glória e pelo bem da sua pátria e pro- 
gresso da ciência, empreendeu redigir a Flora Lusitanica, corren- 
do por todas as províncias do Reino em qualquer estação do ano, 
sem que o governo daqueles tempos lhe ministrasse o menor sub- 
sídio. Sendo solicitado a instâncias de dois Ministros de Estado, 
D. Rodrigo de Souza Coutinho, e D. João de Almeida de Mel10 e 
Castro, para concluir a Flora Lusitanica com a brevidade possível, 
a que ele cedeu com repugnância, vendo que a sua publicaçáo ain- 
da era prematura; tanto por não estar ainda preparado para uma 
obra tão difícil coma era compor a primeira Flora de um país, e 
não ter o tempo devido para o seu aperfeiçoamento como por fal- 
ta de mais repetidas herborizações por todas as províncias do Rei- 
no nas diversas estações, tão precisas para adquirir um copioso co- 
nhecimento das plantas de Portugal, que tornariam mais rica e 
interessante a sua obra; o que não podia executar quando regia a 
cadeira na Universidade, e arranjava o Jardim Botânico, que lhe 
levavam todo o tempo; e mesmo assim fatigado com os trabalhos 
do seu magistério, fazia nas férias incursões botânicas para pro- 
mover os progressos da ciência. Também a falta de subsídios da 
parte do governo para as despesas da jornada, obstava a que fizes- 
se herborizaçóes longínquas e demoradas. Na Livraria Pública de 
Lisboa existe um exemplar da Flora Lusitanica, acrescentado, e e- 
mendado pela sua própria mão, para corrigir algumas omissões, 
que a pressa tinha feito cometer na Flora Lusitanica. Alguns anos 
depois da sua publicaçáo compôs a Phytografia Lusitanica, obra 
mais bem acabada. 

Quem deixará de reconhecer a glória que cabe ao Dr. Brotero 
pela coragem e perseverança, com que só com o fito na ciência, e 
no serviço da pátria, e apesar de lhe faltarem recursos e esperm- 
ças, trocou a tranquilidade do gabinete, e os cômodos domksticos 
pelas fadigas, despesas, incômodos, e perigos a que obrigam as ex- 
cursões botânicas. Qual será o homem simplesmente avisado, e 
mormente o Naturalista, que não saiba avaliar o zelo patriótico e 
científico do Dr. Brotero, sabendo, como ele herborizando pela 
Ser@ da Estrela deu três desastrosas quedas, sendo uma delas ori- 
gem da moléstia de peito de que padeceu por todo o resto da sua 
vida, e o perigo a que esteve exposto de ser assassinado pelos pas- 
tores, por suspeitarem que o nosso Naturalista visitava os campos 
baldios para lhe serem doados? Quem não vê na febre maligna 
que padeceu em Mertola, nos assaltos de ladrões, e tantos outros 
incômodos, resultados das suas herborizaçóes pela província do A- 
lemtejo? O nosso Naturalista porém não teve s6 de lutar com as 
dificuldades do clima e do solo, mas também com as desconfian- 
ças, e equivocações, e erros de uma funesta polícia preventiva! Nas 
suas incursões botânicas, que fazia pelo Reino, lhe sucedeu um 
caso bem notável. Na suposição de ser um eclesiástico francês con- 
tra o qual havia ordem de captura, bem que o nosso viajante de- 
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clarasse logo quem era, e a que fim viajava, foi levado preso entre 
uma escolta de soldados a presença do Governador da Província 
do Alentejo, que o tratou dura e arbitrariamente sem ao me- 
nos se dignar ouvi-lo. Passou pois três dias no segredo da cadeia 
de Vila Viçosa, e mais passaria se não chegasse um lente da Uni- 
versidade, Antônio Henriques, conhecido do Governador, que lhe 
fez reconhecer quem era o preso, e a injustiça com que havia sido 
tratado. 

Dos assíduos estudos e incursões botânicas e sacrifícios do 
Dr. Brotero resultou enriquecer-se o Jardim Botânico da Univer- 
sidade com uma copiosa coleção de plantas indígenas nunca dan- 
tes conhecidas e descritas, e que ele !ali tinha apresentado no ano 
de 1810, quando o General Massena entrou em Coimbra logo de- 
pois da Batalha do Bussaco . 

Havendo o mesmo criado e regido a Cadeira de Botânica e 
Agricultura por mais de vinte anos, e achando-se em uma idade 
de 67 anos, fatigado e com a saúde assás deteriorada, foi jubilado 
por Decreto de 16 de agosto de 1811 com as honras, e interesses 
que lhe competiriam se estivesse presente. Por Dcreto de 27 de 
abril daquele mesmo ano havia sido riomeado pelo senhor Rei D. 
João 6.0, então Príncipe Regente, Diretor do seu Real Museu e 
Jardim Botânico, e no ano de 1800, por princípio de remuneração 
de seus valiosos serviços, o mesmo Senhor lhe havia feito mercê 
de um benefício simples da Ordem de S.  Bento de Aviz na Cole- 
giada de Sta. Maria de Beja. 

Logo que entrou na direção do Real Museu e Jardim Botâni- 
co, foi proceder a classificação metódica das plantas que já exis- 
tiam, ou por ele ali foram introduzidas, o que nunca se tinha fei- 
to. Cuidou outrossim mandar fazer um herbário das plantas da- 
quele Jardim, para facilitar o estudo delas, ocupando neste traba- 
lho os praticantes do Jardim, distribuindo-as nas vinte e quatro 
classes do sistema de Linneu, e destinando para esse fim outras 
tantas caixas. O mesmo cuidado pôs em classificar a Coleção Zoo- 
lógica, e parte da Mineralógica, separando o que se achava mistu- 
rado e confundido, colocando os objetos em seu lugar, e mandan- 
do fazer catálogos de todos os produtos e objetos deste estabeleci- 
mento, tudo pelo sistema de Linneu, mais geralmente seguido na- 
quele tempo. Convém saber-se que querendo dar mais útil forma 
ao Jardim, e promover o estudo da Botânica, solicitou da Regên- 
cia destes Reinos a execução do plano de um Jardim Botânico, se- 
melhante ao que fundara na Universidaee, o que não lhe foi con- 
cedido com o pretexto de se não poder fazer despesas, que não 
fossem, de absoluta necessidade, nem alterar a forma do Jardim 
existente, poraue talvez isso não agradasse a SS.MM. no caso de - 
regressarem a - ~ o r t u ~ a l .  

Foi o Dr. Brotero eleito deputado as Ccrtes Gerais, Extraor- 
dinárias, e Constituintes da Nação Portuguesa, pela Província da 
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Extremadura, emprego de que tomou posse a 26 de janeiro de 1821, 
dia da instalação das mesmas Cortes; mas depois de haver assis- 
tido a algumas sessões, achando que nem a sua idade, nem o seu 
estado de saúde lhe permitiam assistir aos trabalhos legislativos 
com a devida regularidade, nem a sua própria dignidade lhe con- 
sentia figurar em um emprego assalariado, pediu sua escusa, que 
lhe foi concedida aos 7 de maio de 1821. 

A vida inteira do Dr. Brotero atesta que ele havia nascido pa- 
rti dar crédito às ciências, e honra a pátria. Mostrando desde os 
primeiros anos uma propensão irresistivel para as letras e ciên- 
cias, por seu próprio esforço, estudo assíduo e perseverança, pôde 
triunfar de todos os obstáculos, e abrir caminho para servir à sua 
pátria com honra e desinteresse, que foi sempre o objeto da sua 
ambição. A injusta perseguição que o obrigou na verde idade a re- 
fugiar-se em terra estranha, foi ocasião de se desenvolver, e for- 
mar o seu caráter nobre e independente, com o exemplo, e con- 
tacto de homens célebres, e ilustres, estrangeiros e nacionais com 
quem vivia em Paris. 

Não aproveitou as relações tão valiosas, que havia grangea- 
do seu saber, nem a vantagem que lhe ofereceu o emprego de Di- 
retor do Real Museu e Jardim Botânico, e o fácil acesso que lhe 
concedia a benignidade, acolhimento e favor com que o tratava o 
senhor D. João 6.0, e por conseguinte a Corte; nunca requereu, 
nem obteve nenhuma das honras, e interesses materiais, que em 
grande parte se concedem a importunidade, e o que é pior ao baixo 
servilismo, e a funesta adulação. As honras que ele muito apre- 
ciava, eram as de ter sido inscrito por muitas das mais ilustres 
Academias da Europa no número dos seus sócios, sendo as prin- 
cipais a Academia Real das Ciências de Lisboa, a Sociedade Philo- 
mática de Paris, as Sociedades de Horticultura, a Linneana e a 
Médico-Botânica de Londres, a Fisiográfica de Lunden na Suécia, 
a de História Natural de Rostok, Academia Cesárea dos Curiosos 
da Natureza de Bonna em Alemanha, a de Turim, a Sociedade das 
Ciências Naturais de Marburg etc. Os mais distintos Botânicos da- 
quela época consideraram como um dever tributar-lhe a homena- 
gem mais lisongeira, e a mais duradoura, a que a nobre ambição 
do seu espírito elevado podia aspirar, designando várias plantas 
com o nome do nosso ilustre compatriota. Tais são a Brotera ova- 
ta de Cavanilles, e a Broteroa trinervata de Persoon. 

Brotero era o amigo de Willdenow, com o qual manteve uma 
íntima correspondência epistolar por muitos anos. Link cultivou 
e frequentou a sua amizade por algum tempo em Coimbra, quan- 
do no ano de 1797 e 1799 visitou Portugal para reconhecer as 
plantas do seu solo. Aqui os dois Naturalistas prestavjam-se mú- 
tuos auxílios, para dilucidar algumas dúvidas, e dificuldades; em 
repetidas conferências comunicavam a s  suas o ~ s ~ N ~ Ç Õ ~ s ,  e as 
descobertas feitas em Botânica e se consultavam sobre a verda- 
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deira determinação de algumas plantas, que ou por mais clas- 
sificadas, ou por ainda não conhecidas, precisavam de novos es- 
clarecimentos. O Professor Link nas suas Viagens a Portugal, To- 
mo 1:. pag. 389 a 390, tomo 3: pág. 218, faz dele um subido con- 
ceito, o que pode ler quem quiser avaliar o seu merecimento. Este 
sábio classificou muitas plantas, tanto indígenas como exóticas, 
que ainda não emm conhecidas, compós muitas obras, cujo catá- 
logo se pode ver no Jornal das Ciências Médicas da Sociedade de 
Lisboa, tomo 15.0, mês de janeiro - 1.0 semestre de 1842, pág. 
116, 173. Escreveu igualmente várias memarias para a Sociedade 
Linneana de Londres, e para a Academia das Ciências de Lisboa. 

Bom parente, bom amigo, homem honesto, cidadão honrado, 
isolado no meio do mundo, soube viver como verdadeiro filósofo 
sem remorso, e com a consciência de haver bem merecido da pá- 
tria e da ciência, viverá sempre na memória dos homens de bem, 
que amam Bs letras, e as virtudes. 

Faleceu em Alcolena de Belém, perto de Lisboa, pelas três h- 
ras da madrugada do dia 4 de agosto do ano de 1828, e jaz sepul- 
tado no extinto Convento de São José de Riba-dar. 

Depois da sua morte diferentes escritores honraram a sua 
memória publicando a sua biografia, e igualmente se publicou no 
Diário do Governo no ano de 1847, mês de março, nq 75, para des- 
ta sorte constar aos sábios estrangeiros seu nascimento, pátria, 
trabalhos e virtudes. 

Thomaz da Silva Pereira e Avellar, irmão do antecedente, e 
6.0 filho do Dr. José da Sylva Pereira e Avellar, e de D. Maria Re- 
né da Encanidção, nasceu a 10 de fevereiro de 1747, foi batizado 
na freguesia de Sto. André da Vila de Mafra, no 4.0 mês depois do 
falecimento do pai, foi pa-rinho o Dr. Felix Dantas Barboza, fa- 
leceu a 6 de outubro de 1747 de bexiga depois de 14 dias de enfer- 
midade, foi sepultado na Igreja de Sto. André da Vila de Mafra. 

Nas duas seguintes senhoras D. Maria Antonia de Avellar e 
D. Francisca Roza de Avellar, irmãs do Dr. Brotero, e sobrinhas 
do Beneficiado Thomaz da Sylva Pereira Avellar, se conserva ho- 
je a descendência do Dr. José da Sylva Pereira Avellar e de D. Ma- 
ria René da Encarnaçáo, únicos filhos que casaram e, por conse- 
quência também neles o grau de parentesco com o ilustre Dr. 
Brotero. 

i a  DIVISAO DA FAMÍLIA: Do matrimônio de D. Maria An- 
tônia de Avellar, e Antônio Francisco Ignácio Quintino, nasceram 
os seguintes filhos, a saber: 

lo Antônio José Felix de Avellar, Comendador da Ordem de 
Cristo, Coronel do Regimento de Cavalaria de Auxiliares de Vila 
Bela no Reino do Brasil; nasceu a 5 de março as 2 horas da n0i- 
te do ano de 1763, foi batizado na freguesia de N. Senhora da Pie- 
dade do lugar de Sto. Quintlno, termo da cidade de Lisboa; fo- 
ram padrinhos o Revmo. Pe. José da Sylva, assistente nas Marno- 
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tas, e D. Maria, filha do Capitão José Raposo da Vila de Mafra. 
Estudou Cirurgia no Hospital Real de S. José, e depois de ter con- 
cluído todos os seus estudos, e feito os seus exames, e conseguido 
as suas cartas de aprovação, embarcou em um navio para o Bra- 
sil, onde se estabeleceu e foi praticar esta arte, e no exercício de- 
la se fez conhecido. Casou a primeira vez a 12 de agosto de 1789 
com D. Ana Martins de Freitas em Vila Bela de Mato Grosso no 
Reino do Brasil, da qual teve dois filhos a saber: D. Rita Martins 
de Freitas e Avellar, e Antônio Martins de Freitas e Avellar. Ca- 
sou-se pela segunda vez com D. Maria Joaquina Paes de Campos e 
terceira vez com D. Francisca Emília Pinto Ravin Capt, viúva do 
Capitão A n t ô ~ o  Peixoto de Azevedo, no Cuiabá, e de ambas não 
teve filhos. De todas estas senhoras obteve grandes fortunas e 
riquezas, com as quais muito se engrandeceu, devendo tudo a si, 
a sua habilidade, astúcia e bom comportamento. Teve intentos 
de se transportar para Portugal com toda a sua fortuna, para o 
que seu tio o Dr. Brotero lhe tinha obtido do Ministro da Mari- 
nha, Visconde de Anádia, um decreto, o que não teve efeito pela 
ida de D. João 6.0 para o Brasil. 

29 - D. Maria Bárbara de Bitervo e Avellar, nasceu a 8 de 
março as 8 horas da noite do ano de 1765, foi batizada na fregue- 
sia de Sto. André da Vila de Mafra, foram padrinhos N. Senhora 
do Rosário, e seu tio Pe. José da Sylva Pereira e Avellar. Casou 
em Lisboa com o Dr. Manoel de Azevedo Franco, advogado da Ca- 
sa de Suplicaçáo, do qual 1150 teve filhos; ambos já falecidos. 

39 - Joaquim Quintino de Avellar, filho de Antônio Fran- 
cisco Ignácio Quintino e de D. Maria Antônia d'Avellar, e irmão 
dos antecedentes, nasceu a 27 de fevereiro do ano de 1766, foi ba- 
tizado na freguesia de N.  Senhora da Piedade do lugar de Sto. 
Quintino, foram padrinhos o Dr. Joaquim Gerardo Teixeira e D. 
Gertrudes Monteiro, faleceu a 31 de maio de 1766 e jaz sepultado 
na dita freguesia. 

49 - D. Marianna Gerarda de Avellar, irmã dos anteceden- 
tes, nasceu a 7 de março de 1767, foi batizada na freguesia de N. 
Senhora da Piedade do lugar de Sto. Quintino, foram padrinhos 
o desembargador Joaquim Gerardo Teixeira, e D. Gertrudes Mon- 
teiro, faleceu aos 40 dias de idade, jaz sepultada na freguesia de N. 
Senhora de Ajuda no Bairro de Belém, perto de Lisboa. 

5.0 - D. Maria José d'Avellar, irmã da antecedente, nas- 
ceu a 19 de março de 1768, foi batizada na freguesia de N. Se- 
nhora da Piedade do lugar de Sto. Quintino, foram padrinhos o 
Desembargador da Relação Eclesiástica, Prior da freguesia de 
Sta. Marinha de Lisboa Mathias José de Castro Padrão, e Maria 
Roza do lugar do Alqueidão, freguesia de N.  Senhora da Piedade 
do lugar de Sto. Quintino, a qual ainda era parenta da afilhada. 
Casou na Rebaldeira, termo da Comarca de Torres Vedras, com 
o Cirurgião Manoel Monteiro de Seixas, já falecido na sua casa 
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da Rebaldeira, e sepultado na freguesia de S. Pedro de dois Por- 
tos, do qual teve os seguintes filhos a saber: 1.0) - D. Maria 
Mafalda de Seixas e Avellar, a qual casou em 1816 no lugar da 
Patameira, com José Antônio Botelho de Sequeira; 2.0) : D. Ma- 
rianna Jezuína de Avellar; 3.0) : D. Maria Carlota de Avellar; 4.0) : 
José de Seixas e Avellar, farmacêutico estabelecido em 1823 na 
Vila do Sobra1 de Monte Agraço, Comarca de Torres Vedras, on- 
de casou e faleceu; 5.0) : Antônio de Seixas e Avellar; 6.0) : Joa- 
quim de Seixas e Avellar, Cirurgião estabelecido na Vila da Lo- 
rinha aonde casou com a viúva do Capitão Camillo, das Milícias 
de Torres Vedras, e da qual não tem filhos; com esta senhora fez 
um vantajoso por possuir muitas propriedades neste distrito; 7.0) 
- Manoel Monteiro de Seixas e Aveilar . 

60 - Carlos Quintino de Avellar, filho de Antônio Francis- 
co Ignácio Quintino e de Maria Antônia de Avellar, irmão da an- 
tecedente, nasceu a 4 de novembro de 1770, foi batizado na fre- 
guesia de N. Senhora da Piedade do lugar de Sto. Quintino; fo- 
ram padrinhos o Ministro João Manoel da Sylva Penha e D. An- 
tônia, tia do mesmo afilhado; faleceu em 17 de dezembro de 1770 
com 44 dias de idade e jaz na freguesia em que nasceu. 

79 - Manoel Ignácio de Avellar Brotero, irmão do antece- 
dente, e filho dos mesmos pais, nasceu a 6 de março as onze ho- 
ras da noite do ano de 1772, foi batizado na freguesia de N .  Se- 
nhora da Piedade, do lugar de Sto. Quintino; foram padrinhos 
seu tio Manoel da Sylva Moreira, e D. Anna Moreira. Casou com 
D. Maria Efigênia de Avellar em a cidade de Lisboa no ano de 
1796. Foi um dos naufragados na náu Gigante da expedição que 
se digiria a Rossilhon contra a França, e que com muito perigo 
e trabalho pôde salvar-se em uma jangada, e abordando as cos- 
tas da Figueira em um estado bem triste e desgraçado, foi ter 
com seu tio a Coimbra, que lhe prestou os necessários socorros. 
Na esquadra comandada pelo Marquês das Minas, em que sendo 
sargento de Mar e Guerra foi um dos primeiros que denodada- 
mente se ofereceu para ir nas lanchas da esquadra incendiar e 
lançar fogo aos chavecos da Esquadra de Túnis, o que conseguiu 
valorosamente debaixo de um vivo fogo de artilharia e mosque- 
teria dos Marroquinos, por estes serviços, e proteção de seu tio 
o Dr. Brotero, foi despachado pelo Príncipe Regente D. João 
em Tenente da Armada e Governador do Presídio de Novo Redon- 
do no Reino de Angoça, aonde esteve três anos, tendo durante 
uma parte deste tempo sido socorrida a sua esposa em Lisboa, por 
seu tio o Dr. Brotero com uma mesada; depois que acabou o 
tempo do governo veio para Lisboa bastante doente, doença mo- 
tivada do clima e de cujo Governo trouxe algumas riquezas que 
lhe serviram para se tratar em Lisboa; estando quase restabele- 
cido foi despachado por decreto de 26 de janeiro de 1805 para Go- 
vernador da Ilha de Porto Santo, Cavaleiro da Ordem de S. Ben- 
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to de Aviz, e Majot dos Reais Exércitos, onde em razão dos bons 
ares acabou de restabelecer-se e convalescer; neste governo este- 
ve até o ano de 1821, em cujo governo pelo bem que nele se com- 
portou e pelos distintos serviços que fez a ilha, e ao Estado, con- 
seguiu os despachos de Tenente Coronel, Coro-I, e Brigadeiro 
Graduado; para o que concorreu muito sua mãe, que foi de prw 
piisito ao Rio de Janeiro representar, e fazer ver ao senhor D. 
João 6.0 o quanto seu filho se tinha interessado a bem da ilha 
e daqueles povos, tendo conseguido entre outros produtos, feito 
cultivar o Papaver Somniferum, de cujas cápsulas se extraía já 
grande abundância de ópio, e quando veio do governo trouxe al- 
gumas que apresentou a seu tio, cuja grandeza pouco diferiam 
das do Oriente. 

Depois em março de 1825 foi despachado pelo mesmo senhor 
D. Joáo 6.0 em Comendador da Ordem de Cristo, Brigadeiro efe- 
tivo, Governador do Rio Sena na Capitania de Moçambique, para 
onde embarcou e saiu a barra de Lisboa em 1: de abril de 1825, 
dia de sexta-feira da Paixão, levando na sua companhia sua mu- 
lher, duas filhas e um sobrinho; os quais a exceção dele, e da fi- 
lha mais nova, morreram na viagem, chegando unicamente ao 
Governo ele e a dita filha; 8 dias depois de ter chegado ao gover- 
no, e ter tomado posse, faleceu em Tete, capital da residência dos 
governadores. Assim acabou este infeliz que parece a desgraça o 
chamava, porque tendo-ihe sido oferecido antes um governo de 
uma praça no Reino do Algarve, levado de uma temerária ambi- 
ção, com o arriscado projeto de ir buscar, e deixar grandes dotes 
as suas filhas, contra o voto e conselho do seu tio o Dr. Brotero, e 
de muitos de seus amigos, preferiu este governo por ser de muito 
e grande interesse, não obstante ser uma terra longínqua, e um 
clima insalubre, e assim sacrificou-se a si, e parte da sua fami- 
lia. 

Da senhora com quem casou teve os seguintes filhos: 
1.0, o Dr. José Maria de Avellar Brotero, nascido em Lisboa 

no ano de 1797, que foi batizado na freguesia de Na. Senhora da 
Pena. Formado em leis pela Universidade de Coimbra, foi des- 
pachado pelo senhor D. Joáo 69 em Juiz de Fora de Celorico da 
Beira. Casou a 10 de maio de 1824 na ilha do Faia1 com uma se- 
nhora da América Inglesa e hoje persiste no Império do Brasil, 
regendo uma cadeira de Direito na Universidade de São Paulo. 

2 O ,  D. Carlota Bárbara de Avellar Brotero Lara, nasceu a 16 
de dezembro de 1807 na Ilha do Porto Santo, e foi batizada na 
freguesia de Na Senhora da Piedade da mesma Ilha. Casou em 
Lisboa a 15 de março de 1825 com José Maria de Lara Junior, Ofi- 
cial do Conselho da Fazenda, e hoje chefe da 3"epartiçáo do 
Tesouro; foram recebidos na freguesia de S. Sebastião da Pedrei- 
ra, e foram testemunhas os pais dos contraentes; o sobredito José 
Maria de Lara Junior é filho legitimo de José Maria Lara Senior, 
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Oficial Maior que foi do Conselho da Fazenda e Cavaleiro do Or- 
dem de Cristo, e D. Anna Maria do Carmo Lara, ambos já faleci- 
dos. Do matrimônio de José Maria Lara Junior, e D.  Carlota 
Bárbara de Avellar Brotero Lara, nasceram os seguintes filhos: 
José Maria de Avellar Lara a 9 de março de 1826 e foi batizado 
na freguesia de S.  José de Lisboa, que faleceu de menor idade. 
José Maria de Avellar Brotero Lara nasceu a 30 de maio de 1830, 
foi batizada na freguesia de N." Sra. da Pena, faleceu de menori- 
Luz Avellar Lara, nasceu em Lisboa a 13 de setembro de 1832, 
foi batisada na freguesia de Na Sra. da Pena, faleceu de menori- 
dade, e jaz na sobredita freguesia. Luiz Maria de Avellar Lara, 
nasceu em Lisboa a 18 de setembro de 1833, foi batizado na fre- 
guesia de Na Sra. da Pena, faleceu de menor idade, e foi sepulta- 
do na sobredita freguesia. 

39 - D. Emilia Candida de Avellar Brotero, filha de Manoel 
Ignácio de Avellar Brotero e D. Maria Efigênia de Avellar e ir- 
má da antecedente D. Carlota, nasceu na Ilha de Porto Santo e 
foi batizada na freguesia de N." Sra. da Piedade da mesma ilha. 
faleceu na viagem para o Rio Sena. 

40 - Da Agueda Maria de Avellar Brotero, sua irmii, nasceu 
e foi batizada na freguesia de Na Senhora da Piedade da Ilha de 
Porto Santo. Esta infeliz menina, única que sobreviveu a catás- 
trofe de seu pai, foi por ele recomendada antes de falecer à se- 
nhora de Joáo Anastácio, negociante estabelecido em Quiliman, 
presídio da Costa d'Africa, em cuja casa esteve hospedado antes 
de chegar ao Governo, o qual se prontificou e recebeu em sua 
casa esta inocente vítima da desgraça, e hoje reside no Rio de Ja- 
neiro na companhia do sobredito Joáo Anastácio, aonde é muito 
estimada. 

N.B. : O pai destas senhoras, tomou o apelido de Brotero por 
gratidão e em reconhecimento dos muitos benefícios e amizade 
com que sempre o tratou seu tio o Dr. Brotero, o qual o trans- 
mitiu igualmente a seus filhos. 

89 - D. Marianna Victória d'Avellar, filha de D.  Maria An- 
tônia d'Avellar e de Antônio Francisco Ignácio Quintiio e irmã 
do sobredito Manoel Ignácio de Avellar Brotero, nasceu a 11 de 
março de 1774, foi batizada na freguesia de Na Senhora da Pieda- 
de do lugar de Sto. Quintino, foram padrinhos Agostinho Alva- 
res, Criado Particular de Sa Majestade e D. Marianna, mulher de 
Bernardo da Vila do Sobra1 de Monte Agraço, parenta da mesma 
afilhada; faleceu de idade de 11 meses e está sepultada na sobre- 
dita freguesia. 

9+ - Ignácio Quintino de Avellar, irmão da antecedente e 
filho dos mesmos pais, nasceu a 10 de fevereiro às 9 horas da 
noite no ano de 1796, foi batizado na freguesia de Na Senhora da 
Piedade do lugar de Sto. Quintino; foram padrinhos seu tio pa- 
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temo Quintino, e Maria dos Reis, da mesma freguesia. Casou em 
Lisboa com D. Maria Mauricia de Avellar no ano de 1797; ambos 
já falecidos, o primeiro na freguesia de S.  Julião em 1837 e foi 
sepultado no cemitério do alto de S.  João e a segunda faleceu na 
travessa da Palha, freguesia de S. Nicoláu, no ano de 1835 e foi 
sepultada no mesmo cemitério. O sobredito Ignácio Quintino d'A- 
vellar foi cirurgião e fez os seus estudos no Hospital Real de S .  
José, em cuja profissão se distinguiu e foi muito acreditado. Suas 
idéias foram sempre muito filosóficas, e liberais, de sorte que por 
elas foi muito perseguido, e sofreu bastantes incômodos, e traba- 
lhos. Deste matrimônio nasceram os seguintes filhos, a saber: 

1Q - Guilherme Quintino dlAvellar, que nasceu a 4 de agos- 
to de 1788, e foi Deputado na Freguesia de Na Senhora da Pena da 
cidade de Lisboa. Casou-se com D. Maria Justina d'Avellar, da qual 
teve os filhos seguintes: Maria Justina de Avellar que se casou com 
José Xavier de Bastos. Guilherme Quintiio d'Avellar; Maria Leo- 
nor d'Avellar e Oliveira, que se casou em Lisboa no dia 10 de abril 
de 1850 com João Vicente de Oliveira, primo do Conde do Tojal 
e foram testemunhas do matrimônio o pai da esposa e o tio do 
esposo; José Quintino de Avellar; todos presentemente vivos. 

20 - Maria Carlota d'Avellar. 
39 - Carlota Joaquina d'Avellar, já falecida. 
39 - Carlota Joaquina d'Avellar, já falecida. 
49 - Antônio Joaquim d'Avellar, que faleceu na viagem pa- 

ra Moçambique na companhia de seu tio Manoel Ignácio. 
59 - Antônio Ignácio d'Avellar, que nasceu em Lisboa a 6 

de março de 1807, e foi batizado na freguesia de Na Senhora da 
Pena, assim como os seus antecedentes irmãos. Casou em julho 
de 1833 na cidade de Lisboa com D. Emilia Augusta de Avellar, 
da qual tem os filhos seguintes: Jacinta Augusta d'Avellar, Joáo 
Quintino d'Avellar, Antônio Ignácio d'Avellar, Ignácio Valeriano 
Augusto d'Avellar, Alfredo Antônio d'Avellar, todos nascidos em 
Lisboa. 

6 O  - José Jacinto d'Avellar. 
79 - Luiz Custódio d'Avellar. 
89 - Cândido Augusto d'Avellar. 
9 O  - Ignácio Quintiio de Avellar, Cirurgião Médico da Es- 

cola Nova, que se casou no dia 6 de fevereiro de 1850 com D. Maria 
Joana do Rego e Avellar, foram recebidos na freguesia de Sta 
Justa da cidade de Lisboa e foram testemunhas deste matrimô- 
nio José Maria de Lara, e Antônio Ignácio de Avellar e acompa- 
nhou a esposa a Igreja D .  Carlota Bárbara de Avellar Brotero 
Lara. 

109 - Francisco Quintino de Avellar. 
119 - Joáo Quintino de Avellar, farmacéutico, que nasceu a 

22 de junho e 1818 na Ilha Terceira, assim como os seus últimos 
irmãos. 
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109 e llo - João Quintino dlAvellar e Matheus Quintino de 
Avellar, gêmeos, tios dos antecedentes por serem irmãos de seu 
pai Ignácio Quintino d'Avellar e filhos de D. Maria Antonia d'A- 
vellar e de Antônio Francisco Ignácio Quintino, nasceram às 9 
horas da noite do dia 21  de setembro de 1778, foram padrinhos 
o Residente da Prússia e a Senhora Residente, foram batizados na 
freguesia de Na Senhora da Piedade do lugar de St? Quintino; o 
I.", faleceu a 29 de junho de 1780 e está sepultado na freguesia de 
Na Senhora de Ajuda, Bairro de Belém, e o 29 faleceu com um 
mês de idade e está sepultado na freguesia do seu nascimento. 

2* Divisão lateral de FamÍiia: Do matrimônio de D. Francis- 
ca Rosa d'Avellar (tia dos antecedentes, por ser irmã de sua mãe) 
com o Capitão Domingos Roiz de Avellar, nasceram os seguin- 
tes filhos: 

l? - D. Maria Margarida d"Avellar, que nasceu a 10 de ju- 
nho às 8 horas da manhã do ano de 1765, e foi batizada a 16 do 
dito mês e ano na freguesia de Na Senhora de Ajuda, bairro de 
Belém; foram padrinhos Na Senhora e o Cônego da Capela Real 
Basílio; casou-se com o Dr. Juiz dos órfãos da Vila de Alenquer, 
Joaquim Pereira Fajardo. Foram recebidos na freguesia de S. Mi- 
guel de Palha-Cana, termo da Vila de Alenquer; faleceu de be- 
xigas sobre parto e está sepultada na Ermida do Divino Espírito 
Santo, do lugar do Pereiro na sobredita freguesia. Teve unica- 
mente uma filha por nome Maria, que nasceu e foi batizada em 
casa da mãe no lugar do Pereiro, que lhe sobreviveu três dias, e 
morreu igualmente de bexigas e foi sepultacia na sobredita Er- 
mida. Esta senhora foi muito religiosa, e desde a menoridade ex- 
tremamente devota de N* Senhora sua Madrinha, e tinha por 
costume jejuar-lhe todos os sábados, e em um sábado faleceu!! 

20 - Mathias José Rodrigues de Avellar Brotero, Capitão 
dos Privilegiados de Malta, Cavaleiro Professo da Ordem de Cris- 
to, Escrivão do Ofício da Provedoria dos órfãos, irmão da ante- 
cedente, nasceu a 24 de fevereiro de 1767, foi batizado a 17 de mar- 
ço do dito ano na freguesia de N. Senhora @Ajuda no Bairro de 
Belém, foram padrinhos N* Senhora, e o Reverendo Padre José 
Monteiro, Prior da Freguesia de São Nicolau de Lisboa, e esmo- 
ler do Particular de E1 Rei. Casou com D. Maria Joaquina Ba- 
rache de Bulhões e Vasconcellos, viúva de Bento José, foi recebido 
em casa desta Senhora no seu Oratório na rua Quinta do lugar 
de Paláios, freguesia de S. Miguel da Palha-Cana, comarca de 
Alenquer, a qual faleceu em junho de 1830, e foi seputada no seu 
jazigo de Aldegavinha, e da qual náo ficaram filhos; e dela foi 
herdeiro segundo as escrituras, que se fizeram antes do matri- 
mônio. Senhora muito ilustre, e religiosa, e que possuía muitas e 
boas propriedades na sobredita freguesia, era ainda parenta dos 
Mellos de Bacellar, da família dos Valadares de Alenquer, assim 
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como também tinha ainda algumas relações e parentesco com o 
nosso patriota StP Antônio. 

3e - D. Thereza Bárbara de Avellar Brotero Pegado, que 
nasceu a 15 de outubro de 1773, e foi batizado na Freguezia de S. 
Miguel de Palha-Cana, termo da Vila de Alenquer; foram pa- 
drinhos NVenhora do Rosário e seu tio o Padre José da Sylva 
Pereira e Avellar; casou em a cidade de Coimbra a 18 de março 
de 1794, com Antônio Joaquim Pegado, Doutor eni Medicina, e 
Cavaleiro da Ordem de Cristo; foram recebidos na Ermida de 
St* Comba pelo Cura da Freguezia da Sé de Coimbra o Padre Jo- 
sé de Moira. Deste matrimônio nasceram os seguintes filhos: lo 
- D. Maria Antônia de Avellar Pegado, que nasceu a 18 de ja- 
neiro de 1795 e foi batizada na Freguezia de S. Miguel de Palha 
-Cana, foram padrinhos N." Senhora, e seu tio o Dr. Félix A- 
vellar Brotero. 29 - Antônio Justiniano de Avellar Brotero Pe- 
gado, Bacharel em Leis pela Universidade de Coimbra, nasceu em 
Coimbra as 7 horas e meia da tarde do dia 26 de outubro do ano 
de 1796. Foi batizado na Freguezia do lugar de Almalagrez, ar- 
rebaldes de Coimbra, foram padrinhos Nuenhora  e seu tio o 
Dr. Felix Avellar Brotero; depois de ter concluído os seus estu- 
dos de Direito foi despachado pelo Senhor D. Joáo 6'9, para o iu- 
gar de Juiz de Fora da Vila da Praia, o qual lugar, por se ter en- 
volvido no partido contra o Pampelona, então Ministro de Esta- 
do, lhe foi dado por acabado. Foi igualmente despachado no Go- 
verno intruso de D. Miguel para Juiz do Crime do Bairro de Sta 
Izabel, e depois pelo mesmo Senhor para o lugar de Juiz de Fora 
de Setúbal, cujo lugar perdeu em julho de 1833 pelos aconteci- 
mentos políticos em oposição ao governo que ele representava, e 
hoje se conserva advogado da Casa da Suplicação ou Relação. 
Casou-se em Lisboa contra vcntade de seus pais, sendo Ministro do 
Bairro de Sta Izabel, com Maria Magdalena, filha de José Peregri- 
no, Recebedor de Décimas, da qual não tem tido filhos. 

Sua mãe D. Thereza faleceu em Lisboa na Freguesia de San- 
tos em novembro de 1840 com todos os Sacramentos, e está sepul- 
tada no Cemitério dos Prazeres. 

Seu marido, o Dr. Antônio Joaquim Pegado nasceu no lugar 
do Cartaxo, e foi batizado a 29 de dezembro de 1765 na Igreja 
Paroquial de S. Joáo Batista do dito lugar. Faleceu em Lisboa na 
Freguesia de Sta Izabel a 6 de maio de 1842 e está sepultado no 
Cemitério dos Prazeres. Tendo estudado e frequentado as aulas 
de Medicina em a Universidade de Coimbra e achando-se já qua- 
se nos últimos anos de formatura, por causa de uma indiscreta 
presunção, e vaidade, provocou a indignação de seus Mestres, que 
desprezando o seu merecimento injustamente se vingaram, dei- 
tando-lhe RR., no Ato, o que o impossibilitou de continuar, e, re- 
ceando, o que era de esperar, que, se continuasse a frequentar os 
anos que lhe faltavam para se formar, a vingança de seus mes- 
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tres continuaria, ficando por esta causa impossibiiitado de po- 
der curar, achando-se pois nestas vicissitudes, lhe acudiu o Dr. 
Brotero movido pelas lágrimas de sua sobrinha D. Thereza, com 
quem já se achava casado, mandando acabar seus estudos de me- 
dicina na Inglaterra, para onde foi em 1796, e ai levando as cartas 
de Bacharel, limpas, as quais lhe não poderam negar, se formou 
e adquiriu mais amplos conhecimentos desta ciência, doutoran- 
do-se em a Universidade de Edimburgo no Reino da Escócia, e 
por conselho de seu tio o Dr. Brotero, visitou os hospitais de Lon- 
dres, onde igualmente aprendeu a prática da Medicina, e tendo-se 
feito distinguir e conhecido dos médicos ingleses, voltou para Portu- 
gal em 1800, onde foi muito protegido do Ministro de Estado D. 
João de Almeida, que o tinha tratado em uma moléstia grave sen- 
do Embaixador na Inglaterra, o que tudo deveu aos Sábios conse- 
lhos, e munificência do Dr. Brotero, que gastou com ele em o 
sustentar pelo espaço de quatro anos em Inglaterra, e a a sua 
mulher e filhos em Lisboa cinco contos de réis. 

Foi filho de José Joaquim Antunes de Melo, Alferes das Or- 
denanças de Torres Novas e de D. Cecília Pegado, de cujo ma- 
trimônio nasceram os seguintes filhos, o Dr. José Pegado e Mel- 
10, Cavaleiro da Ordem de Cristo, e Desembargador da Relação 
do Porto, que faleceu em Lisboa na Freguesia de N. Senhora das 
Mercês, o qual casou-se na cidade de Angra, sendo ali Corregedor 
com D. Maria Mesquita, e da qual não teve filhos. O Dr. Anto- 
nio Joaquim Pegado; Tibúrcio Valeriano Pegado e Mello, Coronel 
do Real Corpo de Engenheiros, que acompanhou o Sr. D. João 6.0 
em 1807 para o Rio de Janeiro e por ele aí foi despachado em Bri- 
gadeiro, e Governador da Fortaleza de Sta Cruz. D. Joana Pe- 
gado e Mello, irmã do antecedente, que faleceu em Lisboa em ca- 
sa de seu irmão, o Dr. Antônio Joaquim Pegado, e está sepulta- 
da na Freguesia de Santos. 

Um primo destes, chamado José Pegado, foi formado em Cã- 
nones pela Universidade de Coimbra; foi Padre da Congregação 
do Oratório, onde entrou em 16 de julho de 1777 e donde saiu 
para Prior da Igreja Paroquial de Santos e foi eleito Bispo de An- 
gra em 24 de novembro de 1800 e faleceu na cidade de Angra em 
1817. I 

40 - D. Anna Violante de Avellar nasceu a 5 de outubro de 
1774; foi batizada na Freguesia de S. Miguel de Palha-Cana, 
Comarca da Vila de Alenquer; forain padrinhos Na Senhora, e 
seu tio o Dr. Felix Avellar Brotero. Faleceu a 29 de janeiro de 
1832 na sua quinta de Montejunto e jaz na Freguesia de S. To- 
mé das Lamas, termo da Vila de Cadaval. Casou-se em 1795 com 
Diogo José Pereira Ramos, Tenente Coronel de Milicia de Tor- 
res Vedras e Cavaleiro da Ordem de S. Tiago da Espada, filho 
legítimo do Major Vicente Pereira Ramos e de D. Eugénia Roza 
Olímpia Ramos, todos já falecidos. Do matrimônio de D. Ana 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S .  PAULO 259 

Violante de Avellar nasceram os seguintes filhos: 1.0) - D. Hen- 
riqueta Maria Júlia de Avellar Ramos Nobre, que nasceu a 10 de 
outubro de 1796, na Quinta da Crageira e foi batizada na Ermida 
da mesma quinta, Freguesia de Na Senhora dos Prazeres do lu- 
gar de Aldeagalega da Merciana, foram padrinhos o Marquês de 
Marialva, D. Pedro, e a Duquesa de Lafóes, D.  Henriqueta. Ca- 
sou-se com Romão Avelino Ribeiro Nobre, e foram recebidos na Fre- 
guesia de S. Tomé do lugar das Lamas, Concelho do Cadaval; foi 
filho do Capitão-Mor do Cadaval, José Ribeiro, já falecido, e de 
D. Constança Bárbara Ribeiro Nobre, que faleceu a 18 de julho 
de 1844; esta senhora era irmã do Desembargador Jacinto Nobre; 
ambos estão sepultados em S. Tomé das Lamas. 2:) - Rodrigo 
da Silva Pereira Ramos, irmáo da antecedente D. Hennqueta, nas- 
ceu a 18 de outubro de 1797, foi batizado na E m d a  da Quinta 
da Crageira e foram padrinhos o Marquês de Marialva, D. Pedro, 
e a Duquesa de Alafoens, D. Henriqueta; faleceu de menor ida- 
de, de icterícia preta em Lisboa na casa de sua tia D. Thereza, 
e está sepultado a Freguesia de Santos. 3e) - Nuno da Silva 
Pereira Ramos, irmão do antecedente, nasceu a 21 de setembro de 
1798; foi batizado na Ermida da quinta da Crageira e foram pa- 
drinhos Nuno da Silva Telles, Conde de Aveiras, e D. Rita, filha 
bastarda do Marquês de Marialva. 40) - D. Maria Carlota Perei- 
ra Ramos, irmã dos antecedentes, nasceu a 11 de outubro de 1799 
na quinta da Crageira e foi batizada na mesma Ermida, foram 
padrinhos Arnau e sua mulher D. Cecília. Casou-se a 5 de dezem- 
bro de 1829 com Antônio Ribeiro Gomes de Mendonça, irmáo do 
Capitão-mór do Cadaval, Jose Ribeiro Gomes de Mendonça, e fo- 
ram recebidos na Freguesia de S. Tomé das Lamas; deste matri- 
mônio nasceu a 2 de outubro de 1829 José Maria Ribeiro. Foi ba- 
tizado na Freguesia de S. Tomé das Lamas, e foram padrinhos 
seu tio o Capitão-mor do Cadaval, e N* Senhora do Rosário; nas- 
ceu mais D. Maria Luíza Ribeiro de Mendonça; sua mãe é já fa- 
lecida. 5'3 - Antonio Maria Pereira Ramos, irmão da anteceden- 
te, Capitão da la Companhia do Regimento de Milícias de Torres 
Vedras, nasceu a 10 de março de 1801, e foi batizado na Ermida 
da Quinta da Crageira; foram padrinhos o Marquês de Tancos, 
D. Antônio, e sua avó D. Eugénia; casou-se a 3 de agosto de 1832 
com D.  Maria Hedviges do Carmo Mendes da Cunha, filha do 
Desembargador Joaquim José Mendes da Cunha e de D. Joaqui- 
na Rosa dos Passos Lamas Mendes da Cunha, a qual senhora D .  
Maria Hedviges nasceu em Lisboa a 17 de outubro de 1798 e foi 
batizada na Freguesia de Na Senhora dos Mártires; foram rece- 
bidos na freguesia de Santos e foram testemunhas seu tio o Be- 

' neficiado, José d'Avellar Brotero, e o irmáo da contraente Antô- 
nio Maurício Mendes de Cunha, e foi acompanhada a Igreja por 
sua tia D. Thereza Bárbara de Avellar. Deste matrimônio exis- 
tem duas filhas gêmeas: D. Maria das Dores, e D. Maria do Car- 
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mo, as quais nasceram em Lisboa a 6 de abril de 1835, e foram 
batiadas na Freguesia de NP Senhora dos Mártires, das quais foi 
padrinho seu tio o Dr. Joaquim Mendes da Cunha e Na Senhora 
do Carmo; tiveram mais filhos que morreram de menor idade. 
59) - D. Eugênia Olimpia de Avellar Ramos Pinto, irmã do an- 
tecedente Anto Maria, nasceu a 5 de fevereiro de 1802, foi batiza- 
da na Freguesia de N+ Senhora dos Prazeres da Vila de Aldeaga- 
lega da Merciana e nasceu na mesma quinta da Crageira. Casou 
em julho de 1831 com Joaquim da Câmara Pinto, tenente da 4.a 
Seção do exército, e foram recebidos na Freguezia de S. Tomé das 
Lamas, termo do Cadaval, o qual é filho do Tenente Coronel da Po- 
lícia José Joaquim Cabo Pinto e de D. Anna José da Câmara, irmã 
do Príncipal Corte Real; este contraente nasceu em Lisboa a 20 
de dezembro de 1807. Deste matrimônio nasceu D. Maria Eugênia 
Avellar da Câmara Pinto, a 13 de setembro de 1835. Foi batiza- 
da na Freguesia de Na Senhora dos Prazeres da Via de Aldeaga- 
lega da Merciana; foram padrinhos seu avô o Tenente Coronel 
Jose Joaquim e N.= Senhora. Tiveram 1: outra filha que faleceu 
de menor idade. 69, 70 e 89 - José Antônio da Silva Pereira Ra- 
mos, D. Joana Maria Carlota Ramos, e Vicente Carlos Pereira 
Ramos, irmãos da antecedente, e todos presentemente solteiros. 
Este último nasceu a 24 de abril de 1807 na quinta de Montejun- 
to, assim como os outros dois e foram batizados na Freguesia de 
S .  Tomé das Lamas, termo do Cadaval. Foi padrinho por voto 
e devoção da mãe um pobre da, porta chamado Ademar Santos, e 
madrinha N." Senhora, a quem a mãe lhe fazia ir beijar as mãos 
e pedir a bênção. 

50) - Marianna Balbina de Avellar, irmã de D. Anna Vio- 
lante de Avellar, nasceu a 31 de março de 1777, foi batizada a 12 
de abril do dito ano na Freguexia de NP Senhora de Ajuda, no 
bairro de Belém. Foram padrinhos Ng Senhora e Maurício José 
Teixeira, Porteiro da Casa de !Sua Majestade; faleceu a 11 de 
novembro de 1823, e foi sepultada na Freguesia de Santa Izabel. 

69) - O Padre Manoel Antônio d'Avellar Brotero, Freire 
Professo da Ordem de Santo Tiago da Espada, Clérigo Benefi- 
ciado Aposentado da extinta Igreja Patriarcal, irmão do ante- 
cedente, nasceu em 6 de junho de 1780 as 9 horas da manhã, foi 
batizado a 11 do dito mês e ano na Freguezia de N. Senhora de 
Ajuda do Bairro de Belém; foram padrinhos o fidalgo Manoel 
Guedes e a mãe do dito fidalgo; fez os seus estudos no Seminário 
do Patriarcado em Santarém, e depois de se ordenar de Ordens 
Sacras serviu um beneficio na Colegiada de São Nicolau de Lis- 
boa, depois fez oposição na Mesa da Consciência e Ordens a Ca- 
pela Curada de Na Senhora do Rosário no Bispado de Beja, na 
qual foi provido, e Colado, passou depois por segunda oposição 
que fez para Pároco da Freguezia de São Pedro de Marateca, ter- 
mo da Vila de Palmella, Comarca de Setúbal e ultimamente des- 
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pachado no Rio de Janeiro por D. João 6'9 em setembro de 1820 
para Clérigo Beneficiado da Santa Igreja Patriarcal, hoje apo- 
sentado por decreto de 10 de janeiro de 1835. 

7'9) - O Pe. José dlAvellar Brotero, i n d o  do antecedente, 
nasceu a 21 de janeiro as 9 horas da noite do ano de 1782, foi 
batizado a 27 do dito mês e ano, na Freguesia de São Miguel de 
Palha-Cana, termo da Vila de Alenquer. Foram padrinhos NVe-  
nhora do Rosário e seu tio o Padre José da Silva Pereira e Avel- 
lar. Depois de ter aprendido as primeiras letras e gramática La- 
tina no Real Seminário da Santa Igreja Patriarcal, foi admitido 
em 13 de maio de 1801 para a Congregação do Oratório dos Pa- 
dres de São Felipe Néri, na Casa do Espírito Santo do Chiado em 
Lisboa, sendo então Prelado da mesma o Pe. Antônio José, e seu 
mestre de Noviços, o Pe. João de Andrade; aí fez todos os seus 
estudos eclesiásticos e depois de os ter concluído se ordenou de 
todas as Ordens Sacras, recebendo a Ordem de Presbítero a 20 
de dezembro de 1806, dada pelo ExmQ Sr. Bispo titular do Algar- 
ve no seu Oratório e casa de residência do Rocio, hoje teatro de 
D. Maria. Ausentou-se desta respeitável Corporação em 25 de 
dezembro de 1813, por ter sido despachado para Beneficiado da 
Nova Criação da Sta. Igreja Patriarcal, por carta Régia do Prín- 
cipe Regente D. João, escrita no Palácio do Rio de Janeiro em 23 
de março de 1813, em virtude da qual se colou e tomou posse em 
31 de dezembro do dito ano, benefício que lhe rendia quinhentos 
mil réis. Sendo extinta pelo senhor D. Pedro 49 a Sta Igreja Pa- 
triarcal, foi um dos três únicos Beneficiados que ficaram apo- 
sentados, tendo sido todos os outros extintos, o que teve lugar 
por Decreto da Senhora D. Maria 28, de 10 de janeiro de 1835. 

8'9) - Joaquim Manoel de Avellar Brotero, irmão do ante- 
cedente, nasceu a 27 de janeiro de 1783; foi batizado na Freguesia 
de São Miguel de Palha-Cana; foram padrinhos Na Senhora e 
o Capitão Roxa, da Vila de Alhandra; foi despachado para Sa- 
crista da Sta Igreja Patriarcal pelo Principe Regente D. João em 
15 de janeiro de 1892, iomou posse no lQ de fevereiro do dito ano 
e foi ultimamente despachado pelo mesmo Senhor para Tesou- 
reiro da mesma Igreja por decreto passado no Rio de Janeiro, e 
que tornou posse em maio de 1816. 

9'9) - João R o i  Pereira d'Avellar Brotero, irruão dos ante- 
cedentes, hoje Tenente Coronel reformado do Exército e Cava- 
leiro da Ordem de São Bento de Aviz, nasceu a 20 de fevereiro 
de 1784, foi batizado a 26 do dito mês e ano na Freguesia de São 
Miguel de Palha-Cana; foram padrinhos Na Senhora do Rosá- 
rio, e seu irmão o Capitão Mathias José Roiz de Avellar; tendo 
feito seus estudos de educação primária, dedicou-se 3. vida niili- 
tar, assentando praça na idade de 16 anos no C ~ i p o  da Brigada 
Real da Marinha, aonde pela sua aptidão para a vida militar, 
serviços em diferentes embarques, e bom compoitamento foi pro- 
movido e seguindo os postos até Porta Bandeira, posto em que 
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estava quando em 24 de novembro de 1807 acompanhou o Prín- 
cipe Regente e toda a Real Família para o Rio de Janeiro, aonde 
pouco depois de aí ter chegado foi despachado pelo mesmo Se- 
nhor em 29 Tenente em 8 de março de 1808, e logo pouco temyo 
depois, por Decreto de 21 do mesmo mês e ano em 19 Tenente, e 
e tendo sido empregado na expedição para a tomada da Cayenna 
aos franceses, foi depois despachado pelo seu distinto compor- 
tamento por decreto de 13 de maio de 1815, em Capitão; não se 
dando bem com o clima do Brasil, pôde obter passagem para o 
Corpo da Brigada em Lisboa, aonde chegou no ano de 1819, vindo 
embarcado na Náu Rainha, com a família que o acompanhou a fi- 
lha do Imperador da Alemanha, a Princesa D. Maria Leopoldina 
que casou com sua Alteza Real o Senhor D.  Pedro, que depois foi 
19 Imperador do Brasil. Estando em Portugal, e tendo sido malo- 
grada a revoluçáo que se intentou em 9 de janeiro de 1829, a fa- 
vor da restauração do trono da Rainha, a Senhora D. Maria 2." 
e de que foi vitima o Brigadeiro Moreira, e seus companheiros, 
sendo nesta ocasiáo Capitão Comandante do destacamento da 
Fragata Princesa Real, surta no Tejo, achando-se comprometido 
na mesma revoluçáo, ausentou-se para bordo da Fragata Fran- 
cesa surta no mesmo rio, por intervenção de Mr. Urcel, para o 
que muito concorreu, e lhe prestou alguns meios pecuniários 
sua irmã D. Isabel Mathilde de Avellar Brotero, e da Fragata 
Francesa passou para o Paquete Inglês no dia 13 de janeiro de 
1829, saindo a barra fora no dia 16 do mesmo mês e chegou a 
Falmouth em 25 de janeiro de 1829, daí passou a unir-se ao de- 
pósito dos emigrados em Plymouth, donde em 22 de março de 
1829, por ordem que teve, embarcou para um transporte, e vá- 
rios outros camaradas para o Rio de Janeiro onde chegou a 12 
de maio de 1829, estando ainda ai o Senhor D. Pedro I, Impera- 
dor do Brasil e tendo pouco tempo depois acontecido a revolu- 
ção do Brasil, por motivo da qual o Imperador foi obrigado a 
abdicar para seu filho e retirar-se para a Europa, nesta cidade se 
demorou alguns meses, até que lhe proporcionaram meios de em- 
barcar, e seguir viagem a unir-se aos seus companheiros de armas 
na ilha Terceira, o que teve lugar no dia 2 de junho de 1831, en- 
trando na ilha a 9 de agosto do dito ano, onde estava já estabe- 
lecido o governo da Rainha. Passando ali ao Estado Maior de 
artilharia, foi em Comissáo a ilha de S. Miguel, onde embarcou 
o exército libertador composto de 7.500 soldados, que saíram no 
dia 23 de junho de 1832 acompanhados pelo imortal D. Pedro, e 
que desembarcaram nas praias do Mindello em 8 de julho de 1832, 
dirigindo-se daí a Cidade do Porto, e aí fez toda a campanha, e 
foi despachado em major, por decreto de 4 de abril de 1833; res- 
taurada a Capital, regressou a Lisboa por Ordem do Comandan- 
te Geral de Artilharia em 6 de outubro de 1833, passando a Di- 
retor do Laboratório e departamento fluminante, e depois a Co- 
mandante da repartição do Parque de Artilharia; tendo sofrido 



REVISTA W INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAUM 263 
~. 

durante a emigração, e sítio do Porto, muitos incómodos, pri- 
vações, e arriscado por muitas vezes a vida. Por decreto de 5 de 
janeiro de 1835, a instâncias que para isso fez, tornou a regres- 
sar ao seu antigo Corpo da Brigada, passando então a servir de 
Major do 20 Batalhão do mesmo Corpo. Achando-se finalmente 
impossibilitado de serviço ativo por moléstias, e para não se com- 
prometer nos partidos que já começavam a lavrar, não para o 
bem da pátria, mas para interesse particular, e cansado de ser 
degrau para felicidade particular de egoistas, tendo mais dois 
anos de serviço que a lei marca, pediu a reforma, a qual obteve 
no posto de Tenente Coronel por Decreto de 17 de agosto de 1836, 

Casou-se em 16 de abril de 1836 com D. Margarida Amália 
Roza d'Avellar; foram recebidos na Freguesia de São Paulo, da 
cidade de Lisboa. Sua mulher faleceu a 8 de fevereiro de 1845 na 
Freguesia de Sta Izabel e jaz no Cemitério dos Prazeres. Dela não 
teve filhos. Foi filha legítima de D. Margarida Máxima Júlia Ro- 
sa e do negociante da praça de Lisboa Domingos Gomes Roza, 
ambos já falecidos na Freguesia de São Paulo, e jazem no Cemi- 
tério dos Prazeres. 

1O0 - D. Izabel Mathilde de Avellar Brotero, irmã dos ante- 
cedentes, nasceu a 31 de março pelas 5 horas da manhã do ano de 
1787; foi batizada a 7 de abril do dito ano na Freguesia de São 
Miguel de Palha-Cana, termo da Vila de Alenquer; foram padri- 
nhos Na Senhora do Rosário e o Exm? Duque de Cadaval. Esta 
menina foi entregue, logo que nasceu, a uma boa e virtuosa ama 
do lugar do Vilar, a qual for escolhida por sua mãe, por ter já 
dado uma excelente criação a seu irmão Joaquim Manoel, e depois 
desta ter-lhe servido de segunda mãe, por lhe ter dado a primeira 
criação, foi entregue aos cuidados e desvelos de sua irmá D. The- 
reza, que se achava recolhida no Convento d'Olhavo para a desma- 
ma, assim como igualmente recomendada as mesmas religiosas, 
existindo ai até a idade de seis anos, em que seu tio o Dr. Félix 
Avellar Brotero, que então se achava em Coimbra regendo as Ca- 
deiras de Botânica. e Agricultura, a pediu a sua mãe, e a mandou 
ir para esta cidade, encarregando-se da sua educação, e para cuja 
companhia foi levada por seu irmão mais velho Mathias. Che- 
gando a Coimbra alguns tempos depois, seu tio a meteu a educar 
no Convento das Religiosas Urcelinas de Pereira, Convento de 
educação semelhante ao das Religiosas Selézias, onde aprendeu 
não só uma perfeita educação civil e religiosa livre de fanatismo, 
mas as primeiras ietras, cozer, bordar, cantar, e tocar piano, as- 
sim como tudo quanto é necessário para uma boa mãe de família 
e dona de casa, em cujo arranjo e governo poucas senhoras a po- 
derão exceder. Algum tempo depois, estranhando o rigor do cli- 
ma foi atacada de uma perigosa tosse convulsiva a qual sofreu 
alguns anos e que a não serem os desvelos e cuidados das religio- 
sas de quem se fazia muito amar, assim como o excezsivo empenho 
e amizade com que seu tio se prontificou para o seu curativo, sem 
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dúvida teria sido vítima. Chegando a idade de 16 anos e tendo 
adquirido a educação necessária, seu tio a levou para a sua com- 
panhia, e conhecendo-lhe mesmo nesta tenra idade sua inteli- 
gência e capacidade lhe confiou e entregou o governo da sua ca- 
sa, onde se conservou até a morte de seu tio e benfeitor, e de quem 
foi sempre muito idolatrada. Sua modéstia, seriedade, e exem- 
plar comportamento no centro de uma cidade em que a mocidade 
é exposta a não poucos perigos é reconhecida por toda Colmbra, 
onde conservou todo o tempo que aí persistiu, um ilibado crédito 
e honroso renome; obediente a vontade de seu tio desprezou van- 
tajosos casamentos, que por muitas vezes se lhe ofereceram, pre- 
zando mais a companhia de seu querido tio, de cuja amizade e 
desvelos se mostrou sempre credora e da qual na sua morte lhe 
deu um testemunho irrefragável de amizade deixando-a por ún.- 
ca herdeira de todos os seus bens e serviços feitos a Nação e ao 
Rei. 

Quando o General Massena em 1810 invadiu Coimbra, depois 
da Batalha do Bussaco, e que esta cidade se encheu de terror e 
confusão, fugindo dela zcompanhou seu tio que ia doente e fo- 
ram pernoitar a uma pobre casa de um lavrador junto a Pena 
Cova; estando ocultos nesta pousada por acontecer ser domin- 
go e não poderem ir a missa, o povo das vizinhanças tendo-os por 
suspeitos se amotinou, supondo que era algum jacobino que ali 
se tinha homiziado, correu sublevado para o atacar e as lágri- 
mas e súplicas de sua sobrinha, assim como do dono da casa 
com dificuldade puderam obter de exaltação da população levá- 
10 preso a presença da autoridade da terra; é de supor em que 
consternação ficaria esta menina na idade de 23 anos achando- 
se só e desamparada em uma terra desconhecida, ignorando a 
sorte de seu bom tio entregue a um povo rústico, exaltado e sem 
respeito a pessoa alguma; contudo quis a providência que a au- 
toridade fosse conhecida do Dr. Brotero, e esta a muito custo 
fez dissuadir o povo da desconfiança em que estava, e o afian- 
çou que não era o que eles supunham, pois que dele tinha todo 
o conhecimento e depois de ter conseguido desfazer o ajunta- 
mento o fez acompanhar por alguns mais prudentes, aonde fo: 
achar sua sobrinha aflita e lavada em lágrimas. 

Dotada de uma alma generosa, e benfazeja, tem seguido o 
exemplo de seu bom e virtuoso tio distribuindo parte dos poucos 
bens de fortuna que lhe deixou em acudir as privações não só 
de seus irmãos, mas também de muitos de seus sobrinhos. Depois 
da morte de seu tio tem-se conservado no estado de solteira na 
companhia de seu irmão o Beneficiado José d'Avellar Brotero, 
com quem já vivia sendo vivo seu tio. 

(Nota de Dario Abranches Viotti: o Beneficiado José d'Avel- 
lar Brotero foi o autor deste manuscrito, segundo Abilio Fernan- 
des - "Félix de Awllar Brotero e a sua Obra" - pig. LXVII - 
Separata do Boletim da Sociedade Brotcriana -- 1944). 



O BRASIL N.4 I1 GUERRA iiTUNDIAL - CONTRIBUIÇAO DA 
POLÍCI.% MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Cel. Arrison de Souza Ferraz 

Insere-se o presente trabalho, juntamente com outros que 
Ihes são correlatos, na colaboração do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo ao Colóquio de Estudos Históricos da I1 
Grande Guerra, organizado e dirigido pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e pelo Comité Nacional de História da I1 
Guerra Mundial, sediados no Rio de Janeiro - Brasil - em aten- 
ção ao solicitado pelos Ilustrados Sodalicios patrocinadores do 
certame. 

O RESSURGIMENTO DA MÁQUINA BELICA ALEMÃ 

O desfecho da I1 Guerra Mundial foi, por demais, traumati- 
zante para o povo germânico. Se o Armistício de 11 de novem- 
bro de 1918 repetia, constantemente, a expressão capitulação in- 
condicional das forças teutônicas, de outro lado, o Tratado de 
Paz impunha reparações astronômicas, redução drástica das for- 
ças armadas, proibição de fabricar determinado tipo de armas, 
proibição de ocupar certas áreas de seu territbrio, o desmante- 
lamento de praças fortes e fortalezas, situadas a cinqüenta qui- 
lômetros das margens do Reno. Exigia, de outra parte, que o 
cumprimento dessas cláusulas fosse fiscalizado pela Comissão In- 
teraliada de Controle que permaneceu, no pais, por cerca de oi- 
to anos. 

A Alemanha não era, apenas, uma nação vencida, era uma 
terra escravizada. 13 nessas alturas que surgem no cenário da 
nação duas figuras com o propósito de tirá-la de tal situação: o 
general von Seeckt, veterano de grandes jornadas, e Adolfo Hi- 
tler, combatente daquela conflagração, no posto de cabo. O pri- 
meiro era a serenidade, a prudência, o equilíbrio, na instrução 
e congregação da mocidade em núcleos cívicos e esportivos, na 
aparência, na realidade, porém, associaçóes civis e sociedades 
subterrâneas espalhadas por todo o país. Tratava-se de uma re- 
serva prcnta a ser mobilizada a qualquer momento. O segundo 
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era a inteligência, a astúcia, a eloqüência, a disposição para em- 
pregar todos os expedientes, a explorar, habilmente, o patriotis- 
mc e o orgulho nacional daquela gente, da qual se tornou, em 
pouco tempo, o seu ídolo e o líder. 

Com habilidade e com o auxílio de oficiais, seus comandan- 
tes de ontem, aproxima-se do Presidente da nação; conquista- 
lhe as graças. Em janeiro de 1933, é nomeado Chanceler pelo 
triunfador de Tannenberg. Daí por diante, vai retirando, uma a 
uma, as pedras do caminho. A primeira é a Liga das Nações. 
Abandona-a, sem demora. Em 1934, com a morte de Hindenburg, 
é elevado a chefia do pais, passando a exercer, cumulativamente 
os cargos de Presidente e Chanceler. No ano seguinte, contra- 
riando o Tratado de Versalles, restabelece o serviço militar. A 
seguir, fortifica a Renânia, repudia o Pacto de Locarno, multi- 
plica os efetivos militares, pela retenção das classes de 1914 e 
1915. Em 1938, faz a anexação da Austria a Alemanha, ordena 
a ocupação de parte da Checoslováquia, ocupação essa que am- 
plia em março de 1939. A 1.0 de setembro desse ano as tropas na- 
zistas, de comuni acordo com a Russia, invadem a Polônia. 

A Alemanha estava em condições de lançar-se a outra aven- 
tura. 

A NEUTRALIDADE DAS AMÉRICAS 

A década de 30 foi assinalada por momentos de extrema gra- 
vidade em todos Os quadrantes do Velho Mundo. Mal vencia-se 
uma crise aqui, rebentava outra alhures. Não havia uma guerra 
declarada; havia uma guerra de fato, uma guerra verdadeira. 
As fronteiras entre Estados eram alteradas, a todo momento, pe- 
la ponta das baionetas e pelo espoucar dos obuzes. 

Estávamos no ponto culminante de um período difícil da 
vida da humanidade. Os povos americanos, vendo o perigo 
portas, aprovaram, em reunião de dezembro de 1936, com a par- 
ticipaçáo de onze Chanceleres do continente, a "Declaração para 
Manutenção, Salvaguarda e Restabelecimento da Paz" e a "De- 
claração sobre Princípios de Solidariedade e Cooperação Ameri- 
cana". Dois anos depois, em 1938, no Congresso de Li, Peru, 
são ratificadas as cláusulas e princípios homologados no concla- 
ve anterior. 

No dia lo de setembro de 1939, o Exército Alemão invade a 
Polônia. A Ação que buscou justificativa na recusa dos goveman- 
tes do antigo grão-ducado de Varsóvia em cederem ao Reich a 
cidade de Dantzig e o Corredor Polonês, foi precedida da denún- 
cia do Pacto de não Agressão, celebrado pelos dois países, em 
1934. Todas as demarches de paz rolaram por terra. A França 
e a Inglaterra reagiram, sem demora, aquela violência. Tomaram 
a decisão compatível com sua gravidade. 
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A GUERRA NA EUROPA E SEU DESENVOLVIMENTO 

A operação desencadeada pelas forças nazistas contra a Po- 
lônia foi o ponto de partida da nova conflagração. Sim, a decla- 
ração de guerra foi a resposta, pronta e imediata, pela França e 
Inglaterra, ao invasor da terra de Piast. 

Não faltaram aos teutônicos discípulos e parceiros diligen- 
tes. Decorridos quinze dias daquela proeza, os russos atacam e 
ocupam grandes áreas da Polônia. Depois, resolvem ir mais lon- 
ge. Em novembro daquele ano, invocando problemas de seu ter- 
ritório, ocupam e se encastelam em vastas regiões da Finlândia. 
Logo após, sob a capa de um Tratado de Assistência Mútua, ocu- 
pam e incorporam ao seu país, três vizinhos, a Estônia, a Let6- 
nia e a Lituânia. 

Enquanto os russos faziam ligeira pausa, os alemães voltam 
a liça. No dia 8 de abril de 1940, batem em direção da Escandi- 
návia. Invadem e dominam a Dinamarca e a Noruega, esta com 
a conivência de Quisling. Um mês depois, jogam suas forças con- 
tra a França, através da Holanda e do Luxemburgo. Derrotam; 
com a rapidez do raio, o Exército Gaulês e a Força Expedicioná- 
ria Inglesa que viera em seu auxílio. 

Repercutiu no mundo inteiro a invasão da Polônia. No dia 
imediato, 2 de setembro, o Governo Brasileiro baixou o decretc- 
lei, n.o 1561, estabelecendo as Regras de Neutralidade a serem 
observadas no caso de guerra entre potências estrangeiras, cão 
americanas. Um ligeiro extrato do diploma se faz necessário: 

"Art. lo - O Governo do Brasil abster-se-á de qualquer a!o 
que, direta ou indiretamente, facilite, auxilie ou hostilize a asão 
dos beligerantes. Não permitirá, também, que os nacionais OU 

estrangeiros residentes no País, pratiquem ato algum que possa 
ser considerado incompatível com os deveres de neutralidade dâ 
nação". 

"Art. 2'7 - No território do Brasil, compreendendo as águas 
interiores e as territoriais, com seus respectivos fundos fluviais, 
lacustres e marinhos, e o espaço aéreo correspondente, não será 
tolerado ato algum dos beligerantes que possa ser tido como ofen- 
sivo a neutralidade brasileira". 

"Art. 80 - I2 absolutamente interdito aos beligerantes fa- 
zerem do litoral e das águas territoriais brasileiras base de ope- 
rações navais contra os adversários. E, igualmente, vedado aos 
beligerantes receber nos portos do Brasil gêneros vindo diretâ- 
mente para eles em navios de qualquer nzcionalidade". 

"Art. 18" Os navios beligerantes admitidos em portos, 
baías ou ancoradouros brasileiros, permanecerão nos portos quc 
forem designados para tal pelas autoridades locais, em perfeita 
tranqui1idad.e e completa paz com todos os demais navios que ali 
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estiverem, ainda que sejam de guerra, ou armados em guerra, 
de outra potência beligerante". 

"Art. 279 - As aeronaves militares dos beligerantes não te- 
rão autorização para voar sobre território brasileiro. As que pe- 
netraram em zona sob a jurisdição brasileira, serão, depois da 
conveniente intimação, obrigadas a pousar em terra ou no mar. 
Os aparelhos serão retidos e desarmados; as tripulações serão in- 
ternadas". 

O Brasil passara a ter estatuto próprio para reger a neutra- 
lidade que escolhera, fundado nos preceitos e principios do Di- 
reito Internacional. 

Em julho de 1940, reuniu-se, em Havana, a Segunda Confe- 
rência de Ministros das Relações Exteriores das Américas. Den- 
tre as deliberações tomadas, uma merece destaque: "Todo aten- 
tado da parte de um Estado não americano contra a integridade 
ou inviolabilidade do território, da soberania ou da independén 
cia política de um Estado das Américas, devera ser considerado 
como um ato de agressão a todos os Estados Americanos". 

A guerra alastrava-se, rapidamente. Iniciada no Leste euro- 
peu, passou, logo após, para a Escandinávia; da Escandinávia. 
rumou para a Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França; da França, 
para a Inglaterra; da Inglaterra, a Africa; volta a Europa para 
a região balcânica; depois, para completar sua trajetória, vai a 
Pearl Harbour, a Malásia, as Filipinas. 

A GUERRA CHEGA AO BRASIL 

A guerra chegou ao Brasil, trazida pelos beligerantes. Suas 
primeiras ações foram uma série de incidentes com nossa nave- 
gação. Os ingleses foram autores de três deles, no espaco dt  dois 
meses: o primeiro, em outubro de 1940, com o barco Siqueirz 
Campos, em jornada de comércio da Europa para o Brasil; o se- 
gundo, a 27 de novembro daquele ano, com o navio Buarque, 
carregando mercadorias para os Estados Unidos; e o terceiro, no 
dia lo de dezembro do mesmo ano, envolvendo o Itapé, nas rotas 
brasileiras, fazendo comércio interno. Outro incidente, de maior 
gravidade, por ter causado a morte de um tripulante e ferimen- 
tos em treze outros, verificou-se a 23 de março de 1941. O barco 
atingido foi o Taubaté, carregado de cereais e bebidas para os 
Estados Unidos, quando navegava nas proximidades de Alexan- 
dria. Foi a aviação alemã a autora dessa agressão Injustificada. 

O Brasil apresentou os protestos regulares. As autoridades 
britânicas deram satisfações razoáveis. As autoridades alemãs 
portaram-se de forma diversa, embora o ato condenável tivesse 
ficado, rigorosamente, provado. 

No dia 7 de dezeiiibro de 1941, o; jeyneses, a esms alturas 
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aliados da Alemanha e da Itália, atacam a guarnição americana 
de Pearl Harbour. Os povos do continente não puderam conce- 
ber atitude tão insólita. Reunidos em conferência, no Rio de Ja- 
neiro, decidiram que cada Estado das Américas deveria romper 
relações diplomáticas, comerciais e econômicas com a Itália, Ale- 
manha e Japão, pela agressão inqualificável do país asiático aos 
Estados Unidos. No encerramento da reunião, a 28 de janeiro de 
1942, o Governo Brasileiro manda comunicar aos governantes de 
Roma, Berlim e Tóquio o seu afastamento definitivo do convívio 
daquelas nações, solidarizando-se com a decisão das repúblicas 
do continente. 

A posição do Brasil, ante a agressão japonesa a uma nação 
Americana, foi encarada pelos integrantes do Pacto Triplice como 
um ato de hostilidade a eles. Prepararam o revide, a resposta. 
Substituíram, desta feita, os incidentes por uma guerra sem 
quartel a nossa Marinha Mercante. Torpedearam, no mês de fe- 
vereiro de 1942, três barcos nacionais: no dia 14, o Cabedelo, quan- 
do transportava carvão de pedra de Filadélfia para o porto pa- 
raibano de Cabedelo; o segundo, no dia 16, o Buarque, nos mares 
de Curaçau, com carga e passageiros, quando se aproximava dos 
Estados Unidos; e o terceiro, o Olinda, no dia 18, em missão de 
comércio, quando se dirigia de Santa Lúcia para Nova Iorque. 

Como providência natural, o Brasil editou o decreto-lei 4166, 
de 11 de março de 1942, dispondo sobre as indenizações devidas 
por atos de agressão ao Brasil e aos brasileiros. São do teor se- 
guinte os artigos primeiros daquele diploma: 

"Art. lo - Os bens e direitos dos súditos alemães, japoneses 
e italianos, pessoas físicas ou jurídicas, respondem pelo prejuí- 
zo que, para os bens e direitos do Estado Brasileiro, e para a vi- 
da, os bens e os direitos das pessoas jurídicas ou físicas brasilei- 
ras, domiciliadas ou residentes no Brasil, resultaram ou resul- 
tam de atos de agressão praticados pela Alemanha, Japão ou - 
pela Itália". 

"Art. 20 - O produto dos bens em depósito servirá de ga- 
rantia ao pagamento de indenizações pelos atos de agressão a 
que se refere o artigo 19, caso O Governo responsável não as sa- 
tisfaça cabalmente". 

Indiferentes, os países do Eixo - Roma, Berlim, Tóquio - 
continuaram suas agressões. No mês de março de 1942, torpedea- 
ram o Arabutã e o Cairu, aquele, no dia 7, nas costas da Carolina 
do Norte, este no dia 9, nas proximidades de Nova Iorque; no 
mês de maio, três: o primeiro, no dia lo, o Parnaíba, a Leste de 
Trinidad, o segundo, o Comandante Lira, a NE de Fernando de 
Noronha, o terceiro o Gonçalves Dias, ao S de Haiti, este no dia 
24, aquele no dia 18; no mês de junho, dois: o Alegrete, no dia 7, 
ao S da ilha de Santa Lúcia, a caminho da América do Norte, e 
o Pedrinhas, no dia 26, próximo as costas de Porto Rico; no mês 
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de julho, três: o Tamandaré, no dia 26, com carregamento de 
tecidos e manganês, em viagem para Nova Orleans, O Piave e o 
Barbacena, ambos no dia 28, aquele singrando em direção ao 
porto de Caripito, este, a caminho de Orleans, com carga de ca- 
fé, cacau e carnaúba; no mês de agosto, seis: dois no dia 15, o 
Baependi e o Araraquara, ambos em cabotagem nas rotas inter- 
nas, este a 20 milhas de Aracaju, o outro, nas portas de Maceió, 
o Aníbal Benévolo, no dia 16, nas costas de Sergipe, em viagem 
de Salvador para Aracaju, o Itagiba e o Arará, os dois no dia 17, 
aquele em viagem de Vitória para Salvador, este, nas costas da 
Bahia, quando buscava o porto de Santos, e o Jacira, o último 
do mês. 

Estes crimes - ato desprezível e bárbaro, em completo des- 
respeito a toda conduta civilizada e cavalheiresca, como os qua- 
lificou o Presidente Roosevelt - clamaram aos céus. O Governo 
Brasileiro, a 21 de agosto de 1942, reconheceu a existência de 
nosso estado de beligerância com a Alemanha e a Itália. Pelos 
decretos no 10358 e 10451, de 31 de agosto e 16 de setembro de 
1942, foram declarados o estado de guerra em todo território na- 
cional e a mobilizaçáo geral da Nação. De outra parte, foram re- 
gulados os sequestras de navios para'reparaçóes dos prejuízos cau- 
sados ao Brasil, sendo, por conseqüência, incorporados ao Patri- 
mônio Nacional, três barcos de nacionalidade alemã,, onze italia- 
nos, cinco dinamarqueses e um finlandês. Outro decreto cassou 
as autorizações para funcionamento no País dos bancos: Alemão 
Transatlântico, Germânico da América do Sul e Francês e Italiano 
para a América do Sul. Medida idêntica alcançou as licenças para 
funcionamento, no Brasil, das Companhias de Seguro alemãs e 
italianas. 

A 28 de janeiro de 1942, o Governo Brasileiro decretou o rom- 
pimento de nossas relações diplomáticas com o Império do Japão, 
em conseqüência da agressão deste país aos Estados Unidos da 
América. 

Continuaram as agressóes ao Brasil por parte dos alemães. 
italianos e japoneses. Depois do afundamento do Jacira, a 19 de 
agosto de 1942, ainda torpedearam doze outros barcos mercantes 
nacionais. No mês de setembro de 1942, jogaram três ao fundo 
do mar: o Osório e o Lages, no dia 27, o Antonico, no dia 28; no 
mês de novembro, dois: o Porto Alegre, no dia 2, e o Apaloide, no 
dia 22; no mês de fevereiro, o Brasiloide; no mês de março de 
1943, o Afonso Pena; no mês de junho, o Tutóia; no mês de julho, o 
Pelotasloide e o Bagé; no mês de setembro, o Itapagé. E, a 23 de 
outubro de 1943, o Campos, a trigésima primeira unidade mercante 
brasileira atirada ao fundo do mar. 

O saldo deixado por essas agressões implacáveis e crimino- 
sas foram de 971 vidas, sendo 469 tripulantes e 502 passageiros. 
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O Brasil assumiu o compromisso de empunhar armas ao la- 
do das Nações Unidas. Saldou-o, enviando para a Itália uma Divi- 
são Expedicionária, sob o comando do marechal Mascarenhas 
de Morais, para participar da luta. Essa divisão honrou, no cam- 
po da peleja, as tradições de bravura e heroismo do Soldado Bra- 
sileiro. A Divisão Expedicionária do Brasil deixou a marca de 
seu passo em Monte Castelo, Castelnuovo, Montese, Serretto e 
Paravento. 

A POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO 
NO ESFORÇO DE GUERRA BRASILEIRO 

O Brasil foi, inicialmente, uma Nação neutra na I1 Guerra 
Mundial, com iniciativas pela paz entre os contendores. Depois, 
foi País em estado de beligerância contra os governos de Berlim, 
Roma e Tóquio para revidar a afronta lançada a nossa face com o 
torpedeamento de mais de três dezenas de barcos mercantes na- 
cionais e o sacrifício de mais de novecentas vidas preciosas. 

As duas posições adotadas pelo Brasil traziam para os bra- 
sileiros e estrangeiros, residentes em nossa terra, uma série de 
obrigações, na forma da lei civil e das leis específicas baixadas. 
A neutralidade representava a palavra da Nação, o compromisso 
de nossa gente. A beligerância foi aceita em nome da nossa dig- 
nidade, na defesa de nossa soberania. Os deveres decorrentes 
eram deveres do Brasil e de todos os que vivem sob o manto tute- 
lar de nossa Bandeira. A orientação e fiscalização do cumpri- 
mento desses deveres, no território nacional, por brasileiros, es- 
trangeiros residentes, e agentes das potênciaas contrárias, com 
suas ações solapadoras, da alçada cios órgãos de Segurança Na- 
cional, foram atribuídas, pelos Poderes da República, ao Exército 
Brasileiro e as Polícias Militares dos Estados da Federação, na 
forma prescrita pela nossa Constituição. 

Para responsabilidade de tão alta relevância, a Polícia Mili- 
tar de São Paulo foi das primeiras a ser chamada. Recebeu a 
convocação, na terceira década de janeiro de 1942, com a pres- 
crição de estar o dispositivo inicial, em pleno funcionamento, as 
primeiras horas de 5 de fevereiro vindouro. As missões primeiras 
foram as seguintes: 

1 - Manter a segurança completa e permanente da orla 
marítima do Estado e das áreas adjacentes, de Cananéia a Parati. 

2 - Manter vigilância especial sobre a sede e as instalações 
da Companhia Docas de Santos, responsáveis pelo funcioilamen- 
to do porto, carga e descarga dos navios. 

3 - Manter vigilância especial sobre a Estação de Alemôa 
e seus armazens de explosivos e da Ilha de Barnabé, com seus de- 
pósitos de gasolina, óleo diesel e outros inflamáveis. 

4 - Manter vigilância especial sobre a Usina Itatinga, ge- 
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radora de energia elétrica para o porto e cidades da Baixada San- 
tista. 

5 - Manter vigilância especial sobre as pontes: do Barreira, 
nos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana; do Casqueiro, sobre 
o Canal do Casqueiro; e Pênsil, para garantia das ligações de 
Santos e Baixada Santista, com o litoral Sul, com o planalto e 
da Ilha com o continente, esta pela orla litorânea. 

6 - Manter vigilância especial sobre a Estação de Pilões, res- 
ponsável pelo abastecimento de água a Baixada Santista. 

7 - Manter vigilância especial sobre a Usina de Cubatão, 
fornecedora de energia elétrica para a Capital, seu Parque In- 
dustrial e região do Grande São Paulo, sobre o Reservatório Bil- 
ling, suas instalações e seus depósitos. 

8 - Manter vigilância e guardas especiais sobre os Planos 
Inclinados da serra - Paranapiacaba a Piaçaguera - casas de 
máquinas e patamares e cabos de aço interligados - lock brake 
- para garantia do tráfego e sua continuidade, tráfego ferroviário. 

9 - Manter vigilância especial sobre os navios estrangeiros, 
sequestrados como reparação, no porto de Santos, e sobre as res- 
pectivas tripulações que deverão ficar confinadas. 

10 - Manter vigilância especial sobre a Usina Elevatória de 
Pedreira, no Alto da Serra; sobre a Barragem Reguladora; e so- 
bre as margens Sul e Leste do Reservatório Billing. 

11 - Manter vigilância especial sobre a Companhia Nitro 
Química Brasileira, em São Miguel, distrito de São Paulo; sobre 
a Companhia Brasileira de Cartuchos, em Utinga, distrito de San- 
to André; e sobre a Usina de Rasgão, no município de Parnaíba. 

12 - A segurança das instalações da Companhia Docas de 
Santos e a contenção dos atos que visem paralisar o movimento 
de carga e descarga dos navios ancorados no porto deverão con 
tar com a participação do Destacamento de cavalaria ali sedia- 
do. devendo a unidade aumentar, sem demora, o remectivo efe- 
~ivo . 

13 - Manter vigilância especial sobre as colônias Italiana, 
Alemã e japonesa, da orla marítima e as áreas adjacentes, para 
evitar manifestações contrárias à posição do Brasil na guerra. 

Foram adicionadas, posteriormente, às primeiras missões re- 
cebidas, outras em vista de problemas novos surgidos. Essas mis- 
sões foram as seguintes: 

1 - A criação de um Destacamento Especial, na cidade de Bar- 
retos, jurisdição de Ribeirão Preto, sob o comando de oficial, com 
o efetivo correspondente, para guarda exclusiva do Frigorífico lo- 
cal, tendo em vista as constantes paralisações do seu trabalho. 

2 - A designação para Bastos, distrito de Tupá, de um ofi- 
cial, com as prerrogativas de Interventor, para conter e prevenir 
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as manifestações da colônia japonesa, contrárias a posição do 
Brasil na puerra. 

3 - Ãtribuir ao Corpo de Bombeiros de São Paulo a missão 
de carga e descarga no porto de Santos, tendo em vista a cons- 
tância da paralisação desse trabalho, pelos estivadores, de efei- 
tos negativos para a economia de guerra do Brasil. Caberá a Po- 
lícia Militar fornecer os meios complementares para essa incum- 
bência. 

MISSÕES RECEBIDAS - DESEMPENHO DA 
POLÍCIA MILITAR 

1 - O 6.0 BPM/I (6.0 Batalhão de Policia Militar do Inte- 
rior), como unidade da área, recebeu a maior parte das missões. 
Para melhor cumpri-las, transferiu sua sede de São Paulo para 
Santos, onde se instalou no edifício da Avenida Conselheiro Né- 
bias, esquina com a Avenida Bartolomeu de Gusmão, antiga lo- 
calização do Cassino Mira Mar, na época da Colónia de Férias Al- 
varo Guião, cedido pelo Estado. 

Tocaram-lhe a vigilância completa e contínua da orla oceâ- 
nica e adjacências, de Cananéia a Bertioga; a vigilância e a se- 
gurança da Companhia Docas de Santos e instalações portuárias 
e a vigilância especial dos navios sequestrados e respectivas tri- 
pulwes,  ancorados no cais, a partir de 30 de outubro de 1942, 
quando substituirá naquelas tarefas o 1." BP Chq (1." Batalhão 
Policial de Choque) ; a vigilância e a segurança da Estação de A- 
lemôa e da Ilha de Barnabé, também, a partir de 30 de outubro 
de 1942, quando substituirá naquelas missões o l? BP Chq; a vi- 
gilância e a segurança das pontes: do Barreiro, do Casqueiro e a 
Pênsil, para integridade das ligações de Santos e da Baixada San- 
tista com o planalto e o interior, com o litoral Sul e da Ilha com 
o continente, pela orla oceânica; a vigilância e a segurança da 
Usina de Cubatão, do Reservatório Billing, suas instalações e seus 
depósitos, a vigilância e a segurança da Estação de Pilões, no Al- 
to da Serra, coletora de água para a Baixada Santista. 

Comandaram os Postos de Vigilância do litoral os sargentos 
comandantes dos destacamentos das comunidades da região e os 
Postos de Vigilância da Ponte do Barreiro, da Ponte do Casquei- 
ro e da Ponte Pênsil, os sargentos de escala do Datalhão, aqueles 
e estes com a devida orientacão e assistência dos oficiais subal- 
temos. 

Comandaram os Postos de Vigilância e Segurança da Com- 
panhia das Docas, os dos navios sequestrados como reparação de 
guerra e das suas tripulações, os Postos de Vigilância e Seguran- 
ça da Estação de Alemôa e da Ilha de Barnabé, estes todos a par- 
tir de 30 de outubro de 1942, os Postos de Vigilância e Segurança 
da Usina Itatinga, os Postos de Vigilância e Segurança de Cuba- 
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tão, suas instalações, depósitos e Reservatório Eilliing, Postos de 
Vigilância e de Segurança da Estação de Pilões, no Alto da Serra, 
os oficiais: tenente Pedro Alves de Brito, Otávio Castro de Frei- 
tas Costa, José Tenório Quirino dos Santos, Júlio Diniz de Assun- 
ção Vieira, Thomaz de Aquino Machado, José Pina Figueiredo, 
Ênio Colaço França, José Limonge França, Francisco Guedes La- 
cerda, José Francisco Furquim de Campos e Vital de Vasconcelos 
Leme. 

Estiveram sequestrados, no porto santista, três navios de po- 
tências conosco em estado de beligerância: o Wanduck, alemão, 
o Conti Grandi e o Conti Rossi, italianos. Suas tripulações foram 
encaminhadas à Capital escoltadas, as dos dois últimos pela Po- 
lícia Civil, a do primeiro por escolta militar, sob o comando do te- 
nente Pedro Alves de Brito. Em São Paulo, ficaram internados 
no Presídio da Rua Visconde de Parnaíba. Os barcos foram envia- 
dos ao Loide Brasileiro, por intermédio da Capitania dos Portos 
do Estado. 

O 6Q BPM/I integrou o Sub-Setor Sul - Destacamento de 
Guerra da I1 Região Militar - de 26 de janeiro de 1942 a setem- 
bro de 1945. No dia 7 de setembro de 1945, em Boletim Especial, 
o Comandante do Destacamento, general Agenor Leite de Aguiar, 
declarou encerradas as suas atividades. Ao fazê-lo, aquela alta 
patente militar agradecia e elogiava os serviços de guerra pres- 
tados ao Brasil por aquela unidade da Polícia Militar. 

Comandaram o Batalhão, naquele período, os tenentes-co- 
ronéis Joâo Máximo de Carvalho Filho, Benedito de Castro Oli- 
veira, Luiz Gonzaga de Oliveira e José Hipólito Trigueirinho. 

2 - O 5.'' BPM/I (5.0 Batalháo de Polícia Militar do Interior) 
sediado eni Taubatk, teve a seu cargo a vigilância e a segurança 
da orla marítima e adjacências, no Norte do Estado, de Bertioga 
a Parati. 

Comandaram os Postos de Vigilância em toda essa região, 
os sargentos comandantes dos destacamentos nela situados, com 
a orientação e assistência dos oficiais subalternos da unidade. 

Comandaram o Batalhão, no período, os tenentes-coronéis: 
António Arnaro Sobrinho e Djalma Ribeiro dos Santos. 

3 - O 1Q PB Chq (19 Batalhão Policial de Choque) teve a 
seu cargo a vigilância e a segurança da Estação de Alemôa da 
Ilha de Barnabé, a vigilância e a segurança da Companhia Docas 
de Santos, a vigilância e a segurança dos navios estrangeiros se- 
questrados no porto daquela cidade, a vigilância e a segurança das 
tripulaçóes daqueles barcos, no período de 5 de fevereiro a 30 de 
outubro de 1942, quando passou essas atribuições a responsabili- 
dade do 6." BPM/I; a vigilância e a segurança dos Planos Inclinados 
de Piaçaguera a Paranapiacaba, com patamares, casas de máqui- 
nas, cabos interligados - lock brack - para garantia e segurança 
do tráfego ferroviário. 

Comandaram os Postos de Vigilância e Segurança da Compa 
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nhia Docas de Santos, os de Vigilância e Segurança dos navios 
estrangeiras sequestrados no porto e respectivas tripulações, os 
da Estação Aiemôa, da Ilha de Barnabé, os de Paranapiacaba, Pia- 
çaguera, com seus patamares, casas de mácubas e cabos interli- 
gados, os oficiais: tenentes Adauto Fernandes de Andrade, Fer- 
não Guedes de Souza, Francisco Antônio Bianco Júnior, Cecílio 
Amaral Costa, Alfieri Calciolari, Geraldo de Lima Penido, Rai- 
mundo Ary de Menezes, fdelo Ferrarini e Fernando Caldas Car- 
neiro da Silva. 

Comandaram o Batalhão, no periodo, os tenentes-coronéis 
Júlio Dino de Aimeida e Sebastião do Amaral. 

4 - O 20 BPMN (Batalhão de Policia Militar Metropolitano) 
teve a seu cargo a guarda e a segurança da Companhia Nitro Qui- 
mica Brasileira, em São Miguel, distrito de São Paulo, da Compa- 
nhia Brasileira de Cartuchos, em Utinga, distrito de Santo André, 
e da Usina de Rasgão, no município de Parnaiba. 

Comandaram os Postos de Vigilância e Segurança da Nitro 
Química Brasileira e Companhia Brasileira de Cartuchos os ofi- 
ciais: tenentes Benedito Benjamin Brancatti, Artur Benedito de 
Oliveira, Cálio de Campos Montes, Lelis Ferraz Viana e Ricardo 
Colaço França. Comandou o Posto de Vigilância e Segurança da 
Usina Rasgão o comandante do destacamento de Parnaíba, orien- 
tado e assistido por oficiais subalternos da unidade. 

Comandaram o Batalhão, no período, os tenentes-coronéis Má- 
rio de Azevedo, Antônio Amaro Sobrinho, Pedro Prado Filho e Co- 
riolano de Aimeida Júnior. 

5 - O CFAP (Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças), antigo Batalhão de Guardas, teve a seu cargo a vigilân- 
cia e segurança da Usina Elevatória de Pedreira, no Alto da Ser- 
ra, da Barragem Reguladora do Reservatório e das margens Su: 
e Oeste da Usina Hidrelétrica de Cubatáo. 

Comandaram os Tostos de Vigilância e Segurança da Pedrei- 
ra, da Barragem Reguladora e das margens Sul e Oeste da Usi- 
na de Cubatáo os oficiais: tenentes José Rufino Freire Sobrinho, 
Walter Nogueira, Antônio de Oliveira Abreu, Carlos Menezes, E- 
dison Falco Lacerda, Bolestaw Zdanovicz, Otávio Cruz, Antônio 
Araújo, Alfredo Guilherme de Toledo, Hélio de Lima Carvalho, 
Milton Ciríaco de Carvalho e Ruy Pereira Nunes. 

Comandou o Batalhão, no periodo, o tenente-coronel Otavia- 
no Gonçalves da Silveira. 

6 - O R Pol Mont (Regimento de Polícia Montada) teve a 
seu cargo o policiamento e a viglância do cais do porto de San- 
tos, pelo seu destacamento montado daquela cidade, e fornecer 
um oficial para as funções de Interventor de Bastos, município de 
Tupã para conter manifestações da colônia japonesa local, con- 
trárias a posição do Brasil na guerra. 

Comandaram as missões de vigilância e segurança do cais 
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do porto, ao lado de outras de apoio ao Corpo de Bombeiros no 
trabalho de carga e descarga de navios pela paralisação dos es- 
tivadores, os oficiais: tenentes Romeu Carvalho Pereira, José Ma- 
ximino de Andrade Neto, Felix de Barros Morgado, Mário Gon- 
çalves Teixeira Filho, José Emery Carneiro, Paulo Afonso da Fon- 
seca Pires, Júlio Josué de Vasconcelos e Maurício Macedo Cardo- 
so. 

Indicado para a função, foi nomeado Interventor de Bastos 
o tenente Hernãni de Oliveira e Silva. Com habilidade, inteligên. 
cia e firmeza, esse oficial deu solução ao problema. 

Comandaram o Regimento, no período, os tenentes-coronéis 
Sebastião do Amara1 e Djalma Ribeiro dos Santos. 

7 - O 3Q BPM/I (30 Batalhão de Polícia Militar do Interior) 
sediado em Ribeirão Preto, recebeu a incumbência da criação de 
um Destacamento Especial, na cidade de Barretos, de efetivo e de 
comando de oficial, para entrar em ação imediatamente, com o 
objetivo de conter as constantes paralisações do serviço no Frigorí- 
fico local. 

A missão foi cumprida sem demora. Coube ao tenente Zeno 
Ribeiro Gomes iniciá-la. Em quatro meses, o clima era outro. 
Passou o cargo ao substituto com resultado positivo. 

8 - Vigilância especial sobre as colônias alemã, italiana e 
japonesa, na orla oceânica e áreas adjacentes. 

Esta missão foi geral para as unidades convocadas pelo Go- 
verno Federal, tendo em vista conter as manifestações constan. 
tes contra a posição do Brasil na guerra. A missão foi cumprida, 
sendo necessário efetuar prisões de pessoas refratárias ao cum- 
primento da lei e das ordens das autoridades. 

Os elementos capturados no litoral Norte eram encaminha- 
dos ao presídio de Pindamonhangaba; os capturados no litoral Sul 
eram encaminhados ao presídio de Santos, juntamente com os da 
Baixada; os capturados na Capital e municípios limítrofes eram 
encaminhados ao presídio da Rua Visconde de Parnaíba, em São 
Paulo. 

AS GREVES DA ESTIVA - O TRABALHO DOS BOMBEIROS 

Os estivadores santistas, após as declarações de neutralida- 
lidade e de beligerância, começaram a diminuir o ritmo do tra- 
balho de carga e descarga dos navios ancorados no porto. Pou- 
co depois, a pretexto de reivindicações e mais reivindicações, pas- 
saram à paralisação total do trabalho, passaram à greve. Se em 
época normal, uma situação dessa natureza trazia graves conse- 
qüências aos interesses nacionais, em período de guerra, as coi- 
sas ficariam mais difíceis. Por esta razão, foi alertado o Corpo de 
Bombeiros da Capital para ficar em condições de tomar a seu 
cargo, nas futuras paralisações, o serviço de carga e descarga no 
cais da cidade praiana. 
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As tarefas da estiva náo eram, totalmente, alheias aos bom- 
beiros paulistas, principalmente quando tinham pela frente um 
incêndio ou outro sinistro de armazem e depósitos de cereais. 
Mesmo assim, grupos de equipes foram submetidos a um treina- 
mento intensivo para o caso. O primeiro chamado veio, sem tar- 
dança, mas não houve improviso. 

O deslocamento devia ser feito, e o foi, por ferrovia. O Gru 
pamento inicial teria a seguinte composição: 200 bombeiros pa- 
ra carga e descarga; 120 infantes do l0 P B Chq para isolar a 
área; 100 homens de uma Divisão da Guarda Civil para comple- 
tar o isolamento e patrulhar determinados lugares; 50 homens da 
Polícia Especial, para reserva dos bombeiros nos trabalhos de 
carga e descarga; 50 homens da Polícia Marítima para tarefas 
eventuais; e 30 cavalarianos montados para o bloqueio dos pontos 
criticos mais afastados. 

Tudo em ordem, a tarefa é iniciada. Os bombeiros empe- 
nham-se a fundo, movimentando carretas, guindastes e múscu- 
los possantes. Ao vê-los trabalhar com aquela disposição e aque- 
la firmeza, tinha-se a impressão de peças bem ajustadas de uma 
máquina, ou de um cronômetro bem regulado. A operação foi 
repetida treze vezes, com magníficos resultados. 

Comandou os bombeiros, e toda a equipe empenhada, o co- 
mandante do Corpo de Bombeiros, Cel. Índio do Brasil, assesso- 
rado, naquela jornada e nas que a sucederam, por experimenta- 
dos oficiais bombeiros: capitães Pedro Marques Magalhães e Joác 
Tenório Vaz e os tenentes Armínio de Me10 Gaia Filho, Jorge 
Mesquita de Oliveira, Nelson de Carvalho Rosa, Cirénio Leite Pen- 
teado, João Sílvio Hoelz, Ricardo Gonçalves Garcia e Paulo Mar- 
ques Pereira. A maioria daquelas empreitadas contou com a pre- 
sença respeitável do D.  Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Sobri- 
nho, Secretário de Estado da Segurança Pública. 

SABOTAGEM NAZISTA FRUSTRADA EM SÃO PAULO 

Chegou a Buenos Aires, procedente da Aiemanha, em maio 
de 1939, Joachim Rudloff com a missão de recrutar sabotadores 
para o serviço do Reich, na América do Sul. Ao chegar, foi infor- 
mado da existência em São Paulo de um engenheiro mecânico e 
eletricista alemão, com todos os requisitos para um trabalho da- 
quela natureza. Kar! Gohl era o seu nome. Gohl, nazista convic- 
to como Rudloff, com seis anos de permanência em nosso País, 
desempenhava as funções de consultor técnico da fábrica de cal- 
deiras a vapor, a Ciclope, instalada na Capital paulista. 

Joachim Rudloff chama por carta a Karl Gohl para uma en- 
trevista na Capital portenha. Gohl não se faz de rogado. Parte, 
sem demora. Em Buenos Aires, Rudloff faz-lhe o convite. O con- 
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vidado aceita-o. Segue, dias depois, para Eerlim, onde faz um 
curso de sabotagem, com uma parte teórica, de instrução tática, 
principalmente de navegação, e outra prática, sobre fabricaçá~ 
de apetrechos de sabotagem, emprego de explosivos e material in- 
cendiário. Trazendo material para uma bomba de retardamento, 
vários quilos de kalium clorato, pó de alumínio, pxidul de ferro, 
um relógio de ação retardada, uma pistola automát: A C ~  e uma 
caderneta de crédito de um milhão de cruzeiros contra o Banco 
Germânico da América do Sul, Gohl chega a São Paulo, de vol- 
ta, em agosto de 1939. 

Com o inicio das hostilidades na Europa, Goh! entrou em 
açáo. Para cumprir os compromissos assumidos, ideou um pro- 
jeto dramático, segundo suas palavras, para realizá-lo em São Pau- 
lo. Era a destruição da Usina de Cubatão. O resultado do proje- 
to para aquele centro de força para São Paulo e Santos, "era a 
paralisação parcial das indústrias, com conseqüências econômi- 
cas e sociais, a paralisação parcial dos transportes ferroviários, a 
paralisação total dos transportes urbanos elétricos e grande re- 
dução das atividades públicas e privadas". 

Começou mobilizando dois ajudantes recrutados: um italia- 
no que falava o português quase igual aos brasileiros, de nome 
Alberto Baroni, e um amigo deste, brasileiro, chamado Francis- 
co de Paula Barros, mediante a promessa de pagamento de.. . . 
$ 30.000,00, a cada um. 

Baroni, encarregado de conseguir dinamite, cumpriu a in- 
cumbência. Entregou a Gohl, no principio de março, em seu es- 
critório, a Rua Senador Feijó, n.o 29 - sala 205 - um pacote 
com cerca de dez quilos de explosivo. Gohl levou a dinamite para 
sua residência, onde a preparou para a explosão por um detona- 
dor de tempo. Naquela ocasião, marcou a sabotagem para o fim 
daquele mês. 

No dia 20 de março, as 14,OO horas, Baroni e Barros encon- 
traram-se com Gohl, no seu escritório. Cada um portava uma 
pasta grande, contendo macacões e comida. Gohl, em vez de 
macacão e alimento, levava mais de vinte "bananas". Viajaram 
de trem, de Santo André a Cubatáo, onde tomaram refeição. As 
18:OO horas dirigiram-se ao local escolhido, para os preparativos 
iniciais, para uma ponte sobre o curso de água que servia de descar- 
ga a Usina. Entraram no arvoredo, vestiram os macacões e come- 
çaram a galgar a serra. Foi uma caminhada difícil, onde não ha- 
via estrada nem vereda, pela mata fechada, em busca das proxi- 
midades da tubulação. Pela madrugada, tiveram-na à vista. Al- 
cançaram-na. O projeto de Gohl era fixar a dinamite entre os tu- 
bos. Com a explosão, causar a destruição de, pelo menos, um gru- 
po gerador com a potência de 70.000 ou 80.000 quilowats. Com 
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jsso, esperava Gohl que o jato de água solto pela explosão atin- 
gisse o edifício da Usina, arrasand0.a. Os consertos - calculava 
ele - levariam cerca de um ano e meio, uma vez que todas as má- 
quinas e os tubos de aço especial necessários só podiam ser ad- 
quiridos nos Estados Unidos. 

Os três descansaram o dia inteiro. Evitaram movimentos que 
pudessem denunciar-lhes a presença na área. Ao anoitecer, re- 
tomaram a caminhada. As 23,OO horas, chegaram a cerca de cem 
metros da tubulação. Naquele momento, rolaram por terra as es- 
peranças dos sabotadores. Gohl e seus companheiros descobri- 
ram que "ao longo dos tubos, corria, constantemente, um eleva- 
dor com pessoas dentro, e que o intervalo, entre as subidas e des 
cidas desse elevador, não era suficiente para a colocação das car- 
gas explosivas entre os tubos, com possibilidade de êxito". 

Desanimados, Gohi e seus companheiros, retiraram-se. No 
meio do mato, executou ele um ato simbólico: cavou um buraco 
no solo e enterrou a dinamite e, com ela, as esperanças da Divi- 
são da Defesa do Reich, no Brasil. 

Tempos depois, Albert Thiele, outro agente nazista no Bra- 
sil, em carta a familiares em Berlim, que caiu nas mãos da Po- 
lícia, "pedia-lhes avisar à Defesa que todos estavam bem, mas 
Georg Blass, outro agente mais categorizado, depois de Gohl, não 
tinha comunicaçáo com os outros sabotadores da América do Sul; 
que seria quase impossível cumprir a missão, por causa da vigi- 
lância policial, sendo que o grande projeto de Gohl, a Usina de 
Cubatão, havia fracassado". Essa correspondência tinha sido es- 
crita em inglês. 

Pelas expressões de Gohl, em documentos oficiais citados por 
Stanley Hilton, na obra "Suástica sobre o Brasil" - Editora Ci- 
vilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1977 - e pelas expressóes da 
carta de Albert Thiele, também a serviço do Reich em nossa ter- 
ra, duas foram as causas do fracasso do projeto de sabotagem na 
Usina de Cubatão: a primeira, o pequeno intervalo do elevador 
que não era suficiente para a colocação das cargas explosivas en- 
tre a tubulação, com possibilidade de êxito; a segunda, a vigilân- 
cia policial. A segunda causa do fracasso da sabotagem nazista, 
na Usina de Cubatão, a vigilância policial, segundo os próprios 
agentes do Reich, foi exercida, de 5 de fevereiro de 1942 a 7 de 
setembro de 1945, pelo 6: Batalhão de Caçadores da então For- 
ça Publica, pelo atual 69 Batalhão de Policia Militar do Interior 
do Estado de São Paulo. 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo cumpriu, e cum- 
priu bem, as missões que ihe foram delegadas no esforço de guerra 
do Brasil. 



A PERSONALIDADE DO PRESIDENTE ALTINO ARANTES. SUA 
FORMAÇÁO HUMANISTA. O PARLAMENTAR. 

O ADMINISTRADOR. O ORADOR. 

Jose Alves Palma 

No dia 29 de setembro de 1876, há cem anos, nascia, em Ba- 
tatais, um esperançoso menino, filho de Francisco Arantes Mar- 
ques e de d. Maria Carolina Arantes, que recebia o nome de Alti- 
no. 

Batatais era uma cidade esst.lcialmente católica; era meio 
propicio a formaçóes equilibradas e serenas. 

Passara uma infância normal, respirando o ar puro daquela 
elevação e percorrendo de velocipede as calçadas da cidade, rece- 
bido com carinho e acatamento por todos os conterrâneos. 

Foi, então, inaugurado o trecho da Estrada de Ferro Mogia- 
na que atingia aquele ponto, conduzindo suas Majestades Impe- 
riais D. Pedro I1 e Da Thereza Cristina, para maior brilho e real- 
ce daquele acontecimento histórico para toda a região! 

Depois das visitas protocolares e de percorrerem a cidade, di- 
rigiram-se os soberanos e sua Comitiva rumo à estação, a fim de 
regressarem. Passaram pela escola do professor Camilo de Mene- 
zes, onde eram aguardados pelos alunos. 

Teve, nesse momento, o homenageado de hoje, o grande pa- 
pel da sua infância: saudar os Soberanos e oferecer a Imperatriz 
um ramo de flores, enlaçado em fita de cor verde-amarela! 

Um discurso previamente escrito, de forma escorreita, pelo 
Dr. Dinamerico Range1 ou pelo dr. Azevedo Marques, e retido na 
sua memória, foi proferido de maneira adequada. E agradou a 
todos. 

No momento de genufletir diante dos Soberanos foi acaricia- 
do pela Imperatriz. Uma aura fagueira roçou-lhe a fronte e um 
misto de contentamento e orgulho exaltou-lhe a alma. Começou 
a amá-los e admirá-los. Teve, assim, o seu batismo cívico das fi- 
guras eminentes do Segundo Reinado, os Imperadores do Brasil. 
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Daqueles Imperadores que, amainando as tempestades que vi- 
nham do tempo da Regência e realizando um governo de paz e 
de justiça, plasmaram o grande remanso do Segundo Império; e, 
externamente, vencendo as tropelias e os desatinos dos caudilhos 
platinos Rosas e Oribe, e, mais tarde, as provocações do déspota, 
mais guaicuni do que platino, Solano Lopes do Paraguai, eleva- 
ram o Brasil a uma culminância jamais atingida por país algum 
da Aniérica Latina. E tornaram-se, então, as figuras centrais da 
história da nação brasileira! 

Sob tão lisonjeiros auspícios, era natural que aquele infante 
de intuição precoce se sentisse estimulado a projeções luminosas 
a favor da sua Terra e da sua gente. 

Aos onze anos de idade matriculou-se no Colégio São Luiz de 
Itu. 

Falar do Colégio de Itu é evocar um conjunto arquitetônico 
de forma irregular, com frente para uma Praça Pública, compos- 
to da bela igreja de São Luiz Gonzaga, recuada da linha da Pra- 
ça e do edifício principal com três pavimentos e de outros edifícios 
laterais e paralelos. O edifício principal, acessível por uma por- 
ta, que iniciava também um corredor perpendicular á sua área, 
o qual, na sua extensão, cruzava com outro corredor de sentido 
horizontal, havendo ainda outros corredores menores, ligando as 
peças daquele conjunto. Ao lado dos corredores situavam-se os 
salões de estudo, as salas de aula, instalações administrativas, e 
dependências para música, artes, bibliotecas, enfermarias, farmá- 
cia, armazém, artefatos, cozinhas, lavanderias e demais necessá- 
rias. Numa extremidade, o vasto refeitório; numa torre, o sino 
que dava sinais a Comunidade. Nos andares superiores os dor- 
mitórios, em lugares apropriados, as clausuras dos padres, e, des- 
tacados, o Salão do Reitor, o Salão do Ministro e o Salão dos Atos. 

Fora, os pátios dos recreios dos grandes, dos médios e dos 
pequenos, devidamente separados e com os seus pavilhões de abri- 
go contra o sol e contra a chuva. No fim de uma alameda de bam- 
buzais, a Gruta de Lourdes; e, além, a chácara do colégio que se 
estendia ao longe. Esse o esquema que devia ter permanecido na 
memória de todos os que passaram por lá. 

Dentro desse esquema, um pequeno mundo formado por ser- 
viçais - funcionários qualificados, alunos, escolásticos, irmãos, 
padres, professores - que chegou a perto de mil pessoas, primp- 
rosamente dirigido por uma cúpula que era a Reitoria e o Minis- 
tério. 

Todo o entusiasmo de um antigo aluno é diminuto e incolor 
para debuxar sequer a alta cultura e a apurada virtude do corpo 
dirigente e docente daquele Educandáno, formado pelos membros 
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da Missão Romana, edificadora do Colégio, e plasmadora da al- 
ma de um escol da juventude brasileira. Contemplando-o, é que 
se compreende o valor de uma Ordem que enfrentou o movimen- 
to de Lutero e realizou a verdadeira reforma da Igreja com o res- 
surgimento espiritual que provocou naquela época. 

Foi esse o pequeno mundo em que ingressou o aluno de Ba- 
tatais. 

Pertenceu a Congregação Mariana, onde exerceu cargo na  
sua diretoria; e também a Arcádia Gregoriana, entidade cultural 
fundada pelo Pe. Bento Schettini Teixeira Guimarães e depois di- 
rigida pelo escolástico José Maria Nettusi. Trata-se da Academia 
de Letras do Colégio. Ingressavam nela os alunos que apresen- 
tassem pendores literários ou apreciáveis dotes oratbrios. Gregó- 
rio Nazianzeno foi o Sócrates da eloqüência cristã: decorre daí o 
nome da entidade. 

Foi fundada em 1882. Os patronos dos árcades eram nomes 
da literatura e da história da Grécia e de Roma. Exemplo: Carlos 
Magalhães de Azevedo - BURINDO; Jerônimo de Souza Mon- 
teiro - CALINO; João Teixeira das Neves - TIRTEU; Acácio Ju- 
vêncio de Toledo - PLfNIO; Augusto Pinto Lima - ULISSES; Ar- 
tur Pinto Lima - ALCEU; Altino Arantes - TELÉMACO; José 
Geraldo Bezerra de Menezes - HESÍODO; Carlon Chagas - LI- 
CfNIO; Nero Senna - TRASÍBULO . 

Entre os trabalhos dos arcades, dessa época, e posteriores, po- 
demos notar: de Altino Arantes - UM PASSEIO PELAS CAMPI- 
NAS (do discurso de DEODATO FERREIRA LEITE) ; de Nero Sen- 
na - A VIRTUDE; de Alexandre Marcondes - SEU NOME, so- 
neto sentimental; de Alvaro Pereira de Souza Lima - RIACHUE- 
LO; poema épico inspirado em Batalha Naval da Guerra do Para- 
guai; de Justino Pitombo - A MORTE DE CÍCERO, soneto trági- 
co, fiosófico, cristão; de José Pedro de Araújo Netto - ADAO E 
EVA, episódio bíblico; de Zoroastro Ubaldo de Gouvêa - O DIA- 
BO, soneto sofisticado; de José Arantes Junqueira, FLORES SE- 
CAS. 

Alexandre Marcondes, no discurso do centenário do Colégio, 
tem uma passagem que devemos recordar: "Não afirmo que a A- 
cademia Brasileira de Letras, fundada 14 anos depois, em 1896, 
houvesse previamente examinado os estatutos da Arcádia Grego- 
riana, embora se percebam, várias semelhanças.. . ." "Mas sem- 
pre quero dizer que entre os imortais fundadores da Academia 
Brasileira, havia um árcade de Itu." 

Recebemos, há pouco tempo, do Dr. Homero Senna, da Gua- 
nabara, um livro precioso sobre o seu pai Nero Senna - "Um Mi- 
neiro de Guaratinguetá". É desse livro a referência acima sobre 
os patronos dos árcades gregorianos e também este depoimento: 
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"Quando eu era ainda uma criança e morava em companhia 
do meu saudoso pai, no extremo norte de Minas, a fama do Colé- 
gio São Luiz de Itu chegou até lá do mesmo modo que havia che- 
gado a todos os rincóes longínquos do País, como estabelecimento 
de instrução modelar. E foi resolvida a minha internação nesse 
Colégio. Durante cerca de um mês viajei em caravana organiza- 
da por caminhos quase intransitáveis, vadeando rios, pousando 
em lugares inóspitos, até galgar a Leopoldina, o primeiro ponto 
da Estrada de Ferro, de onde fui ao Rio, do Rio a São Paulo, e de 
São Paulo a Itu. Aí, com uma nova turma de alunos que vinham 
de todos os pontos do Brasil, chegou de Batatais um menino de 
compleiçáo franzina, tímido, delicado, bem comportado e inteli- 
gentíssimo, o qual recebeu o número 212. Esse menino era Alti- 
no Arantes. Estudioso em excesso, era o melhor aluno de todas as 
aulas. Nunca foi surpreendido desprevenido ou fraco em qualquer 
chamada e as suas notas eram, invariavelmente, ótimas. O curso 
de preparatório estudado com o Pe. Baggioli; Pe. De Meis, Pe. 
Lombardi e Pe. Galanti, professores especializados nas maté- 
rias que lecionavam, ele o fez com brilho, e o curso acadêmico que 
se seguiu na Faculdade de Direito de São Paulo teve êxito igual." 

Se há alguém que seja o resultado completo de um Colégio e 
de seus educadores ê o homenageado. No primeiro Congresso in- 
teramericano de antigos alunos dos Jesuítas, realizado em São 
Paulo, em 1948, salientou a formação que todos tiveram nas li- 
ções da Companhia de Jesus. Disse então: 

"Aprendemos nas mesmas classes, os nossos cérebros juvenis 
se entreabriram para o conhecimento das letras e das ciências sob 
a direção e o cuidado dos mesmos mestres. E estes, a seu turno, 
se inspiraram e se conduziram por aquelas regras de luminosa 
pedagogia, que, assentes primordialmente na própria Constitui- 
ção da Companhia de Jesus, se desenvolveram e se aprimoraram, 
com o correr dos tempos, consolidando-se, afinal nessa grandio- 
sa Ratio Atque Instituto Studiorum Societatis Jesu, a qual, na 
sentença do célebre historiador Macaulei, conferiu aos Jesuítas 
uma insuperável proeminência na arte de dirigir e formar o ca- 
ráter da mocidade. 

"Com efeito: mais de dois séculos, nas diminutas páginas do 
Ratio Studiorum, compendiou-se, por assim dizer, o código uni- 
versal da instrução secundária. E, se a necessidade de atender aos 
programas oficiais do ensino, com seu pomposo e não raro desor- 
denado cortejo de matérias novas, modificou-lhe em parte o pla- 
no harmonioso e alterou-lhe o método didático, originariamente 
estabelecido, do grande conjunto subsistem ainda inatingidas e 
inabaláveis as duas linhas mestras da sua possante estrutura: a 
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formaçáo da alma pela doutrina e pela prática da religião; e a 
ilustração da inteligência pelo ensino e pelo exercício das letras 
e das humanidades clássicas." 

Os Jesuítas, desde os primeiros tempos da sua instituição, 
contribuíram largamente para preparar, desenvolver e completar 
o tipo perfeito do homem zulto, do homem de bem, na ampla e 
mais legítima acepção desse vocábulo, conforme Bernaville, Les 
Jesuites, folha 172. 

E o padre Hélio Viotti completa essa passagem com esta ob- 
servação: nas palavras de Altino Arantes, com absoluta proprie- 
dade e elegância, se nos oferece uma luminosa síntese da larga 
exposição que se pode ler no primeiro volume da obra do padre 
José Maria Madureira - A Companhia de Jesus, Sua Pedagógi- 
ca e Seus Resultados, e apresentada sob o cunho ainda mais cri- 
tico pelo padre Leonel Franca no seu livro Sob o Método Pedagó- 
gico dos Jesuitas. 

Foi essa formaçáo humanista, oriunda da Ratio Studiorum, 
que ilustrou o Parlamentar, o Administrador, o Estadista, e for- 
mou a sua personalidade de escol. 

Formado em Direito regressou para Batatais. Em 1899 ca- 
sou-se, em Franca, com Maria Teodora de Andrade, de importan- 
te família daquela cidade, em Batatais e em toda a região da Alta 
Mogiana. 

O seu valor pessoal, decorrente dos seus dotes de inteligên- 
cia, de vontade e de sentimentos, vitoriosamente comprovados no 
seu curso de colégio e universitário, e do relevo de sua família, 
enriquecia-se ainda mais com esse casamento de irradiação social 
e regional. 

Na política municipal de Batatais, em dado momento, havia 
um grupo de incontestável preponderância, formado por Gabriel 
de Andrade Junqueira, na sede, e de Honório Vieira de Andrade 
Palma e Antônio Justino de Figueiredo, no distrito de paz exis- 
tente. Era o grupo natural de Altino Arantes. E de fato o foi: 
definido e incorporado nesse grupo, aceitou todas as consequên- 
cias que a sua atitude acarretasse. Esse grupo jamais foi venci- 
do, mesmo quando uma oposição vigilante e pugnaz, chefiada por 
elemento de real prestígio e simpatia, como foi Manoel Nogueira, 
o enfrentou. 

Ouçamos, agora, uma passagem do seu DIARIO, anotações 
inéditas, em posse das suas filhas: 

"E quando iniciei a minha carreira política, como deputado 
federal, fi-lo numa eleição displitada e livre, amparado apenas 
pela força partidária que me conferia a indicação quase unânime 
dos diretórios da Zona da Mogiana; de sorte que, ao ser apresen- 
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tado o meu obscuro nome a Comissão Diretora, pelo saudoso Ge- 
neral Glicério, este pudera dizer com verdade: aqui trago um 
candidato a ser eleito, por nós ou contra nós. Escolham. . . ." 

Foi, então, incluido na chapa do Partido Republicano Pau- 
lista e vitoriosamente eleito para a legislatura Federal de 1906, 
e, depois de ter exercido a presidência do Estado, eleito novamen- 
te em 1921, em 1924, em 1927 e 1946. Seis vezes conduzido ao 
Parlamento Nacional como representante de São Paulo. 

Passamos, agora, a ação do Deputado, do Secretário de Go- 
vemos, e do Presidente do Estado. 

Na primeira legislatura não teve pressa para a sua estréia e 
não se inscreveu no Grande Expediente. David Campista, gran- 
de orador e jurista, relatava o projeto relevante sobre a Caixa de 
Conversão, semelhante ao que fora realizado na Argentina, e 
que vinha despertando a atenção de todo o mundo financeiro e 
econômico do Brasil. 

O Deputado Altino Arantes não se achava inscrito para di- 
cutir a matéria, mas, como notou Gontijo de Carvalho, tendo fei- 
to bom curso de Economia Política na Faculdade de Direito, e, 
recordando ainda de Almeida Nogueira, Leroy Beaulieu e Vieira 
Souto, Relatório de Rui Barbosa sobre Finanças, e tendo lido a 
Valorizacion de La Moneda, de Vitorino de La Plaza, na Argenti- 
na, pediu a palavra, no Pequeno Expediente, para, modestamen- 
te, intervir no assunto. 

A surpresa foi geral. Surpresa maior, porém, foi a do êxito 
da sua intervenção! Do orador que se revelava e do erudito fi- 
nancista e economista que emergia do seio da Câmara! Contra- 
pôs-se vantajosamente a Serzedelo Corrêa, a Barbosa Lima, e aos 
demais adversários do projeto da Caixa de Conversão! David Cam- 
pista, de fama consolidada, sentiu-se aliviado com aquele apoio 
inesperado a causa que defendia! Exultou-se de contentamento! 

Os aplausos generalizados na Câmara e na Imprensa consa- 
graram o novo representante de São Paulo, que, modesto e esqui- 
vo, procurava desaparecer, em seguida, no seu retraimento. 

Eis, porém, que uma nova oportunidade se lhe deparava. To- 
maz Cavalcante, representante do Ceará, como havia feito no 
ano anterior, procurava suprimir do projeto do Orçamento da Re- 
pública a verba que mantinha a legação brasileira no Vaticano. 
Sectário e intolerante, não se convencia com argumento algum 
por mais convincente que fosse. 

O Deputado Altino Arantes contrapôs-se ao colega do norte 
com argumentos extraídos somente do Direito Público Constitu- 
cional e Internacional, sem usar da sua crença religiosa para o 
fazer. A sua contestação é modelo de discussão parlamentar; os 
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apartes insistentes foram respondidos de maneira precisa e per- 
feita e dentro da melhor ética, cortesia e urbanidade. Uma pilha 
de livros de autores especializados lá estava na tribuna a favor da 
sua tese: foram citados e chamados a comprovação. Outro êxito 
igual ou superior ao da estréia! 

Impressionados com o ciclo de revoluções por etapas que se 
desencadeou no Brasil em 1922, 24, 26, 30, 32 e 35, eminentes re- 
presentantes federais, como José Augusto, Raul Pila, Glicério 
Alves e muitos outros, pensaram em adotar o regime parlamen- 
tarista, a fim de conter aquele ciclo e salvar o Brasil da anarquia 
e dos perigos revolucionários. A queda de um gabinete seria uma 
revolução branca e sem violência alguma. A intenção era boa. 
Mas, Raul Pila, inteligência e caráter adamantinos, nunca foi 
governo e era um teórico que levava ao extremo as suas concep- 
ções. Instruiu-se sobre o assunto, de maneira unilateral, na Yo- 
litiea Geral do Brasil, de José Maria dos Santos, tratadista do 
parlamentarismo no tempo do Império. Esse livro para Raul Pila 
era uma Bíblia, e que devia ser adotado integralmente. Jamais 
cogitou das faces negativas do probiema. 

Gontijo de Carvalho frisou bem: É inegável que, no regime 
parlamentar, há os males da flutuação da opinião, da instabili- 
dade dos governos de gabinete, da falta de continuação adminis- 
trativa, das excessivas e impertinentes justas oratórias, em de- 
trimento da ação rápida e eficiente dos parlamentos. 

O Deputado Altino Arantes provou que esse defeito da ins- 
tabilidade do governo é muito mais grave do que o inerente ao 
presidencialismo de ter o governo um período determinado de 
duração. No presidencialismo a luta pelo poder é permanente e 
contínua, de dia a dia, de hora a hora, de minuto a minuto. 
Não pode haver sossego para governar. 

Cita André Tardieu, no seu livro Le Souverain Catif. Nos 
seus dois primeiros gabinetes, cuja duração foi de treze meses, 
teve que receber, em 329 sessões do parlamento, 327 interpelações 
e teve de discutir a aceitação de 101 e o mérito de 93 dentre elas. 
Nessas ocasiões, como nos debates orçamentários e legislativos, 
teve que subir a Tribuna 127 vezes, e de levantar, a seu turno, 60 
vezes questões de confiança. Ajunte-se a isso 14 comparecimentos 
as Comissões parlamentares e o total das intervenções pessoais 
a que ele, como Chefe do Governo, foi obrigado pelo voto da Câ- 
mara, orça em 206, ou seja um quociente de 25 intervenções por 
mês. 

Se se consideram (é ainda Tardieu quem fala) os 27 gover- 
nos posteriores a primeira guerra; se se excetuam aqueles, como 
o Ministério Herriot em 1926 e o Ministério Flandim em 1936 - 
acabaram no desastre financeiro; e aqueles que, como o Minis- 
tério Chatemps e Daladier, em 1934, acabaram na vergonha e no 
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sangue; que coisas definitivas os outros 33 tiveram a oportuni- 
dade de realizar? A Clemanceau, que havia ganho a guerra, im- 
pediu-se de organizar e defender a vitória. A Poincaré, que, em 
1926, havia salvado a França da ruína financeira, via de regra, 
não deixaram nem rastro nem lembrança da sua passagem. Que 
benefício ponderável resultou para a França nos dois gabinetes 
de Millerand, do gabinete Laygues, do 7.0, do 8.0, do 9.0, do 10.0, 
do ll.", gabinetes Briand, do gabinete François Marsal, do I.", 
do 2.0, do 3.0 gabinetes Hèrriot, dos dois gabinetes Paimlevé e de 
outros que não lhe eram inferiores? Incapacidade dos homens 
ou degenerescência das instituições? 

E a resposta a esta tremenda interpelação ressalta franca 
e peremptoriamente da dolorosa conclusão a que chegou o esta- 
dista gaulês e que ele esteriotipou para instrução da posteridade 
nesta dura sentença: "todos os franceses pensam que o país só 
está tranqüilo quando as Câmaras entram em férias; porque o 
regime parlamentar da França hodierna é ininigo da França 
eterna!" 

Era assim o Deputado Altino Arantes. Poucas vezes discutia 
um assunto no parlamento, mas, quando o fazia, era da maneira 
mais completa e a mais brilhante possivel. 

Até aqui tratamos do deputado. Vamos passar ao Secretá- 
rio de dois governos e ao Presidente do Estado. 

Em novembro de 1911, resignou o mandato de Deputado Fe- 
deral, da sua segunda eleição, para ir reger a Secretaria do Inte- 
rior do Governo Albuquerque Lins e depois a mesma Secretaria 
no Governo Rodrigues Alves. Naquela época essa Secretaria era 
a mais importante do Governo porque abrangia os assuntos da 
Educação e da Saúde. Esse binômio continuaria a .preocupá-lo no 
seu futuro governo, podendo, pois, ser apreciado, nesta fase, de 
maneira englobada. 

A sua plataforma de candidato ao governo, no quatriênio de 
1916 a 1920, lida no Teatro Municipal, no dia 5 de janeiro, no 
banquete que lhe oferecia o Partido Republicano Paulista, é um 
documento honroso sob todos os aspectos: erudição, cultura, pa- 
triotismo, e propósito de bem servir ao seu Estado e a sua gente! 

Passa em revista os problemas que pretendia confrontar, na 
sua gestão, desdobrando-os nas suas diversas modalidades e nuan- 
ças: Liberdades Individuais, Representação das Minorias nos Cor- 
pos Deliberativos, Instmção, Saúde, Poder Judiciário, Polícia, For- 
ça Policial, Finanças, Déficit Orçamentário, Economia. Um pro- 
.grama para verdadeiro administrador ou Estadista. 

Moderado por natureza nunca teve um gesto de reação con- 
tra qualquer adversário. A imprensa jamais gozou de tanta li- 
berdade, e, mesmo nos periodos de estado de sítio, o direito de 
crítica foi o mais amplo possível. Proliferaram mesmo pesquisas 
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licenciosas, que, abusando da tolerância oficial, denegriam a re- 
putação de homens públicos e exploravam noticiários escanda- 
losos. Preferia sofrer essa face negativa do ambiente, do que ser 
acusado de coibir as liberdades do indivíduo. 

A instrução pública, que vinha merecendo a dedicação das ad- 
ministrações anteriores, encontrou, de sua parte, novo amparo 
e solicitude. O combate ao analfabetismo foi ampliado pela dis- 
seminação dos grupos escolares na periferia da capital e em todo 
o interior do Estado. Novas Escolas Normais e Profissionais com 
o aprendizado de artes e ofícios foram erigidas em localidades 
que possuíam condições para mantê-las e desenvolvê-las. A Esco- 
la de Medicina, criada anteriormente, foi devidamente instalada. 
E, com o preenchimento do seu quadro de professores e a nomea- 
ção ,do seu primeiro diretor na pessoa do eminente Dr. Arnaldo 
Vieira de Carvalho, póde funcionar regularmente. O Instituto do 
Butantã adquiriu tal relevo que repercutiu por todo o mundo 
com a sua fisiononaia científica. A Escola Politécnica foi reapa- 
relhada e desenvolvida. 

A higiene pública foi aprimorada, quiçá como nunca. O Mal 
de Hansen, que havia preocupado o Secretário de Governo, coti- 
tinuou na cogitação do Presidente: instalou-se o Leprosário Santo 
Ângelo de maneira condigna e eficiente. E a idéia dos leprosá- 
rios regionais teve ambiente para nascer e depois se expandir de 
maneira incoercível e de se concretizar em lugares e ocasiões di- 
ferentes. Ainda em 1927 reunimos presidente de Câmaras, prefei- 
tos e vereadores dos municípios da região media da Mogiana, em 
Mococa, num Congresso da Municipalidade, presidido pelo sr. 
Antônio Lima Figueiredo, Prefeito de Mococa, secretariado por 
nós, presidente.da Camara de Cajuru, superintendido pelo dr. 
Manoel Carlos de Siqueira, presidente da Câmara de Mococa, e 
assistido pelo Dr. Fábio Barreto, secretário do Governo de então. 
Esse Congresso resolveu que cada município concorresse com 
10 :: do seu orçamento para a construção do Leprosário de Cocais. 
Uma comissão nomeada arrecadou o numerário necessário e deu 
início as obras que, dentro de pouco tempo, estavam terminadas e 
o Leprosário construido funcionava regularmente. Eis, porém, 
que se abria o cíclo de 1930. Com os novos tempos a idéia reden- 
tora começaria a empalidecer ou transformar-se.. . 

No combate a pandemia que se denominou gripe espanhola, 
em 1918, o Governo do Estado esteve a altura daquele momento 
histórico. Atualmente poucos se recordam do pavor e da deso- 
rientação que se apoderaram de todos os espíritos, primeira difi- 
culdade que o governo teve que vencer, antes mesmo de enfrentar 
a pandemia. No combate desta, que foi multiforme, é de justiça 
recordar, aqui, uma providência tomada, nas palavras do pró- 
prio presidente, e referente a uma das maiores expressões do cle- 



ro paulista de todos os tempos: "na temerosa e mortífera epide- 
mia. . . foi D. Duarte quem, autorizado oficialmente pelo Go- 
verno do Estado, organizou e dirigiu todos os serviços de assis- 
tência e de distribuição de socorros aos pobres e aos nccessita- 
dos". Foram diretores do Serviço Sanitário do Secretário de Go- 
verno e do Presidente Altino Arantes - Emílio Ribas e Artur 
Neiva . 

Tinha uma deferência especial para com o Poder Judiciário 
e para com a Justiça em geral, como se infere do capitulo da sua 
plataforma que trata do assunto. Começa citando uma passa- 
gem luminosa de Campos Salles sobre a elevada missão desse po- 
der no sistema republicano. Jamais alguém disse melhor em tão 
poucas palavras: 

"O Poder Judiciário não liita, não ataca e nem defende: 
JULGA. Privado da iniciativa que aos outros poderes cabe, pois 
que a sua ação não se manifesta senão quando provocada; a po- 
derosa influência moral que possui é a resultante da própria ma- 
jestade da Lei que ele aplica ao influxo exclusivo dos sentimen- 
tos da Justiça. Assim compreendendo a índole desse poder, não 
hesita em dizer que o seu papel, no jogo das funções constitucio- 
nais, se caracteriza essencialmente pelo afastamento do terreno 
em que se pleiteiam os interesses dos partidos". 

Comenta essa passagem para concluir, numa época em que 
não havia concurso para ingresso na carreira: "empregarei sem- 
pre a mais escrupulosa seriedade no provimento dos cargos da 
magistratura". 

Na greve operária de 1917, apareceu, pela primeira vez, a ação 
de extremistas estrangeiros. O Governo, que atendeu as primei- 
ras reivindicações que lhe pareciam justas, reprimiu-a, quando 
ela se tornou movimento perigoso e começo de subversão social, 
com ameaça da vida e da propriedade particular. 

Providências corajosas já vão aparecendo para caracterizar 
uma época administrativa. A resolução do caso da Estrada de 
Ferro Sorocabana, com a rescisão do arrendamento, encampação 
respectiva e volta ao domínio pleno do Estado, foi um ato de ad- 
múiistrqão patriótico e beneménito, e de feiçgo nacionalista. 
"A operação não criou ônus algum para o Estado, visto como a 
renda líquida daquela Ferrovia, apurada anualmente, bastava, co- 
mo bastou de sobras, para satisfazer o movimento da amortiza- 
ção e juros, não só do restante do enipréstimo primitivo para a 
aquisição da Estrada, como a recente emissão de apólices, ieita 
para ocorrer aos encargos da rescisão''. Em tempo relativamente 
diminuto, o compromisso foi completamente pago, e a Sorocaba- 
na reincorporada a riqueza do Estado, como pérola de inestimá- 
vel valor." 

Desapropriou, também, a estrada de Ferro Araraquarense, 
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que se achava em estado precário e em completa decadência, re- 
formando-a para melhores serviços. E, antes de terminar o seu 
governo, encaminhou a aquisição da Soutliern-Railway, que serve 
o litoral. 

Foi no seu governo que se realizou a operação mais perfeita, 
até então efetivada em defesa do Café, e na qual lucraram os la- 
vradores, o Estado de São Paulo e a União. O Presidente Altino 
Arantes a relata e justifica convincentemente, de modo a não dei- 
xar a mínima dúvida sobre a necessidade da operação, naquela 
época, em documento oficial. 

Mas, como foi a parte que solicitou a aprovação do proble- 
ma, preferimos outro depoimento também honradíssimo e de tão 
alto gabarito, o do próprio Presidente da República de então, o 
Dr. Wenceslau Braz, em entrevista que, em 15 de julho de 1954, 
concedeu ao jornalista Assis Chateaubriand para uma edição es- 
pecial do Diário de São Paulo sobre o CAFÉ. O Presidente de São 
Paulo mandou o seu Secretário da Fazenda, Dr. Cardoso de Al- 
meida, entender-se com o Presidente da República sobre o as- 
sunto. 

Eis c o m  o Presidente Wenceslau Braz recorda o problema: 
"O Café a menos de oito mil-réis por arroba; a lavoura exausta e 
sem recurso algum ameaçada de colapso bradava por socorro ur- 
gentíssimo.. . A proposta do governo paulista era a seguinte: o 
Governo do Estado compraria o café com os recursos financei- 
ros que a União lhe forneceria, prestando contas de cada dez mil 
contos adiantados, com o objetivo de elevar o preço da mercado- 
ria a treze mil-réis por arroba.. . Se da operação de compra e 
venda resultasse pmjuízo, ficaria este exclusiframente a cargo 
do governo paulista; se lucro, seria este repartido igualmente en- 
tre a União e o Governo de São Paulo". 

"Julgada viável a proposta, aprovada pelo Congresso a neces- 
sária emissão, a operação foi realizada. O café subiu a treze mil- 
reis por arroba. Vitória completa para todos os interessados. A li- 
quidação da operação deu um lucro f i a 1  de cerca de cem mil 
contos, que foram repartidos entre a União e o Estado de São 
Paulo!. . . Desta vez a maior riqueza de São Paulo e do Brasil 
foi completamente amparada com a realização de um plano bem 
traçado e realizado com segurança para todos os interessados". 

Acrescenta o Dr. Wenceslau Braz: "Pois bem. O Governo 
Altino Arantes agiu de tal forma que só mereceu aplausos gerair 
Entre os grandes serviços prestados a São Paulo e ao Brasil por 
este eminente patricio, não é da menor importância a defesa que 
fez do café, em hora tão angustiosa da vida nacional". 

A representação das minorias, nos corpos deliberativos do 
Estado e dos Municípios, foi rigorosamente respeitada pelo seu go- 
verno e os casos de alta indagação resolvidos pelo Poder Judiciá- 
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rio ou pelo Tribunal de Justiça do Estado, em grau de recurso. 
sem interferência governamental. Respeitou e acatou a vonta- 
de popular, sem procurar influenciá-la. 

Em 1919, na Segunda Campanha Civilista, votamos em Rui 
Barbosa para Presidente da República e vencemos a eleição em 
nossa terra, contra o candidato apoiado pelo governo de São Pau- 
lo, e recebemos de Júlio de Mesquita honroso telegrama de felici- 
tações, e Cajuru foi citado, ao lado de outros municípios do Brasil. 
em célebre conferência do maior dos brasileiros, com recanto de 
civismo. 

E continuamos amigos do Presidente Al t io  Arantes, tanto 
que, algum tempo depois, fomos nomeados para Promotor Públi- 
co, de Palmeiras, em decreto publicado no Diário Oficial. Vimos 
a São Paulo e lhe agradecemos penhoradamente a deferência, 
mas expusemos o nosso escrúpulo em tomar posse de um cargo 
de carreira e remunerado, quando já havíamos sido eleito verea- 
dor e presidente da Camara de nossa Terra, cargo eletivo e tem- 
porário e sem remuneração alguma. O Presidente acatou o nosso 
escrúpulo: o cargo eletivo, embora de simples Vereador e de mu- 
nicípio do interior, era um mandato do povo que devia ter pre- 
ferência sobre o cargo de nomeação. E não tomamos posse de 
Promotor da Justiça! 

Corre o tempo. Vem 1924. Os seus amigos Alvaro de Cama- 
lho, Olavo Egydio, Marrey Junior, Rodrigues Alves, ele próprio, 
viram-se em dificuldade na composição da chapa federal do Par- 
tido Republicano Paulista, em virtude da orientação do governo 
do Estado naquele momento. Não vacilamos um instante. Deixa- 
mos o nosso lugar no Diretório do Partido Republicano local e 
acompanhamos a sorte dos que formaram a Coligaçílo, nova dis- 
sidência que elegeu os seus candidatos sem cooperação oficial. 
O Presidente Altino Arantes jamais esqueceu esse nosso gesto. 

A Polícia de Carreira mereceu a sua melhor atenção como 
auxiliar da Justiça. 

A Força Pública, que já era motivo de orgulho dos paulistas, 
com o aprimoramento que lhe conferiu a Missão Francesa, mere- 
ceu todo o seu entusiasmo. Dotada de vastos quartéis, ginásio, 
hospital e outros melhoramentos, estava apta para desempenhar 
a sua alta missão. 

0s seus conhecimentos de Finanças e de Economia Política, 
das linhas divisórias dessas disciplinas, bem como o íntimo entre-. 
laçamento entre ambas, haviam de acautelar a ação do admi- 
nistrador. Para enfrentar as obrigações do Estado contava SO- 
bretudo com a receita oriunda da exportação do café. Mas, esta 
receita era incerta e aleatória, porque um simples fenômeno me- 
teorológico determinado por uma Onda de frio que viesse do sul 
poderia inutilizar qualquer previsão. Ainda podiam afetá-lo as 
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manobras dos compradores estrangeiros, as dificuldades dos 
transportes da mercadoria, ou mesmo uma natural flutuação do 
mercado. E daí decorria a conseqüência do Déficit Orçamentário. 

Para enfrentá-lo era necessário, antes de tudo, o corte de 
toda a despesa que pudesse ser adiada. E necessário também me- 
lhorar o regime tributário com a ampliação e a distribuição mais 
equitativa dos impostos. Ao lado de outras providências que de- 
corressem da Economia, como disciplina administrativa: era pre- 
ciso contrapor-se a insuficiência da receita. Notava-se que o Bra- 
sil era naturalmente rico, mas economicamente pobre. Urgia, as- 
sim, estimular a sua riqueza, e eis como o administrador equacio- 
nava o problema: 

"Aí está como a solução do problema financeiro se entronca 
e se conjuga com a do problema Econômico. Não basta diminuir 
despesas; faz-se mister ainda aduzir e avolumar as fontes da re- 
ceita. Urge produzir, portanto. Produzir para exportar, para en- 
riquecer individual e coletivamente". 

Daí a necessidade de estimular outras fontes de riqueza pa- 
ra o Estado; de variar a sua produção principalmente com o acrés- 
cimo daquelas de gêneros alimentícios, as de procura universal, 
e as de primeira necessidade. Os diversos aspectos da indústria 
pastoril e os da indústria fabril já vinham amparando a receita 
pública; era necessário desenvolvê-las ainda mais. 

De tais propósitos era de se esperar resultados satisfatórios, 
mesmo numa época de dificuldades excepcionais, como foi aque- 
la, assim recordada pelo .Ir. Eloy Chaves, o seu brilhante Secre- 
tário de Justiça: 

"Seu governo se iniciou e terminou em incomparável mo- 
mento da vida do Pais e da vida universal; plena guerra européia 
e terríveis dias de após guerra. Política, ordem interna, relações 
internacionais, finanças e economias públicas, tudo tomara re- 
lações novas e inesperadas nessas horas em que soçobrava u n  
mundo e surgia em névoas misteriosas uma nova era. Apesar dis- 
so, a obra do seu governo, se tem falhas, e, certamente as teve, 
apresenta aos mais severos críticos atos que devem merecer o res- 
peito e aplauso". 

Por nossa vez dissemos, em setembro de 1965, no Colégio São 
Luiz, pouco tempo depois do seu falecimento: dirigiu o Estado 
cm época de calamidades públicas, recordada hoje pela sigla dos 
quatro gg: guerra, gripe, geada e gafanhotos. E mais do que isso, 
enfrentando uma oposição de elevada capacidade, porque vinha 
da dissidência republicana. A tudo contrapôs, sem vascilação. 
Governou sem paixão e respeitando todos os direitos e liberda- 
des individuais. Este, o período áureo por excelência da longa vi- 
da pública do homenageado. O tempo já confirmou esse julga- 
mento. 
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Não apreciamos, por natureza, em falar em cifrões e milhões 
Mas, recebemos um mandato, e precisamos cumpri-lo, senão dc 
maneira perfeita, pelo menos, com boa vontade e verdade, quan- 
to possível. 

No fim de seu governo era das mais brilhantes a situação fi- 
nanceira do Estado. São de sua mensagem estes dados: 

"No decurso do exercício financeiro de 1919, foram pagos, 
com a pontualidade de costume, as amortizações de juros, assim 
como foi feita a amortização da dívida externa do Estado, tudo 
no valor de L.  2.125.516-13-4 e de Frls 3.039.402 ou seja 
34,035.7628970 em moeda nacional. 

Em 31 de março último o Tesouro dispunha do saldo de.. . 
35.801:019$348 do qual 30.501: 119$166 estavam depositados em 
diversos Bancos e 5.299:900$182, em caixa. . . " 

Está aqui a caracteristica de uma época. 
A atividade intelectual do Presidente Altino Arantes é de fá- 

cil discriminação. Parece que pode ser classificada sumariamen- 
te em dois grandes grupos de orações: Culturais e Parlarnenta- 
res. Desdobrando-se as mesmas em Litex'árias, Biográficas, de 
Reminiscências, de Educação e Religião, Políticas. 

Dentro desses limites parece que se pode enquadrar tudo o 
que se contém nos dois volumes que foram publicados: Altino 
Arantes, DISSE e PASSOS DO MEU CAMINHO. 

Antes de destacar qualquer de suas orações para ser apre- 
ciada, parece que se deve fixar e estudar a sua oratória, porque 
então, de certa forma, já está sendo revistado o conjunto de sua 
fulgurante obra intelectual. 

A sua eloquência era singular, peculiar, sem imitação algu- 
ma, e decorrente da sua natureza simples e moderada e também 
da sua vasta cultura humanista. 

Não procurava imitar a eloquência majestosa e passadista de 
Demóstenes, cujo paradigma foi a Oraçâo da Coroa que todos ad- 
miramos como floração de uma época. 

Nem a eloquência do forum romano de frases fulminantes 
como o raio, lampejantes como relâmpagos, ou cortantes como lã- 
minas, nos debates e controvérsias, que culmina nas Catilinárias 
e nas Felípicas de Cícero. 

Nem a eloquência nazianzena de Vieira, com as suas parábo- 
las sensíveis ou larvadas, os seus tropos, as suas hipérboles, as 
suas apóstrofes estonteantes, os seus simbolismos insuperáveis, a 
qual se altera no Sermão da Sexagésima, no de Bom Sucesso das 
Armas de Portugal, no Sermão de Prima Dominga do Avento, no 
de Santo Antônio ou Sermão dos Peixes, no da Degolação de São 
João Batista, no Sermão da Epifania, obras primas da língua por- 
tuguesa e de lídimo classicismo! 

Não! A sua eloquência era a acadêmica por excelência, de fra- 
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ses sonoras e suaves, floridas e matizadas, encontrando pela be- 
leza dos vocábulos e pelo torneio e flexibilidade das frases. Para 
serem poemas, vezes muitas, faltava apenas a forma e a metrifi- 
cação da poesia. 

A adjetivação notada por Gontijo de Carvalho, no seu estilo, 
e que, as vezes, nâo podemos negar, longe de ser um defeito con- 
gênito, era um expediente de que se recorria, quem, não abusan- 
do dos tropos da oratória, precisava realçar o vigor de uma ex- 
pressão ou de uma sentença. Tanto isso é verdade que o adjetivo 
seguinte revestia-se de mais brilho e colorido do que o anterior, 
numa escala ascendente de força e de fulgor! 

E o fazia apenas nas suas composições literárias e culturais. 
Nas suas orações parlamentares o seu estilo era mais preciso e 
peremptório, a procura, isto sim, do termo mais próprio e exato 
para traduzir o pensamento, frente a controvérsia que podia sus- 
citar na Tribuna em que se encontrava. 

Rodrigo Soares Júnior, diretor do Diário Popular, é uma das 
culturas mais completas da nossa geração e uma das suas inte- 
ligências fulgurantes. Eis como aprecia esse assunto justamente 
a respeito do homenageado: 

"Na Tribuna da Câmara usava uma linguagem elegante e 
precisa, enquanto em outras peças sentia por vezes o prazer dos 
floreios suaves, marca dessa educação em que se estampavam for- 
çosamente as influências da cultura e da arte dos Jesuítas, ami- 
gos da minúcia, da ourivesaria delicada na escultura e na lin- 
guagem. 

"Mas esse prazer sentido pelo beletrista virtuoso, que se 
compraz em ouvir a cadência das frases e a ressonância dos vo- 
cabulos não o encaminha para a simples retórica. Longe de ser 
puramente acadêmico e ornamental o seu estilo não atesta so- 
mente a perícia dos torneios florais. Desenvolve-se num rítmo 
harmonioso, porém sempre sintonizado com o pensament.0 e pre- 
so ao objetivo de orientar uma tese ou firmar o roteiro de uma 
discussão ou de uma explanação de princípios. 

"Z essa a força do humanista. Aprecia a arte e a beleza não 
apenas a título de contemplação, mas porque ilustram as mais 
nobres conquistas da razão humana. O artífice do belo também 
procura a elevação moral, o aperfeiçoamento subjetivo, a fim de 
extrair da consciência pensamentos cristalinos como jóias lapi- 
dadas. Os tesouros do belo não visam a cultuar unicamente a 
estética, mas a ética da vida e os sentimentos que harmonizam 
o homem com os ditames do criador. Esse o sentido da cultura 
humanista destinada a ser uma expressão da personalidade, iden- 
tificada com as puríssimas fontes do ideal cristão". 

O seu estilo acadêmico, revestido de urna sólida cultura hu- 
manista, poderia atingir, facilmente, como de fato atingiu, a 
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grande eloqüência, e revelar, como revelou, a cada passo, no seu 
vasto trabalho intelectual, o grande crador! 

E fácil comprová-lo. Ei-10, na frente de uma tumba, exi!ado 
em Portugal: 

"Para aqui ocorremos unânimes e coesos, irmanados no 
mesmo propósito, identificados no mesmo afeto, frementes do 
mesmo entusiasmo, para, sob as aúóbadas augustas da Igreja da 
Graça, postas as mãos sob a lápide sagrada, que guarda os des- 
pojos do grande navegador Pedro Alvares Cabral, firmamos e ju- 
ramos o pacto inviolável e eterno da nossa Raça, da nossa Lin- 
gua, da nossa Fé, síntese perfeita dos seqtimentas que unem bra- 
sileiros e portugueses." 

Ei-10 observando o acabamento da Catedral de São Paulo: 
"Lateja, entumesce, distende as suas nervuras. na ânsia in- 

coercível de fazê-la crescer, subir . . . para afinal ajustá-las e eri- 
clavinhá-las no fecho, como se fossem mãos postas para a ora- 
ção.. ." 

Agora, numa objurgatória que põe nos lábios de Cícero e di- 
rigida a Marco Antônio, do Triunvirato romano: 

' I . .  . . Volta os teus olhos para a República . . . . . Congraça- 
te com ela e faze de mim o que te aprouver . . .Moço a dcfcndi: 
na velhice não desertarei da sua causa . . . Afrontei os punhais de 
Catilina, não recusarei diante dos teus. . . 

"Com a imolação de Marco Túlio Cícero, perseguido e afinal 
assassinado nas cercanias de Formia, pelos Sicários de Marco An- 
tônio, emudece para sempre a grande voz do patriotismo vigilan- 
te, silencia a pregação pugnaz e incorruptível da democracia." 

"A cabeça e as mãos do orador, decepadas do tronco, foram 
conduzidas para Roma; e a sua língua transpassou-a, com um 
grampo dos seus cabelos, num requinte de feminil maldade - 
Fúlvia - a bela e vingativa esposa do Triúnviro Marco Antônio." 

"E os cruentos despojos, com tanto vilipêndio profanados, fo- 
ram expostos para escarmentos dos recalcitrantes - sobre esses 
mesmos Rastros Históricos, onde aquela cabeça, agora inanima- 
da, tanto argumentara e doutrinara.. " 

"Então sobre o diptico sinistro, em que se registravam de um 
lado a usurpação e os desatinos do despotismo triunfante e de ou- 
tro, a vendita, o degred.0, ou o morticinio decretado contra os mais 
extremos paladinos de ordem legal e das liberdades cívicas; o es- 
tilete agudo de Tácito gravou estas sentenças, incisivas, lúgubres 
e irrevogáveis como um epitáfio o divino Augusto aplacou a elo- 
aüência. como tudo o mais.. . E onde fizeram o deserto, dizem . 
que reina a paz . . . " 

Foi o Vice-presidente da Delegação Brasileira de Plenipoten- 
ciários a Conferência de Lima, realizada em 1938. Em conferên- 
cia, proferida no Departamento de Cultura do Município de São 
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Paulo, em 12 de maio de 1939, depois de relatar as resoluções da- 
quele certame internacional, ampliando a apóstrofe do poeta, 
termina com este fecho de grande eloqüência: 

"Espírito imortal de Bolivar! Na tarde solitária e merencória 
do teu decinio, pensaste que lavrara somente sobre ondas move- 
diças e estéreis o teu braço invicto de Semeador de nacionalida- 
des e de Libertador de Pátrias. Mas era o coração cansado de gló- 
nas e amargurado de desenganos que assim te ensombrava a vi- 
são profética e radiosa de precursor do Panamericanismo. Pois, em 
verdade, foram o teu ideal e o teu esforço que iluminaram e ar- 
ratearam para os esplendores a civilização, as terras livres e fe- 
cundas dessa imensa Ilha da Paz, que, hoje, serena e imola em 
meio as ambições e as lutas que atordoam e ameaçam o mundo, 
pode responder bem alto a magnífica apóstrofe do Poeta: Amé- 
rica, teu nome é a Esperança ua Humanidade!" 

E, assim, quase todos os trabalhos de homenageado, quando 
revestidas da forma normal das nações ecodênacos, terminam nu- 
ma puraçáo de grande eloquência! 



FREI VENANCIO WILLEKE - O. F. M. 

Alvaro do Amaral 

Faleceu no primeiro dia do mès de abril de 1978, o querido e 
ilustre consócio - Frei Venâncio Willeke, 0.F M. Sacerdote ca- 
tólico da Ordem dos Franciscanos do Brasil, foi eleito para este 
Sodalício há pouco mais de sete anos, na categoria de sócio cor- 
respondente nacional. Já pertencia então ao quadro social do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no qual fora recebido 
no dia 17 de abril de 1968. Deixou uma obra de grande valor, prjn- 
cipqmente para que ficassem completados e retificados os docu- 
mentos basilares da História dos Franciscanos no Brasil, os quais 
sabidamente foram os primeiros sacerdotes que se radicaram em 
nossa Pátria, o que o saudoso historiador deixou bem comprova- 
do em suas principais pesquisas. Foram estas realizadas com o 
maior esc~pulo ,  para deslindar os principais acontecimentos ba- 
seados em documentos originais, que ele fora esmiuçar nas Ca- 
sas da sua Ordem, existentes nos mais diversos pontos do Terri- 
tório Nacional, k m  como nos arquivos que se encontram no Va- 
ticano, na Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e outros países. 

O finado consócio nasceu na Alemanha, a 28 de maio de 1906, 
em Luchtringen, na Westphalia. Entrou para a Ordem dos Fran- 
ciscanos, em 1925, ocasião em que, como é costume, trocou seu no- 
me de Herman pelo de Venâncio. Concluiu os estudos culturais 
e religiosos aqui no Brasil, na cidade do Salvador, na Bahia, or- 
denando-se sacerdote em 1931, onde desempenhou intensa ativi- 
dade apostólica até 1941. Passando para Pemambuco, colaborou 
na imprensa católica do Recife, tendo então iniciado estudos re- 
lativos a História dos Franciscanos no Brasil. 

O seu primeiro trabalho publicado foi em homenagem ao 
transcurso do tri-centenário do Convento de Santo Antônio do 
Ipojuca e do Santuário do Senhor Santo Cristo de Ipojuca, efe- 
tuado com base nos assentos do velho convento, que por ele fo- 
ram salvos do abandono, em processo de deterioração, o que o 
obrigou a realizar meritória obra de restauraçáo. O alto valor 
desse trabalho fez que fosse convidado a reproduzi-lo na revista 
do Serviço do Patrimbnio Histórico e Artístico Nacional, vol. 
13, ed. 1956, mais de cem páginas constituindo estudo minucio- 
so e interessante da vida religiosa e civil dos membros daquela 
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Custódia Franciscdna, rememorando importantes episódios his- 
tóricos e assuntos de alto interesse artístico, acompanhado de va- 
liosa bibliografia e fotografias. Os manuscritos consultados dire- 
tamente abrangem farta documentação existente em conventos 
do Recife, Salvador e de outras cidades do Nordeste, e também 
do Rio de Janeiro. Os livros e periódicos relacionados, consulta- 
dos e reproduzidos, abrangem muitas dezenas. 

Nos anos de 1950 a 1952 foi redator-chefe da revista "Mema- 
geiro da Fé", publicada em Salvador. 

Prosseguindo em suas pesquisas históricas, visitou muitos 
conventos situados em diversas regiões do Nordeste e do Norte do 
Brasil, principalmente no Amazonas, Pará, Maranháo e Ceará. 

Dedicando-se igualmente as lides da imprensa católica, com 
o escrúpulo que o levava a primeiro se habilitar conscienciosa- 
mente, para depois concluir seus trabalhos, viajou em 1953 para 
a Alemanha, a fim de se especializar em curso de jornalismo. 

No periodo de 1957 a 1965, publicou diversos trabalhos, tais 
como: "As Missões da Custódia de Santo Antônio (1585-1619) in 
Provincia Franciscana de Santo Antônio do Brasil, Recife, 1957; 
"Escolas Franciscanas no Brasil" in "Revista" da Eswla de Be- 
las Artes de Pernambuco, ano 5, n." 1, 1961; "Frei Melchior de 
Santa Catarina - I." Custódio Franciscano do Brasil", in "Vo- 
zes", ano 55, nP 12, 1961; "São Francisco das Chagas do Canin- 
dé", ed. Salvador, em 1962 e 2." ed. - Petrópolis, 1973 - 180 pág.; 
"A Praxe Missionária dos Franciscanos adotada entre os fndios 
do Brasil" (1585-1619), in "Vozes", ano 57, n? 4, 1963; "Livro dos 
Guardiães do Convento de Sto. Antonio de Ipojuca", ed. 1964; 
etc.. 

De grande valor para as primeiras crônicas da História do 
Brasil foi sua pesquisa sobre a celebre "História do Brasil - 1560 
a 1627", de autoria de Frei Vicente do Salvador. Como se sabe. es- 
sa valiosíssima obra foi publicada pela primeira vez em 1889, nos 
Anais da Biblioteca Nacional, Vol. 13, devido aos esforços de Ca- 
pistrano de Abreu, que vira o respectivo manuscrito na importan- 
tissima "Exposição de História do Brazil" realizada pela Biblio- 
teca Nacional do Rio de Janeiro a 2 de dezembro de 1881, devi- 
da ao interesse de D. Pedro I1 pela conservação da documenta- 
ção relativa a Memória Nacional, da qual se editou um catálogo, 
em 2 volumes, com 1.758 paginas, seguidas de anexos com mais 
de 120 páginas mencionando 20.337 verbetes. Em 1918 saiu a 2.a 
edição, com uma "Nota preliminar" de Capistrano de Abreu, rela- 
cionando fatos curiosos relativos aquela valiosa obra, escrita pe- 
lo primeiro grande historiador nascido no Brasil, em 1627, cer- 
tamente entusiasmado pelo sucesso que havia alcançado o seU 
primeiro livro, sob o titulo de "Crônica da Custódia do Brasil". 



Frei Vicente do Salvador - OFM 
1564-1639 
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O precioso livro do frade baiano havia caído no mais comple- 
to olvido, do qual parece que nem sequer Varnhagen desejou re- 
tirá-lo, aliás por motivos que certamente foram sumamente la- 
mentáveis, de acordo com a opinião de Capistrano de Abreu. To- 
davia, após a mencionada segunda edição, e devido aos "Comen- 
turios" de Capistrano, aquela "História" projetou-se no interesse 
dos historiadores, de modo que, em 1931, saiu nova edição (a ter- 
ceira) contendo rápida "Explicação" de Rodolfo Garcia. E em 
1954 tivemos a 43 edição, já recebida como obra clássica da nossa 
História Geral. 

Ao se aproximar o quarto centenário do nascimento de Frei 
Vicente do Salvador, coincidentemente, o nosso carissimo Frei Ve- 
náncio encontrava-se em Lisboa, realizando acuradas pesquisas 
no Arquivo Nacional da Torre do Tombo - Secção de Livros do 
Brasil - e ali teve a feliz oportunidade de descobrir os originais 
de uma cópia primitiva do trabalho de Frei Vicente do Salvador, 
exatamente na "Biblioteca das Necessidades." Frei Venâncio lo- 
go providenciou fotocópias das 564 páginas desse manuscrito e, 
posteriormente, verificou que eram mais completas e evidenk- 
mente mais fiéis do que as anteriores. Tendo-se resolvido publi- 
car uma edição realmente monumental dessa obra, Frei Venãn- 
cio foi encarregado de elaborá-la, aproveitando-se evidentemente 
do manuscrito que acabava de encontrar. Na "Introduçáo", com 
toda a sua costumeira modéstia, escreveu: 

"Apresentamos unicamente algumas notas necessárias, re- 
sultado de pesquisas recentes. Tendo sido possivel descobrir vários 
trechos que Frei Vicente do Salvador transcreveu de sua primei- 
ra obra "Chronica da Custodia do Brasil" para esta "História do 
Brasil", assinalamo-los, no meio do texto. - A s  notas recém- 
introduzidas nesta edição levam a nossa sigla." 

Entretanto, maiores esclarecimentos relativos aos estudos 
realizados por Frei Venâncio sobre a obra "FREI VICENTE DO 
SALVADOR - PAI DA HISTÓRIA DO BRASIL", encontram-se 
na conferência por ele proferida no Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro, publicada na respectiva Revista, vol. 277, de lYÔi, 
pag. 99 a 112. 

Esclarecimentos do maior interesse para o estudo do primei- 
ro historiador brasileiro e da sua obra acham-se na conferência 
lida no mesmo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, sob O 
título: "O estado atual das pesquisas sobre Frei Vicente do Salva- 
dor e suas Obras", que se lê na mesma "Revista", Vol. 279, de 1968, 
pags. 165 a 176. 

O primeiro trabalho de Frei Venâncio na Revista deste nosso 
Instituto de São Paulo foi a "Missiobgia de Frei Vicente do Sal- 
oador", no nP 62, de 1966. Quando já nosso consócio, publicou no 
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vol. 70 da nossa revista, "A Primeira Custódia Franciscana no 
Brasil - 1584 - 1657", págs. 448 a 464. Colaborou na "Poliantéia" 
publicada pelo Instituto, relativa ao "IV Centenário do Padre Ma- 
nuel da Nóbrega", tratando de "Nóbrega e os seus precursores na 
Catequese". No volume em homenagem a D. Pedro I, escreveu so- 
bre "D. Pedro I e seu Mestre predileto." 

Membro também do Instituto Histórico e Geográfico de Mi- 
nas Gerais, publicou na respectiva revista, Vol. XII: "Frei José da 
Santíssima Trindade" e, no vol. XV, "Roteiros Missionários em 
Minas Gerais". 

Assíduo colaborador da Revista de História do Departamen- 
to de Historia, da Universidade de São Paulo, dirigida tão magis- 
tralmente pelo também saudoso consócio Prof. Eurípedes Simóes 
de Paula, ali publicou: "Livro dos Guardiáes do Convento de Santo 
António de Ipojuca", Vol. n." 15; "A Missáo de Sáo Miguel de Una" 
no n? 79; "Frei Antonio de Santa Maria Jaboatáo" no n." 93; "Sen- 
zalas e Conventos" no n." 106. 

No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi constante 
colaborador, em conferências e publicações na sua apreciada re- 
vista, a saber: "Atas Capitulares da Prowincia Franciscana de San- 
to Antônio do Brasil (1649 - 1893)" no Vol. 286; "Frei Pedro Pa- 
lácios 0. F. M. e a Penha do Espírito Santo", vol. 286; "Primórdios 
da Fé no Brasil", vol. 287; "Frei Christovam de Lisboa, Primeiro 
Naturalista do Brasil", vol. 280; "O Arquivo da Provincia Fran- 
ciscana de Santo Antonio do Brasil", vol. 296; "Livro dos Gmr- 
diáes", vol. 306; "Erecçúo da Província da Imaculada Conceiçáo 
no Brasil - Tricentenário - 1679 - 1975", vol. 314; etc. 

Outros trabalhos publicados - " A  Presença dos portugueses 
710 Brasil", saiu no "Boletim Cultural do Porto"; na revista do Ser- 
viço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Vol. 16, "Livro 
dos Guardiaes do Convento de Santo Antônio da Paraiba"; na 
Revista Campinense de Cultura", ano 3.", nP 8: (1966) "Dois Ar- 
quitetos Franciscanos do Brasil Quinhentista"; em Recife, 1969 
"Honra ao Mérito - A Liçáo de Rodrigo"; nos Anais do "Museu 
Histórico Nacional", vol. XXIV "A primeira Ordem se estabelece 
no Brasil"; na "Revista de Estudos Brasileiros", nP 35, "O 1." Padre 
do Brasil". 

Valiosa obra de divulgação realizou Frei Venâncio com a pu- 
blicação de muitos trabalhos relativos a História do Brasil, em 
revistas de diversas cidades da Europa, tais coma: "Archivun- 
Franciscanum Historicum" (Itália); P. Antônio de S. Maria Ja- 
boatão - 1695-1779; "Nouvelle Revue de Sceince Missionaire (Suí- 
ça); "Itinerarium" (Braga); "Boletim Cultural do Porto; "Arqui- 
vo Ibero-americano" (Madri); "The Americas" (New York); "No- 
va Enciclopédia Católica Americana" (Estados Unidos); "Enci- 
lopédia Católica Alemã" (Berlim), com onze trabalhos; "Revista 



302 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 
~~p . -- 

do Instituto Internacional de Missionarismo" (Alemanha), ano 
52, n." 4, 1968: Notas dos Anais da Província Franciscana do Nor- 
te do Brasil; "Archivum Franciscanum Hi~toricum, Ano 1968, 
An. 61: Franciscanos no Brasil: 1.500-1549; "Studia", Lisboa, nQ 19 
- dezembro de 1966: "Livro dos Guardiães do Convento de San- 
to Antônio da Paraíba - 1589-1885"; etc. 

Como livros de maior envergadura, podemos mencionar: 
"Antologia do Convento da Penha", edição do Conselho Estadual 
de Cultura, Vitória, Espírito Santo; 1974 - 140 pg. "Missões 
Franciscanas no Brasil - 1500-1975, ed. "Vozes", 1974, - 201 pg. 
"Franciscanos na História do Brasil" - ed. "Vozes'; 1977, - 153 
pg. " A  Restauraçáo da Provinciu de Santo Antônio - 1901-1976". 

Podemos ainda mencionar o grande interesse de Frei Venãn- 
cio pelo tão valioso "Novo Orbe Seráfico Brasileiro" de Frei An- 
tônio de Santa Maria Jaboatão, que o levou a muito trabalhar pa- 
ra a publicação da nova edição, com seus Comentários, que se 
acha no prelo, promoção da Universidade Nacional de Recife, já 
tendo saído o primeiro volume. 

Realcemos que dos seus primeiros anos de luta no amanhe- 
cer do Brasil, com espírito de verdadeira modéstia do seu Será- 
fico Fundador, os beneméritos Padres Franciscanos deixaram pou- 
ca coisa escrita que nos relembre o benemérito tyabalho de cate- 
quese, a pregação das Santas Missões e a devoção do santo mais 
popular de todo o Brasil: o nosso Santo Antonio que, nascido em 
Lisboa e tendo morrido em Pádova, continua vivendo no coração 
dos brasileiros. Aliás, já disseram mui apropriadamente, que o 
mais importante para eles era realizar os grandes feitos (que fize- 
ram a história do Catolicismo no Brasil, "voltados para Deus") 
do que mesmo promover as suas próprias obras. Como que an- 
teviam que seus próprios sucessores viriam procurar agora des- 
merecer o seu valor perante Deus e o Brasil que ajudaram a formar. 

Frei VenâncLo tinha a exata compreensão da iiecessidade de 
propagar os ensinamentos da gloriosa obra franciscana no Bra- 
sil, razão pela qual, em "Relatório do Centro de História Francis- 
cana do Brasil - 1967 e 1968", referia conferência que pronun- 
ciara no Arquivo Nacional do Rio, em 26-9-1.968, sobre "Relações 
entre o Governo Português e os Franciscanos do Brasil durante O 
Século XVI" e mais outras: "O Embaixador Macedo Soares e a 
História Eclesiástica do Brasil", no Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro, em 10-4-1968; " A  chegada da fé ao Brasil", no Li- 
ceu Literário Português, do Rio, em 26-5-1968; "Os primórdios da 
fé  no Brasil", no Colóquio Histórico do V Centenário de Cabral, 
no I.H.G.E., em 24-9-1958. 

E enunciava como atividades desenvolvidas naquele ano: "1) 
Aquisição de modesta biblioteca especializada sobre história fran- 
ciscana no Brasil; 2) Aquisição de documentos franciscanos em 
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Portugal e no Brasil, 3) localização de documentos da Terra San- 
ta (parte brasiieira) no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de 
Lisboa, graças a generosa colaboração dos Comissários da Terra 
Santa do Brasil; 4) Preparação de uma História das Missões do 
Brasil - 1500-1900, por uma equipe de c~laboradores das respec- 
tivas Ordens." 

Era exatamente a essa imprescindível obra de defesa das tra- 
dições católicas do Brasil, que o nosso inolvidável Frei Venâncio 
Willeke dedicou os seus sempre abençoados dias. 



ELOGIOS DOS S6CIOS FALECIDOS 

Mário Savelli 

Aqui estamos hoje reunidos para o último plenário do oc- 
tagésimo quarto ano de atividade de nossa casa de estudo e ci- 
vismo para, com emoção, tributarmos preito aos companheiros 
de ideais que o registro tarjado do periodo de trabalho que ora 
concluímos nos aponta como partidos para a Eternidade. 

Por retardos inevitáveis nos informes, incluimos nesta afe- 
tiva rememoração nomes de Confrades falecidos em exercícios 
anteriores, e possivelmente deixamos de mencionar alguns desa- 
parecidos neste. O faremos oportunamente; pois, sempre é tem- 
po de relembrar aqueles a quem estimamos. O respeito e a afei- 
ção não se cingem a imposições cronológicas. 

Revelam-nos as anotações de nossas baixas que a inexorável 
ceifeira negra foi impiedosa com nossa Grei, roubando-nos mais 
vinte e oito Companheiros: 

Seis eméritos: 

- Alfredo Gomes 
- Eurico Branco Ribeiro 
- Eurípides Simões de Paula 
- Enzo Silveira 
- João Cruz Costa 
- Sílvio Correa de Andrade 

Três Titulares: 

- Arlindo Veiga dos Santos 
- João Gualberto de Oliveira 
- Braulio Sánches-Sáez Hernandes Frutos 

Sete Honorários: 

- Carlos Aldrovandi 
- Carlos da Silveira Carneiro 
- Francisco Martins dos Santos 
- Humberto Galliano Mello Ndbrega 
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- José Mana da Silva Neves 
- José Romeu Ferraz 
- Ubaldo Franco Caiuby 

Seis Correspondentes Nacionais: 

- Alberto Deodato Maia Rarreto 
- Frei Francisco Venâilcio Wiiieke 
- Júlio da Silveira Sudário 
- Luiz Alves de Oliveira Bello 
- Mário Torres 
- Milton Menezes Villas Boas 

Seis Correspondentes Estrangeiros: 

- Alfredo D:as Molina 
- Antonio Maria Ba.rbieri 
- Francisco da Siveira Morais 
- Labieno Salgado dos Santos 
- Raul A. Molina 
- Ricardo Caillet Bois 

ALFREDO GOMES (1913-1978) 
Eleito Sócio Titular a 15 de fevsreiro de 1941 
Patrono - Rui Barbosa. 

Foi o alto valor que me antecedeu nas funções de intérprete 
oral desta Casa, a quem apenas sucedi: pois, como orador, Alfre- 
do Gomes é insubstituível. 

Foi essencialmente professor. E nenhum título se sobrepõe 
a esse para dignificar uma trajetória humana. A sua vida cul- 
tural e de exemplos de civismo foi tão intensa que numa home- 
nagem coletiva, como esta, é-me permitido apenas fazer concisas 
referências - suficientes, porém, para dimensionar a estatura de 
um gigante do labor intelectual. 

Em sua maior obra, a que lhe deu merecido renome interna- 
cional, o ensaio sobre a Divina Comédia: "O maior Poema do 
Mundo", no proêmio, afirmou que "Dante era superiormente do- 
tado de sentimento, vontade e personalidade". Exatamente as 
características que exornavam a figura de intelectual, de cidadáo 
e de patriota de Alfredo Gomes. Como sem possuí-Ias em dimen- 
sões maiúsculas poderia ter cumprido a imensa tarefa de cul- 
tura e civismo que realizou? 

20 livros didáticos; 
9 obras pedagógicas; 



506 REVISTA DO TNSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

3 manuais para concurso ao funcionalismo público; 
2 volumes sobre assuntos literários, desde roteiro para Os 

Lushdas até fascinantes contos infantis; 
7 adaptaçóes literárias de obras célebres - do "Quo Vadis" 

a Miguel Strogoff; 
Introdução a Economia; 
5 notáveis estudos históricos, entre eles "João Teodoro, o 

mais fecundo e originul Presidente de S. Paulo" - Prêmio do 
Pen-Center de S. Paulo; 

35 trabalhos insertos na Revista do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de S. Paulo; 

7 teses de doutorado na Faculdade de Direito da Universi- 
dade de S. Paulo e uma quase inumerável série de conferências 
e discursos sobre os mais variados assuntos, todos versados com 
firmeza e proficiência. 

Exerceu com proficiência plena vários cargos públicos: Di- 
retor da Pinacoteca do Estado; membro do Conselho Estadual de 
Cultura; Diretor dos Institutos de Educação Fernão Dias Pais 
e Antônio Firmino de Proença. 

Jornalista e advogado, com a versatilidade alicerçada em só- 
lido lastro humanistico, tornou-se expoente das duas profissões 
nobilíssimas. 

Ocupante da cadeira n." 38 da Academia Paulista de Letras 
como sucessor de Leão Machado, que tambkm pertenceu a este 
Instituto. 

Membro, dos mui atuantes, do Pen-Center de S. Paulo e do 
Instituto Histórico e Geogrifico Guarujá-Bentioga. 

A gratidào da sociedade que, em grau de perfeição, serviu, 
é simbolizada em mais de duas vezes de veneras que lhe foram 
conferidas . 

Em Alfredo Gomes relembramos a figura do homem de pen- 
samento e açào voltados para a tarefa excelsa: ensinar. 

EURICO BRANCO RIBEIRO - (1902-1978) 
Eleito Titular a 5 de maio de 1947. 
Patrono - Benedito Carneiro B. Barreto (Belmonte). 

Eurico Branco Ribeiro foi criatura múltipla nas manifesta- 
ções de civismo, de cultura e de vocação ao bem servir a Socieda- 
de que fruiu o privilégio de tè-10 como expoente. Era homem de 
afeições absorventes a bens espirituais e a ideais nobres. 

Manifesta-o na primeira obra publicada com apenas vinte 
anos: "Esboço da História de Carapuava". Como bom cidadão do 
Mundo que seria, na sua vocação de incansável e atento viajan- 
te, tinha apego ao ambiente onde veio a luz. E esse devotamen- 
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to passa da ubertosa Comuna à opulenta Província, e, em 1940, 
publica o "Esboço da História do Oeste do Paraná", e, logo após, 
"O Primeiro Bandeirante", glorificando Aleixo Garcia que, rumo 
ao Paraguai, cruzou a terra das araucárias. Ainda adstrito ao 
Paraná é o cenário da novela "A Gralha Azul". Mas, a obra prima 
literária de pesquisa histórica que o consagrou é "S. Lucas - 
Patrono dos Médicos e dos Pintores" e da cadeira que ocupou na 
Academia CristS de Letras. Foi essa obra, de vários volumes, que 
no dizer do douto Ernesto Leme, Presidente de Honra desta Casa, 
no discurso de recepção na Academia Paulista de Letras, a 15 de 
setembro de 1976, "sobretudo garantiu o sufrágio para que vies- 
se assentar na cadeira no 6 do Sodalicio, iluminada pelos vultos 
de Couto de Magalhães, João Vampré e Plínio Salgado". 

Formado, em 1927, pela Faculdade de Medicina de S .  Paulo, 
teve como mestre e guia o Prof. Benedito Montenegro, glória da 
medicina brasileira. Notabilizou-se Eurico, em breve, como ope- 
rador, transmudando o Hospital S. Lucas, que fundou, numa das 
mais renomadas casas de cura de S. Paulo. Durante quarenta e 
cinco anos foi redator e diretor dos Anais Paulistas de Medicina 
e Cirurgia, publicando trabalhos que reuniu em seis volumes de- 
nominados Estudos Cirúrgicos. Com comunicaçóes valiosíssimas 
conquistou louros em numerosos congressos médicos nacionais 
e internacionais. 

Eleito membro da Academia de Medicina de S. Paulo, dos 
Colégios Brasileiro, Americano e Internacional de Cirurgióes e da 
Sociedade Brasileira de Escritores Médicos. Membro e, como Se-. 
cretário Geral, durante longos anos grande artífice de iniciati- 
vas do Pen-Center de S .  Paulo, do qual recebeu Medalha do Me- 
rito Literário. 

Aos doze anos já colaborava em jornais de sua terra, aos de- 
zessete ingressava na redação d' O Estado de S. Paulo, edição ves- 
pertina e, a seguir, integrou o primeiro grupo redatorial das 
"Folhas" - daí a estima que o ligou ao seu Patrono neste insti- 
tuto - o talentosíssimo Belmonte. 

Homem, como já disse. de afeições absorventes, empolgou- 
se pelo movimento rotário tomando-se um dos expoentes das ati- 
vidades de bem servir ideadas pelo Apóstolo da Amizade: Pau! 
Harris. E legou como contribuição doutrinaria onze trabalhos 
consagrados ao Rotary Club. 

Em pouco duradoura, mas brilhante, incursão no campo po- 
lítico, foi um dos fundadores do Partido da Mocidade, posterior. 
mente incqrporado no Partido Democrático. 

Nesta Casa, sempre presente e atuante, integrou, com exem- 
plar espírito de justiça, a Comissão de Sindicância e de Admiesao 
de Sócios. 
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Esse é o rápido perfil de um homem que viveu na plenitude 
o ensinamento de Jesus: "vim para servir, e não para ser servido" 

EURfPEDES SIMÕES DE PAULA 
Eleito Titular em 25 de outubro de 1939. 
Não escolheu patrono. 

Primeiro signatário da proposta do então muito jovem Pro- 
fessor de História da Civilização na Faculdade de Filosofia, Ciên- 
cias e Letras da Universidade de São Paulo, José Torres de Oli- 
veira. Esse fato bem define o desejo de acolhida do moço que já 
se projetava como emérito professor. 

Alinhou na folha de credenciais os títulos de Bacharel pela 
Faculdade de Direito de S. Paulo e Licenciado em Geografia e 
História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni- 
versidade de S. Paulo. 

Como trabalhos publicados até então - já prenunciadores 
da amplitude da obra que o tornaria uma das expressóes mais 
altas de nosso humanismo: "O caiçara e a região de Itanhaém"; 
" A  Pre-história"; "Cornélio Procópio"; "Canais Interoceânicos"; 
" A  segunda fundação de S .  Paulo". Note-se a multiplicidade de 
assuntos, indicadora da ânsia ilimitada e dignificadora de apren- 
der para ensinar: etnografia, enciclopedismo a par de um estudo 
regional, um tema essencialmente geográfico e, por fim, o ensaio 
notável que apresenta o conceito de que a chegada da ferrovia a 
S. Paulo, em 1867, equivaleu a uma segunda fundação. Indubi- 
tavelmente os trilhos foram co-fatores decisivos para o evolver des- 
ta Metrópole estuante que, ao recebê-los, era pouco mais do que 
uma Vila de 'taipa-de-pilão" - a "mud-city" do comentário de- 
preciativo de exigente visitante britânico. "Taipa-de-pilão" que, 
em pouco mais que um século, substituimos, em reconstruçóes 
totais, duas vezes: uma pela alvenaria de tijolos e outra pelas es- 
truturas de concreto. Os 31.000 habitantes de então cresceram 
para os 12.600.000 da "Grande S .  Paulo" atual, o fato maior da 
história atormentada do processo estugado de urbanização que 
envolve todo o Orbe no decorrer deste século de imensas conquis- 
tas e de amargas frustrações. 

E no augusto ambiente universitário, c o m  expoente, ascen- 
deu em luminosa trajetória intelectual e, quando a morte, num 
acidente banal de trânsito, para profunda tristeza da cultura bra- 
sileira, o colheu, era o Diretor - e Diretor emérito - da Facul. 
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da magnífica Uni- 
versidade de S. Paulo. Este fato exclue a necessidade de outras 
referências para glorificar uma existência. 

E como legado que enobrece uma vida, deixou-nos editados, 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 309 

sob sua infatigável e douta direção, mais de uma centena de nú- 
meros da "Revista de História" - obra que honra uma cultura 
e imortaliza o seu ideador e artífice permanente. 

ENZO SILVEIRA 
Eleito como sócio efetivo (a denominação dos Titulares na épo- 
ca) a 6 de maio de 1935. 

Primeiro proponente - Leôncio do Amara1 Gurgel. A pro- 
posta data de 5 de setembro de 1934 e para ter-se uma idéia da 
ampla expressão cultural de nossa Casa basta dizer que nessa 
mesma data a Secretaria recebeu o pedido de inclusáo do Reveren- 
díssimo Padre José Danti, Reitor do Colégio S. Luiz, do notável 
médico Dr. Luiz Ribeiro do Vale, do Prof. João Augusto de Tole- 
do, Diretor Cera1 do Ensino no Estado, e do erudito e querido Prof. 
José Maria Marques da Cruz. 

Enzo escolheu para Patrono a Getúlio Vargas. 
Apresentou-se como "lente de História da Civilização do Cur- 

so Ginasial" e instruiu a proposta com o trabalho "Anchieta, o 
Apóstolo do Brasil", recebida com encômios. 

Durante toda a vida foi um lidador infatigável colaborando 
intensamente na imprensa, com predominância de trabalhos de 
natureza histórica. Nos últimos anos com assiduidade escreveu 
para o "Diário Popular". 

Teve como interesse cultural dominante a heráldica e a me- 
dalhística, mas todos os temas históricos mereciam-lhe a inteli- 
gente atenção, e ainda há pouco tempo publicou, mostrando-se 
sempre atualizado, um primoroso trabalho referente a evolução 
de uma feliz idéia, a transformação deste em projeto e deste num 
dos grandes feitos da Engenharia nacional: Urubupungá, hoje 
seguida por Itaipu. 

Em Enzo Silveira o homem cordial brasileiro era complemen- 
tado por um talento tornado útil pela permanente ansia de apren- 
der para ensinar. 

JOAO CRUZ COSTA - (1904-1918) 
Eleito Titular em 5 de setembro de 1946. 

Doutor em filosofia pela Universidade de S .  Paulo, da qual 
foi professor desde 1939, após ter sido assistente da cadeira de 
filosofia. No paracer da Comissáo de Sindicância, Ernesto de Sou- 
sa Campos, douto e exigente, afirma "ser testemunha do excep- 
cional interesse pelo estudo e integral dedicação a cátedra" de 
Joáo Cruz Costa. 

Da grande e ininterrupta contribuiçáo para a nossa cultu- 
ra superior, cito estes titulos: 
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"Alguns aspectos da Filosofia no Brasil"; 
"Nota critica ao livro de Silvio Rabelo: Uma aventura do 

espírito"; 
" A  vida e a obra de Francisco Sanches", e como trabalho 

maior, "A Filosofia no Brasil". 
Em Cruz Costa relembramos uma existência dedicada as al- 

tas, as mais altas e puras, especulações da inteligência. 

GENERAL SÍLVIO CORREA DE ANDRADE - (1900-1978) 
Gaúcho de Livramento. 

Para nós, paulistas, figura mui grata, pois, ao tempo de sua 
eleição para nosso Instituto - ainda Tenente-Coronel de nosso 
Exército - regia a Cátedra de Geografia da Escola Preparatória 
de Cadetes de S. Paulo. 

Numa entidade que, apesar de Histórica e ~ e o g r á f ~ ,  sem- 
pre teve predominância de historiadores, a presença de uma re- 
conhecida autoridade na fascinante ciência de Eliseus Reclus e 
Ratzel é sempre, por certo, agradável e útil. 

Possuidor de ampla cultura lingüística, o ilustre militar le- 
cionou, também, inglês. 

Nele reverenciamos a imprescindível presença em nossa Casa 
de representantes de nossas gloriosas Forças Armadas. 

ARLINW VEIGA DOS SANTOS - 1902-1978) 
Eleito Titular a 9 de junho de 1956. 
Patrono: Frei Vicente de Salvador. 

Professor da Pontifícia Universidade Católica de S. Paulo, 
Catedrático da Faculdade de Filosofia de Lorena, Professor da 
Faculdade de Ciências Econômicas do Sagrado Coração de Jesus 
e da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Campi- 
nas. 

Membro destacado, entre outras entidades, do Instituto de 
Direito Soc:al da Academia Brasileira de Ciências Sociais e Po- 
líticas, da Sociedade Geográfica Brasileira e da Association de 
Poétes de Langue Française . 

De seus muitos trabalhos publicados destacamos: Para a 
ordem nova; gcos do Redentor; A lirica de Luiz Gama; O Proble 
ma Operário e a Justiça Social; Brasil, provincia de El-Rei; Sen- 
timento de Fé e Incenso de minha miséria. Mencionaríamos com 
destaque "De Nóbrega e outros patricios", porque deu-lhe desta- 
que o parecer da douta Comissão de Sindicancia o ilustre Relator, 
nosso atual Presidente Jcsé Pedro Leite Cordeiro. Note-se a am- 
pla gama de temas abordados, notabilizando-o como humanista 
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Foi diretor da revista ''Pátria Nova", órgão de um sadio mo- 
vimento de renovação ética nacional. 

Arlindo Veiga dos Santos teve o destino solar de, durante to- 
da uma longa vida, ser professor, dignificando o dever da cáte- 
dra com a mensagem de ideais novos. 

JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA ( 1895-1978) 
Eleito em 26 de novembro de 1960. Patrono - Batista Cepellos. 

No ituano João Gualberto de Oliveira encontramos modelo 
de laboriosidade intelectual que impressiona, não só pela qua- 
lidade e o vulto da obra, constituída por muitas dezenas de títu- 
los, mas, sobretudo, pela versatilidade, comprovante de pendo: 
humanistico suscitador de encòmios num mundo dominado pe- 
la especialização estiolante imposta pela tecnologia, que, avassa- 
ladora, já nos castiga com a restrita visão social dos, todo podero- 
sos, tecnomatas . 

A atividade do escritor infatigável remonta ao remoto 1937, 
com o livro "Finlândia" (Suomi), manifestação de uma defini- 
tiva estima pelos povos bálticos e escandinavos que refulge em 
estudos assíduos que lhes dedicou durante quase vinte anos, até 
o trabalho "A liberdade de imprensa no Brasil e na Suécia" - 
Estudo Jurídico, 1956. 

Viajor constante, legou-nos, além das referentes 8. região 
báltica, em escritos escorreitos noticias de muitas andanças de 
atento intelectual pelo orbe - viagens que relembrava, também, 
em preciosos registros visuais. 

A versatilidade que mencionamos fez de João Gualberto, por 
vocação e dedicação, um advogado eminente e funcionário inco- 
mum, a par de historiador perspicaz, e levou-o a abordar repe- 
tidamente aspectos jurídicos, administrativos e históricos das 
Caixas Econômicas, compilados em seis obras de consulta útil, 
senão obrigatória, dos que têm interesse nesses estabelecimentos 
oficiais de crédito. 

Mas o horizonte cultural de Gualberto ia desde a biografia 
de seu desventurado patrono neste instituto - o autor de "Os 
Bandeirantes", obra que, com expressão poaica da expansão pi- 
ratiningana, não foi superada - até a existência heróica de Bo- 
livar, "O Caualeiro da Glória"; desde o Conselheiro Mayrink, in- 
centivador do empolgante surto ferroviário paulista, até o Presi- 
dente Masaryk, o fundador de uma Nação, que soube (o que é 
raro) renunciar serenamente ao poder quando o momento his- 
tórico chegou; desde Alexandre de Gusrnáo, o fixador genial das 
imensas dimensões legais de uma Pátria, até Clóvis Bevilacqua, 
uma alma de Santo a serviço do Direito. 
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Causídico que fez da ética um culto absorvente, foi relator 
da profícua ação do Instituto dos Advogados - do qual foi Con- 
selheiro - escrevendo uma sinopse histórica magistral, quando 
a prestigiosa entidade congregadora dos cultores da Lei comple- 
tou 55 anos. Nos últimos anos de operosa existência dedicou-se, 
com o entusiasmo de sempre, a Academia Paulista de Direito, 
da qual ocupou a cadeira 21, sendo um dos artífices de sua fun- 
dação. O apego espiritual a nobre profissão evidenciou-o em pleno 
ao escrever a obra "Santo Ivo - Protetor dos Advogados". 

A lembrança que permanece de João Gualberto de Oliveira 
é a de um fidalgo permanentemente a serviço da Sociedade em 
suas manifestações mais elevadas, e marcadamente a Cultural. 

BRAULIO SANCHEZ-SAES HERNANDES FRUTOS 
Eleito Titular a 21 de março de 1970. 
Patrono: - Martin Garcia Mérou. 

Professor por longos anos, trouxe para a nossa cultura, 
apoiada em sólida formação básica, a contribuição ardentemen- 
te humana e a visão estética que marcam os provindos de Granada, 
desde o primeiro instante de vida, deslumbrados pelo esplendor 
de Alhambra - símbolo de uma civilização magnificente que re- 
sistiu ao assedio de Aragão e Castela até o decênio em que o 
Brasil foi conquistado para a Cruz - e instruídos sob a égide cul- 
tural da Universidade de onde Garcia Lorca partiu para, no "Ro- 
mancero", transmitir a essência do pensamento e da sensibilida- 
de hispânica e, por fim, na sua Granada, tombar pela incompre- 
ensão de alguns, mas imortalizado pela genialidade indomável. 

Estou preparando, Senhor Presidente, um trabalho, que 
apresentarei a esta Casa, sobre a contribuição dos provindos da 
região atlânto-mediterrânea para o progresso de S. Paulo e nele 
a figura do Prof. Braulio Sánchez-Sáes Hernandes Frutos sera 
referida como a de um expoente. 

Reservo-me para apresentar nesse estudo o elogio completo 
de nosso Companheiro desaparecido aos 85 anos, após servir lon- 
ga e dedicadamente a nova Pátria, ao qual agora reverencio. 

CARIX>S AWROVANDI 
Eleito Honorário a 12 de maio de 1956 
Piracicabano. 

Livre Docente da Universidade do Brasil, Catedrático da Fa- 
culdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de S. Paulo, 
Professor "Honoris Causa" pelas Unbersidades Mayor de San 
Andrés, de La Paz, e Major de San Simon, de Cochabamba, Bolí- 
via. 
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Esses doutoramentos honorários, justo preito ao seu saber, 
Aldrovandi soube agradecê-los de forma mais nobre, escrevendo 
os notáveis trabalhos: "Civilização Inca e Tuunaco"; Bolivia - 
Paraiso Turistico" e "Música Folclórzca Boliviana". 

Foi membro destacado da Academia Brasileira da História 
da Medicina e de seus conhecimentos nesse fascinante campo de 
Historiografia deu provas com um trabalho originalíssimo: " A  
Odontologia na América pré-colombiana", que acompanhou sua 
Proposta para Sócio de nosso Sodalício. 

Em Aldrovandi o amplo saber científico aliou-se a elevada 
compreensão do sentido de so1idar:edade continental. 

VICE-ALMIRANTE CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO 
- (1892-1978) 
Eleito Honorário a 16 de março de 1957. 
Patrono: D. Pedro 11. 

Para ressaltar a justa motivação do ingresso do ilustre ofi- 
cial de nossa gloriosa Armada para o nosso Sodalicio transcrevo 
trecho do parecer da ilustre Comissão de Sindicância: 

"Sócio Benemérito e lo Tesoureiro do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, ao qual tem dado muito de seu saber, de 
sua cultura e de seu proficiente trabalho e espírito altamente 
associativo. Um dos mais distintos oficiais e um dos mais belos 
ornamentos da glorLosa Aimada do Brasil, tendo já desempe- 
nhado altas e perigosas missões em defesa da Pátria". 

E as "perigosas missões" mencionadas referem-se ao perio 
do heróico para a nossa gloriosa Marinha de Guerra da Segunda 
Conflagração Mundial, quando enfrentou a difícil luta com as 
poderosas forças navais do Eixo, sobretudo a submarina. 

Credencial de relevo na folha da Proposta é a de ser o can- 
didato, na epoca, o Comandante em Chefe da Esquadra Brasi- 
leira. 

FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - (1903-1978) 

Eleito Honorário a 20 de junho de 1964. 
Patrono: José Adorno. 

Bacharel em Ciências e Letras e em Biblioteconomia. 
Fundador dos Institutos Históricos e Geográficos de Santos 

e São Vicente. 
Sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá- 

Bertioga. 
Membro da Sociedade Amigos de Alberto Torres (Rio) e Cen- 

tro de Ciências e Letras de Campinas. 
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Jornalista e Funcionário Público, em atividade intelectual 
contínua, publicou uma série ampla de trabalhos, com predomi- 
nância referentes a cidade de Santos. Destes destacaria: " Históric 
de Santos" (2 volumes); "Mapa antigo e moderno do Municipio 
de Santos"; "Caderno Topográfico do Município de Santos"; "Ber- 
tioga Histórica e Legendária". Constituem essas obras repositório 
imenso de dados históricos e geográficos regionais, ingredientes 
preciosos de grande síntese. que um dia se fará, da memória e da 
fisionomia da Pátria. 

Mas, versátil e ativo, legou-nos trabalhos em vários campos da 
cultura, entre os quais mencionaria: "Costeiros e Boépis", con- 
tos e lendas do litoral paulista; "Catálogos dos Titulares do Impe- 
rio,l. , "Rui Barbosa - o Homem e o Advogado". 

Em Martins dos Santos vemos o exemplo de quem, amando 
acendradamente o recanto de seu lar, ama de forma maior a Pá- 
tria. 

HUMBERTO GALLIANO MELLO NÓBREGA - (1901-1978) 

Eleito Honorário a 19 de setembro de 1965. 
Patrono - Ten. Gal. Manoel Martins do Couto Reis. 

Uma obra apenas seria suficiente para credenciar Mello Nó- 
brega ao ingresso nesta Casa: "O Tieté - história de um rio". Na 
opulenta bibliografia referente ao velho Anhembi - o caudal dos 
destinos de S. Paulo -, esse livro tem marcante relevo. Ao imen- 
so acervo de dados históricos soube o autor adir todos os aspec- 
tos da presença do "caminho das monçóes"' no panorama pau- 
lista: o geográfico, o sociológico, o econômico, o folclórico, o polí- 
tico e, até mesmo, o sentimental. Ninguém poderá afirmar que co- 
nhece a trajetória plena de audácia do evolver da Província Ban- 
deirante ignorando a influência vital do curso generoso e essen- 
cialmente paulista que, num paradoxo geográfico, nascendo não 
longe do mar, avança, como a convidar para a conquista da hin- 
terlândia, rumo ao poente. E suas águas no fluir natural só vão 
alcançar o oceano - após percorrerem 400 quilômetros - no es- 
tuário imponente do Prata. 

No tema que fascinou um sem número de talentos, diria que 
o escrito precioso de Mello Nóbrega merece as honras de clássicc. 

Mas muitos outros trabalhos de alto valor se inscrevem na 
sua contribuição para a cultura. Cito apenas estes: Batista Cepelos 
(biografia e critica - 1937); O outro lado da montanha (poesia 
- 1938); Olavo Bilac (Prêmio de Crítica da Academia Brasileira 
de Letras, 1939); O Soneto de Arvers (2.a edição); Os sonetos do 
somto; Rima e Poesia; (editado pelo Instituto Nacional do Livro); 
Gonçalues Crespo e Arredores da Poesia. 
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Bacharel pela Faculdade de Direito das Arcadas Franciscanas, 
participou com cssiduidade de entidades culturais, pertencendo a 
Academia Carioca de Letras, ao Pen Club do Brasil, ao Instituto 
Histórico e Geográfico de Sorocaba e ao Instituto de Cultura His- 
pânica de Madri. 

Definiria Mel10 Nóbrega como o biógrafo maior do Tietê, pois, 
tal como Emil Ludwig com o Nilo, soube dar vida ao rio de nossa 
afeição. 

JOSE MARIA DA SILVA NEVES - (1896-1978) 

Eleito Sócio Honorário a 20 de setembro de 1969. 
Patrono - Prof. Alexandre de Albuquerque 

Em José Maria da Silva Neves o Instituto acolheu uma alta 
expressão das artes plásticas de S. Paulo. Do artísta do traço, men- 
cionaríamos, pelo fato de bem conhecermos, a série fascinante de 
vinhetas (assim as denominava o autor) com que ilustrou, há 
mais de um quarto de século, muitos números da revista "Enge- 
nharia" - o órgão oficial do Instituto de Engenharia de S. Paulo, 
a casa de saber e servir que congrega os artífices mais diretamen- 
te presentes ao progresso material paulista. 

Essas obras menores do engenho de Silva Neves bem definem 
o valor de sua contribuição global para nossa cultura artística e 
marcadamente histórica; pois, fixou, para a posteridade, aspectos 
do Brasil da época ebuliente em que, para o trabalho, viveu, con- 
quistando Medalha de Prata no Salão de Belas Artes em 1939, 41 
e 42 e o Prêmio Prefeitura de S .  Paulo em 1934 e 1964. 

Professor por vocação e, sobretudo, por merecimentos, foi ca- 
tedrático admirado da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e 
da Escola Politécnica de S. Paulo, pela qual era diplomado. De 
sua dedicação a cátedra, que muito iliistrou, é prova o fato de ter 
escolhido para trabalho anexado a proposta para Sócio deste Ins- 
tituto a "Tese de concurso para Professor da Politécnica". 

Do conceito profissional em que era tido o nosso confrade é 
comprovante o fato de, quando os engenheiros paulistas decidi- 
ram construir seu centro de convívio, a elaboração do projeto pa- 
ra o prédio, situado na esquina da Riia Cristóvão Colombo e Se- 
nador Feijó, ter sido a ele confiada. A inauguração do belo edi- 
fício de cinco pavimentos - hoje desaparecido pelas imposições 
econômicas, permanentes ameaças a memória nacional - deu-se 
a 26 de julho de 1925. Para tratar dos detalhes da importante 
obra estreitou contactos com o Pres:dente do Instituto de Enge- 
nharia, então o ilustre Prof. Alexandre de Albuquerque, um dos 
luminares da cultura técnica brasileira, que, por duas vezes, di- 
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rigiu a entidade profissional paulista. Daí, por certo, uma das 
causas de Silva Neves tê-lo indicado para Patrono. 

Temperamento cordial, talento cintilante e cultura ampla, con- 
quistou Silva Neves, a par da administração, a estima dos que tive- 
ram o privilégio de conhecê-lo. 

JOSÉ ROMEU FERRAZ - (1899-1978) 

Eleito Honorário a 26 de março de 1957. 
Patrono: José Alves de O. Cesar. 

Nascido em. Araraquara, "a formosa morada do sol", tendo 
cursado a renomada Escola Normal de S. Carlos, destacou-se no 
magistério, como destacar-se-ia. posteriormente, na nobilissima 
profissão de advogado. 

Talento versátil e trabalhador infatigável ao serviço da cau- 
sa pública em breve foi, convocado para altas funções administra- 
tivas: Secretário de Justiça, Secretário do Governo e Chefe da 
Casa Civil do Governo do Estado. Foi três vezes Presidente do 
egrégio Tribunal de Contas do Estado. Para dar idéia do justo 
reconhecimento dos paulistas pela atuação proba de José Romeu 
Ferraz na direção da casa julgadora do proceder financeiro do 
Governo Estadual, transcrevo nota da imprensa de quando o ilus- 
tre ministro se aposentou, a 6 de agosto de 1969: 

"O presidente em exercício do TC, Ministro Márcio Ribeiro 
Porto, determinou, a cargo do escultor Luiz Morrone, a confec- 
ção da cabeça de bronze do Ministro José Romeu Ferraz que será 
colocada, em pedestal de mármore, na s a h  da presidência do TC, 
e convocou sessão especial para o dia 13, a fim de ser prestada 
homenagem ao Ministro José Romeu Ferraz". 

Esse preito eternizado no bronze fazemo-lo, também, nosso 
na admiracão de nosso Sodalício a um cidadão exemplarmente ures- - 
tante. 

Um talento vibrante e inquieto como o de José Romeu Ferraz 
não poderia furtar-se ao fascínio da História, e vemo-lo, entre mui- 
tos outros valiosíssimos escritos menores, apresentar a "Hist6ria 
de Rio Claro". Afinal São João Batista de Rio Claro estava inse- 
rida nos "sertões de Araraquara" (a sua Araraquara), por onde 
passaram intrépidos os paulistas em demanda do ouro de Cuiabá. 

Tomou-se, assim - no trabalho meritório da micro-História, 
que prepara o material para a grande síntese de memória da Pá- 
tria - o fixador do pretérito da Capital de região do Morro Azul 
- a terra de Cincinato Braga e Siqueira Campos, hoje uma das 
mais refulgentes integrantes da constelação comunal paulista. 

Em José Romeu Ferraz lembramos o talento lúcido, a cultu- 
ra ampla e o caráter reto a serviço da causa pública. 
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UBALDO FRANCO CAIUBY - (1894-1977) 

Eleito a 29 de junho de 1969. Patrono - Cacique Caiubi. 

Primeiro signatário da proposta de Ubaldo Caiuby para s& 
cio honorário foi o inesquecível Padre Fernando Pedreira de Cas- 
tro - a santa criatura cuja imagem invariavelmente associamos 
ao Pátio do Colégio, que hoje, pelo trabalho sem hiatos de idea- 
listas que tiveram entre as causas inspiradoras a perseverança 
do jesuíta douto, ressurge como polarizador do culto da gente no- 
va a metrópole estuante que constitue o fato maior da hist6ria 
mundial do urbanismo neste século de angústias, mas de gran- 
des decisões. E o Pátio foi no ocaso da vida - quando as afei- 
ções reais reafloram - grande paixão cívica do saudoso confrade. 

Ubaldo Franco Caiuby, integrante destacado de uma família 
ilustre que honrou a descendência do guerreiro impávido, o chefe 
supremo da aldeia de Jeribatibe, que na linha de defesa proteto- 
ra do outeiro onde S. Paulo, como fulcro da civilização, surgiu, 
localizou-se com seus comandados para os lados dos campos de 
Tabatinguera, no caminho que de Santo André conduzia a S. Vi- 
cente. O cacique Caiubi faleceu em 1561 sem participar do em- 
bate com os silvícolas que, um ano aph ,  decidiria da sobrevivên- 
cia de S. Paulo como presença da Cruz no Planalto do grande 
destino. Sua gente obedeceu-lhe, porém, a vontade extrema e, com 
denodo, defendeu a vila nascente. 

Ubaldo escreveu para a Revista do Ateneu Paulista de Histó- 
ria trabalho magnífico sobre esse protetor da primeira hora dos 
destinos do aldeamento que se transmudaria no milagre da von- 
tade humana na Zona tropical: o Caiubi. 

A existência longa e retilínea de Ubaldo, a par do alto exem- 
plo de espírito comunitário, foi uma trajetória de labor e amor 
por S. Paulo. E essa afeição atuante é estadeada por estes car- 
gos que, entre muitos, exerceu: Presidente da Associação dos Ca- 
valeiros de S.  Paulo e da Sociedade "Amigos da Cidade". 

A primeira - a Associação dos Cavaleiros de S. Paulo - é 
custódia das tradições e glórias de Piratininga, constituindo o in- 
tegrá-la a láurea maior oferecida aos que sabem amar e, sobretu- 
do, servir a cidade de Anchieta e Nóbrega. A segunda - a Socie- 
dade "Amigos da Cidade" - é, há quarenta e quatro anos, ideada 
pelo saber e dedicação de Prestes Maia, colaboradora espontânea 
e incansável das autoridades de todas as esferas na busca de solu- 
ções para os muitos problemas de interesse da coletividade pau- 
listana. 

Os méritos de Ubaldo - Professor pela Caetano de Campos 
e bacharel pela Faculdade de Direito do Largo S. Francisco - 
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transpuseram fronteiras e foi ele nomeado Cônsul Honorário da 
República Dominicana, ocupa posição de relevo no luzido Cor- 
po Consular em S .  Paulo. Era Cavaleiro da Ordem Duarte, San- 
ches y Mello, da República Dominicana, e portador das medalhas 
Imperatriz Leopoldina e Constitucionalista. 

Em Ubaldo, pela cultura, elegância no trato e espirito comu- 
nitário, encontramos exemplo maior de como, sendo útil a S. Pau- 
lo, bem servir ao Brasil. 

ALBERTO DEODATO MAIA BARRETO 

Eleito correspondente nacional a 19 de julho de 1975. 
Patrono - Milton Campos. 

Nasceu em Maruim, no Sergipe, mas foi, na expressão de Da- 
nilo Gomes: "o sergipano mais mineiro do Brasil". E a cidadania 
mineira ratificou-a "na raça", como signatário do célebre "Mani- 
festo dos Mineiros" Pela morte de Virgílio Mello Franco, presidiu 
o Diretório Estadual da União Democrática Nacional. 

Professor de Finanças Públicas e Finanças Comparadas na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, da 
qual foi Diretor. 

Professor da Universidade da Guanabara e da Gama Filho. 
Livre docente, por concurso, de Direito Internacional Público, es- 
creveu "Doutrina de Monroe". 

Na exemplar carreira política, foi: vereador em Belo Horizon- 
le, de 1935 a 37; deputado estadual de 1948 a 50; líder do Gover- 
no Milton Campos, e deputado federal de 1950 a 54. 

Jornalista, dirigiu com brilho o "Correio Mineiro" e o vesper- 
~ i n o  " A  Folha da Noite" e colaborou amplamente em grandes ór- 
gãos. Advogou intensamente no Foro belo-horizontino. Seu "Ma- 
nual de Ciência das Finanças'' é adotado na maioria das Faculda- 
des de Direito do País. 

No campo literário, muito jovem, em Maruim, em 1915, publi- 
cou o romance "Cruz da Estrada"; em 1919, ainda acadêmico, "Sen- 
zala", contos dos quais Humberto de Campos dizia: "Alberto Deo- 
dato é escritor de linguagem fluida e desataviada, o que concorre 
para emprestar mais reIevo ao seu modo cintilante e à sua viva- 
cidade em exprimir-se. . . ". 

Em 1920 recebeu o Primeiro Prêmio da Academia Brasileira 
de Letras, com o livro de contos "Canaviaes", e em 1928, Menção 
Honorosa do mesmo sodalicio cultural, com o romance " A  Doce Fi- 
lha do Juiz". As tarefas de advogado e professor e os empenhos po- 
líticos, afastaram-no das letras e somente na década de 60 retor- 
nou as citrinas literárias, com "Roteiro da Lupa e outros rotei- 
ros", "Politicos e outros bichos domésticos" e "Nos tempos de Jan- 
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qo Goulart". Em suas crônicas deparamos instantes de comoven- 
te sentimentalismo e outros de aguda ironia. A crõnica moder- 
na, gênero literário difícil, por exigir, em altas doses, graça, cla- 
reza e leveza, teve em Deodato um mestre, que, conduzido por 
saudável veia irônica, imaginação vivaz e equilibrado sentido do 
picaresco, abarcou os mais diversos temas. 

A vocação e saber de historiador aplicou-os em proveito das 
novas gerações, lecionando, em vários colégios, História Universal. 

Ao prestígio conferido pela presença no Instituto Histórico 
e Geográfico de Minas Gerais, agregou o advindo das Palmas Aca- 
dêmicas da França, da Ordem Nacional do Mérito, e da partici- 
pação do Conselho Cultural de Minas Gerais e do Conselho Fede- 
ral de Educação. A S. Paulo ligavam-no, além da presença nes- 
te Instituto e o título de membro correspondente da Academia 
Paulista de Letras, as cidadanias de Bragança Paulista e de Ita- 
petininga. 

FREI FRANCISCO VENANCIO VILIEKE, OFM (1906-1978) 

Eleito a 21 de agosto de 1971. 
Patrono: Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão. 

A constelação de expoentes que propõs a eleição de Frei 
Francisco Venâncio Villeke é encabeçada pelo nome de Pedro Cal- 
mon, que, com percuciência de Mestre de historiografia, como 
encaminhador da indicação, avalisou a já renomada obra do in- 
fatigável discípulo espiritual do umbro Santo que é o eterno 
contemporâneo de todos os que amam e sonham. 

Dos méritos altíssimos da obra de Frei Villeke, proveniente 
da culta Westfália, ressaltaria o sentido marcadamente brasilei- 
ro - diria um preito ao País estuante e cordial que, no Conven- 
to de Santo Antonio, no coração do Rio de Janeiro, a mais sedu- 
tora urbe do mundo hodierno. o acolheu. Citemos para corrobo- 
rar essa afirmação os títulos de alguns dos seus muitos escritos: 

"Frei Antõnio de Santa Maria Jaboatáo" - evocando o seu Pa- 
trono, o sábio autor de "Orbe Seráfico Brasilico"; "Frei Cristó- 
uáo de Lisboa, primeiro naturalista do Brasil"; "José Carlos de 
Macedo Soares e a História da Igreja"; a "Praxe dos franciscanos 
nas missões entre os indios", lembrando a tarefa civilizadora, 
contínua e árdua, injustamente pouco mencionada a nossa gra- 
tidão, dos missionários cristãos, a serviço de Deus na selva. O 
mais recente número de nossa Revista - n? 73 - insere ma- 
gistral trabalho de frei Venâncio: "Os Franciscanos e a decadên- 
cia do século XIX". 
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JOLIO DA SILVEIRA SUDARIO 

Eleito em 26 de agosto de 1950. 

Residente em Ribeirão Preto 

Professor de português no Instituto de Educação Valentim 
Gentil de Itápolis, tendo recebido o titulo de Cidadão Itapolitano. 

Correspondente e colaborador, por longos anos, de "O Estado 
de S. Paulo" e do "Correio Paulistano". 

Publicou: "Breves noticias lzistóricas sobre Itápolis" (na ver- 
dade um trabalho de 347 páginas); "Araritaguaba e seu Primeiro 
Capitão Mor"; "Confederaçáo Americana", premiado no concur- 
so da União Americana, Cuba, 1943; "Cartas que náo Persas". Sua 
última obra de vulto, no prelo, escrita em 1973, quando ainda re- 
lativamente moço, com 57 anos, foi "A Arte de mover e outras 
histórias". Na maturidade enveredou pelo humorismo e a sátira, 
no estilo de Léo Vaz, de quem foi aIuno dileto. 

LUIZ ALVES DE OLIVEIRA BELM - (1883-1978) 

Eleito a 5 de maio de 1947. 
Residente no Rio de Janeiro 

Oficial da Marinha de Guerra 

Após a Primeira Guerra Mundial, durante 5 anos, oficial da 
Marinha Mercante. 

Membro da Sociedade Brasileira de Geografia, do Instituto 
Oceanográfico Bras:leiro, Institutos Históricos e Geográficos Bra- 
sileiros, do Rio Grande do Sul, Min2s Gerais e Sergipe e Institu- 
to; Genealógicos de S. Paulo e do Rio. 

Publicou numerosos trabalhos de natureza histórica, dentre 
os auais citaríamos: "Tiradentes, o Inconfidente da fé  sincera". 
"Caxias e o combate de S. Luzia" e "O Almirante Saldanha da 
Gama". 

MÁRIO TORRES 

Eleito a 22 de maio de 1960. 
Residente em Salvador, Bahia 

Membro do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Insti- 
tuto Genealógico da Bahia e Instituto Histórico e Geográfico de 
Alagoas T n l  

Tendo feito brilhante carreira no Serviço Põital, pubficou 
estudos sobre a história desse setor de atendimento público, e, 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 321 

também, trabalhos de genealogia, inseridos na Revista Genealó- 
gica da Bahia. 

MILTON MENEZES VILLAS-BOAS - (1921-1978) 
Eleito a 19 de julho de 1958. 

Residente em Salvador (Bahia), onde pertenceu ao Instituto His- 
tórico e Geográfico. 

Bacharel em Direito pela Universidade da Bahia, empenhou- 
se na carreira policial, alcançando a Diretoria Geral do Depar- 
tamento de Trânsito e Secretário da Segurança Pública da Bahia. 
Dessas funções colheu elementos para elaboração de vultosa obra 
sobre Direito Criminal. 

VersBtil em suas preocupações intelectuais, teve um traba. 
lho premiado pela Academia de Letras da Bahia: "Castro Alues, 
o Gênio". 

ALFREDO DIAS DE MOLINA 
Eleito a 5 de março de 1947. 
Residente em Buenos Aires. 

Doutor em Jurisprudência e Ciências Sociais da Universida- 
de de Buenos Aires. 

Foi Ministro da Justiça e da Instrução Pública. Interventor 
em Jujuy no movimento revolucionário de 1943. 

Publicou: "Felipe Diaz - Medio siglo en defensa de la sobe- 
rania de1 pueblo", "Linajes Andinos" e "La Sociedad Colonial". 

ANTONIO MARIA BARBIERI 
aprovado em 5 de agosto de 1946. 

Residência: Montevideo. 

Desta ilustre figura bastará dizer que foi Sua Eminência Re- 
verendissima o Cardeal Don Antonio Maria Barbieri - Arcebis- 
po de Montevideo. 

FRANCISCO DA SILVEIRA MORAIS - (1889-1978) 
Eleito a 15 de março de 1958. 

Licenciado pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra (Secçáo de Ciências Históricas e Geográficas); Curso 
de Ciências Pedagógicas; Conservador do "Instituto Italiano" e 
Conservador do Instituto de Estudos Brasileiros da Faculdade de 
Letras de Coimbra. 

Da passagem por este último eminente cargo resultaram 
obras magistrais que ainda mais nos enlaçam a tão brasileira 
Universidade das margens do Mondego: "Catálogo dos Manus- 
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critos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra relativos 
ao Brasil"; 

"Estudantes da Universidade de Coimbra nascidos no Brasil" 
(599 páginas) ; 

"Estudantes brasileiros na Universidade de Coimbra" (1772- 
1872) - publicado pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 

LABIENO SALGADO DOS SANTOS - (1894-1978) 

Embora brasileiro, classificado como correspondente estran- 
geiro, pela sua permanente estada no Exterior, como membro do 
Corpo Diplomático. Quando da eleição, a 5 de maio de 1956, ser- 
via na Embaixada de Taipé (Formosa). 

Encarregado dos Negócios do Brasil na China (1919), na Ar- 
gentina (1921), na Romênia (de 29 a 38), Ministro em Costa Rica 
e Nicarágua, Cônsul Geral em Paris. 

Publicou, fruto de sua experiência diplomática, "Visões da 
China". Colaborador permanente do Jornal do Comércio do Rio 
de Janeiro e da Revista Anhembi. 

PROFESSOR RAUL A MOLINA 
Eleito a 4 de maio de 1957. 

Professor Universitário e membro da Academia Nacional de 
História de Buenos Aires e da Academia Real de Madri. 

PROFESSOR RICARW CAILLET-BOIS 
Eleito em 4 de maio de 1957. 

Professor de História da Faculdade de Filosofia de Buenos 
Ares e Diretor do Instituto de Investigações Históricas de Buenos 
Aires. 

Ai está no enunciado dos nomes ilustres seguido de curtas 
jndicaçôes da ação realizada em suas luminosas existências, um 
relato que reconduz a nossa presença a imagem dos mortos que- 
ridos. Na verdade, no sentido da participação humana, para a 
História a morte inexiste; pois, todas as Criaturas de Deus - 
dos reis aos mendigos, do gênio ao marginal - se integram para 
sempre com o papel que a Vontade Suprema Ihes reservou, em 
seu caudal perene. 

Esta solenidade é reconhecimento do primado eterno da in- 
teligência. I2 a reafirmação de que não perecem na gratidão de 
seus pares os que, na sua passagem, oferecem um átomo de ver- 
dade ou uma parcela de beleza. 

Para os que fisicamente se foram, nosso respeito, nossa sau- 
dade e nossas preces. 
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RELATÓRIO 

ANO SOCIAL DE 1978. 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
atendendo ao disposto no artigo 30, combinado com as disposi- 
ções constantes do inciso e, artigo 16, do Estatuto, vem apresen- 
tar o Relatório das atividades do Sodalicio no ano social de 1978, 
como a seguir se especifica e declara. 

ABERTURA DO ANO SOCIAL 

O ano social de 1978 teve sua abertura solene na data de 25 
de janeiro, Dia de São Paulo, quando se deu posse a nova Dire- 
toria, eleita para o triênio 1978-1881, e que ficou assim constituí- 
da: Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro; 1.0 Vice-Presi- 
dente - Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho; 2." Vice-Presidente 
- Dr. Pedro Brasil Bandecchi; 3." Vice-presidente - Cel. Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques; 1.0 Secretário - Prof. Vinício 
Stein Campos; 2." Secretúrio - Dr. Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho; 3." Secretário - (Suplente do 1.0) - Dr. 
Geraldo Dutra de Moraes; 4." Secretário - (Suplente do 2.") - 
D." Maria Helena Brancante; 1 . O  Tesoureiro - Comendador Joa- 
quim de Lima Fernandes Moreira; 2." Tesoureiro - Prof. Pedro 
Ferraz do Amaral; 1." Bibliotecário - Sr. José Leandro de Barros 
Pimentel; 2.'' Bibliotecário - Arqu$teto Wilson Maia Fina; 1." 
Orador Oficial - Dr. Mário Savelli; 2." Orador Oficial - Padre 
Hélio Abranches Viotti; Diretor do Museu, Arquivo e Documen- 
tação - Dr. Álvaro da Veiga Coimbra; Diretor da Hemeroteca - 
Sr. Antônio Barreto do Amaral. 

O Orador Oficial Dr. Mário Savelli proferiu a oração oficial 
evocativa da fundação de São Paulo e do Instituto; o Sr. Presi. 
dente Leite Cordeiro pronunciou o discurso de agradecimento 
da Diretoria recém-empossada, no qual recordou a sua passagem 
pela presidência do Sodalicio, em sucessão ao consócio Prof. 
Carlos da Silveira, e traçou em largas linhas a programação da 
obra que se propõe executar no Instituto. 

Seguiu-se a inauguração, na galeria respectiva, do retrato 
a óleo do Presidente Aureliano Leite, artístico trabalho confec- 
cionado e oferecido ao Sodalicio pelo consagrado pintor piracica. 
bano Archimedes Dutra, falando, no ato, o Padre Hélio Abran- 
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ches Viotti. Agradeceu, em nome da exrna. Família do homena- 
geado, Da Maria Dulce Leite Pedra1 Sampaio. 

PRESIDENTE HONORARIO 

Encontrando-se vaga, há vários anos, a Presidência Honorá- 
ria do Instituto, procedeu-se a eleição do respectivo titular, ten- 
do a escolha recaído, merecidamente, na ilustre pessoa do con- 
sócio Professor Dr. Ernesto de Moraes Leme, figura das mais 
eminentes da sociedade paulista, alvo do respeito e da estima 
pública pelos relevantes serviços prestados a São Paulo e ao País 
no desempenho de importantíssimas missões, inclusive a de nos- 
so Embaixador Extraordinário junto as Nações Unidas. 

O Professor Ernesto de Moraes Leme, antigo Catedrático da 
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ex-secretário de 
Estado e ex-Reitor da Universidade de São Paulo, foi, no Insti- 
tuto, o sucessor do inesquecível Aureliano Leite na conclusão do 
mandato presidencial, de dezembro de 1976 a janeiro de 1978. 

Escolhido por justíssima e consagradora votação, foi solene- 
mente investido nas funções honoríficas de Presidente Honorário 
vitalício do Instituto, na sessão solene de 25 de janeiro. 

SESS6ES MENSAIS 

O Instituto funcionou, 1978, com absoluta regularidade. Fo- 
ram realizadas, como dispõem o Estatuto e o Regimento Interno, 
25 sessões plenárias, assim distribuídas: 22 ordinárias, 2 solenes 
e 1 sessão magna. 

Das sessões ordinárias, nove -9- se destinaram a assuntos 
históricos, comemorativos e culturais; treze -13- a questões 
técnicas e administrativas; uma sessão solene a 12 de outubro 
para comemorar o centenário do venerando paulista Dr. José 
Maria Whitaker e outra a 21 do mesmo consagrada ao culto da 
memória dos consócios falecidos durante o ano; a sessão mag- 
na, a abertura do ano Social, comemoração do Dia de São Paulo 
e posse da nova Diretoria. 

Nas sessões Culturais, parte relevante das atividades do So- 
dalicio, entre outras, foram feitas as seguintes palestras e con- 
ferências: A Cidade de São Paulo - "Posição e Características 
Geográficas, a Gente (Costumes, Religião e Cultura), o Progres- 
so (Comércio e Indústria), Hoje e Amanhã", pelo Dr. Mário Sa- 
velli; "Jean de Lery e a Viagem ao Brasil", "Vidas e Obras de Fran- 
cisco Adolfo de Varnhagen" pelo Dr. Lycurgo de Castro Santos 
Filho; "Guilherme Bastos Milward, sábio e humanista da Casa 
de Arnaldo", e "Rubião Meira, o Médico, o Mestre e o Intelectual", 
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pelo Dr. Duilio Crispim Farina; "José Mana Whitaker - o ban- 
queiro", pelo Presidente do Banespa - Dr. Jofre Alves de Car- 
valho; "Vida e Obra do Presidente João Teodoro Xavier", pelo 
Dr. Odilon da Costa Manso; "Prece a meu Pai", por Da Maria 
Amplia Whitaker Queiróz: "Os Secretários do Instituto, de Antô- 
nio Toledo Piza e Almeida ao Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques - 1894-1977" - e "O Centenário da 3* Viagem de D 
Pedro I1 a São Paulo", pelo Prof. Vinício Stein Campos; "Solda- 
do Desconhecido e sua Glorificação", "O Brasil na 2" Guerra Mun- 
dial - Contribuição da Polícia Militar de São Paulo", pelo Cel. 
Arrison de Souza Ferraz; "A Polícia Militar e a Força Expedicioná- 
ria Brasileira - Participaçáo de Sáo Paulo, pelo Cel. Adauto Fer- 
nandes de Andrade; Vigília (Esforço de Guerra), pelo Dr. Ricardo 
Nogueira de Lima; "A gerwáo sem palavras" pelo Jornalista J. 
Pereira. 

O Instituto colaborou com o Instituto Histórico e Geográfi- 
co Brasileiro no levantamento histórico da participação do Brasil 
na I1 Grande Guerra, tendo esse trabalho sido confiado a dedi- 
cação de competente comissão integrada pelos consócios Cel. 
Arrisson de Souza Ferraz, Cel. Adauto Fernandes de Andrade e 
Pe. Hélio Abranches Viotti (este participante da F.E.B. nos 
campos da Itália). 

O Instituto patrocinou, no decorrer do ano, a realização de 
um curso, em colaboração com o Instituto Genealógico Brasilei- 
ro, intitulado "I1 Curso de Genealogia e Heráldica - Famílias 
Paulistas" - curso que teve apreciável afluência de interessa- 
dos e se revestiu de completo êxito. Através dos consócios Paulo 
Bomfim, Pedro Oliveira Ribeiro Neto, Mário Savelli e Delio Frei- 
re dos Santos o Sodalicio deu assistência técnica e cultural a 
"Exposição da mesa paulista através dos séculos" brilhantemen. 
te realizado no Clube Paulistano, pela entidade O Arrastão. 

Da mesma forma o Instituto, através de seus consócios José 
Leandro de Barros Pimentel, Pedro Brasil Bandecchi, Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Duilio Crispim Farina e Vinício Stein 
Campos, participou do Curso sobre Tradições Paulistas promovi- 
do pelo Clube Piratininga. 

O auditório do Instituto foi cedido, como tem sido costu- 
me, para importantes sessões públicas de entidades culturais 
paulistanas, como a Academia Cristã de Letras, para a posse do 
Dr. Brasil Bandecchi, do Presidente Dr. José Pedro Leite Cordei- 
ro e a Academia Paulista de História para a posse dos C O ~ S Ó C ~ O S  
Dr. Duilio Crispim Farina e Prof. Vinício Stein Campos, bem 
como a Academia Paulista de Direito para a posse do novo t i t ~  
lar Dr. Admir Ramos. 
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MUSEU, ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO 

O Museu Histórico José Bonifácio foi notavelmente benefi- 
ciado, em 1978, com as modificações que a Diretoria conseguiu 
realizar no prédio do Sodalício. A remoção da administração pa- 
ra o 7." andar possibilitou a ampliação do espaço oferecido ao 
Museu no 4." andar, o que concorreu 'para melhorar sensivel- 
mente a sua apresentação e dar nova e mais agradável dispo- 
sição as suas exposições. 

Tanto o Museu, como a Seção de Arquivo e Documentação, 
atenderam satisfatoriamente, em 1978, quantos se valeram de 
seus dados, peças e documentos, para desenvolvimento de seus estu- 
dos e observações. De se destacar, neste particular, a preciosa 
atividade nele desenvolvida pelo seu Diretor Prof. Álvaro da 
Veiga Coimbra. 

REFORMAS NA SEDE 

A Diretoria se empenhou, neste primeiro ano de seu triênio, 
em melhorar as instalações da sede, as salas dos sócios, da secre- 
taria, da tesouraria, da presidência, a reforma do 79 e 89 anda- 
res, a pintura do auditório, salas e corredores, a restauração dos 
quadros que ornamentam as suas várias dependências, o aumen- 
to do espaço oferecido ao Museu José Bonifácio, a remoção das 
sessões que colocam em sério risco as coleções da hemeroteca (no- 
tadamente as infiltrações de águas pluviais, perigos de incêndio, 
etc), a melhoria das instalações destinadas ao zelador, a prepa- 
ração de um pequeno auditório para sessões de estudos especia- 
lizado~, a renovação do mbiliário do setor administrativo e so- 
cial, modificqóes conduzidas de sorte a não afetar a renda da 
entidade, o que vale dizer, dentro de suas reais e efetivas possi- 
bilidades. 

A melhoria do custo de locação, acertado com o Banco Ita- 
marati, permitiu a Diretoria retomar, sem redução dos recursos 
que vem auferindo com esses aluguéis e suficientes para atendi- 
mento de suas despesas, o 40 e 79 andares, pelo que o Instituto 
passou a dispor das seguintes dependências do edifício: 19 andar 
(auditório), 39 andar (biblioteca), 49 andar (Museu, Arquivo e 
Documentação), 70 andar (administração e pequeno auditório), 
80 andar (Hemeroteca e Zeladoria). 

A Diretoria já se transferiu para o 79 andar, o Museu rece- 
beu o local vago do 4.O andar, o Instituto apresenta outro aspecto 
e as demais alterações estão em estudo ou em vias de execuçao, 
tudo deixando entrever o excelente ano social que o venerando 
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Sodalício vai proporcionar em 1979 aos seus associados e à cultu- 
ra nacional. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca, sob a responsabilidade do consócio José Lean- 
dro de Barros Pimentel, funcionou com toda regularidade, atem 
dendo aos seus consulentes no período das 13 as 17 horas, todos 
os dias úteis, bem como registrando apreciável ampliação de seu 
patrimônio bibliográfico, acrescido de 573 novas obras, das quais 
537 por doações e 36 por coqpra. Foram recebidas, durante o ano, 
1.129 revistas e publicações diversas. 

A Biblioteca teve melhorados os seus serviços com a organi- 
zação dos seguintes livros auxiliares: Catálogo de: a) - Livros 
Raros; b) - Almanaques; c) - Relatórios; d) - Genealogia; 
e) - Periódicos. Prepararam-se mais, objetivando facilitar as 
consultas aos 31.000 volumes existentes, o índice repertório dos 
volumes 63 a 72 da Revista do Instituto, relação dos Anais, Leis, 
Decretos e Coleções, relação das obras de Afonso d'E. Taunay, re- 
lação das obras sobre a Revolução de 1932 e relação dos quadros 
existentes na Biblioteca. 

Foram atendidos 998 consulentes. 

HEMEROTECA JÚLIO DE MESQUITA 

A Hemeroteca, ora sob a zelosa direção do consócio Sr. An- 
tônio Barreto do Amaral, como já se declarou linhas atrás, é um 
precioso acervo do Instituto que necessita de prontas medidas, 
tendentes não só a conferir maior eficiência a sua preservação e 
segurança, como facilitar o trabalho de seus funcionários e ofe- 
recer mais atração e conforto aos estudiosos que a frequentem. 
A Diretoria espera atender, no decurso do lQ semestre de 1979, a 
estas urgentes necessidades de sua preciosa hemeroteca. 

A Diretoria procurou recompor o Quadro Social do Sodali- 
cio, no qual se verificavam disparidades em varias categorias de 
sócios, especialmente no que respeita aos iimites de admissão fi- 
xados no Estatuto. 

Notavam-se ainda, figurando no quadro dos associados, nu- 
merosos companheiros já desaparecidos, outros com direito a mu- 
dança de categoria, de titulares para Eméritos, o que a Diretoria 
procurou sanar, designando para estudar esta situaçáo e trazer 
suas conclusões ao exame do plenário, a seguinte Comissão: Dr. 
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Pedro Brasil Bandecchi, Prof. Vinício Stein Campos, Dr. Alvaro 
do Amaral, Dr. Alexandre Nelson de Mello e Prof. Raul de An- 
drada e Silva. 

Graças a estes ievantamentos, feitos com todo cuidado e ri- 
gor, já foram transferidos para a categoria de Sócios Eméritos os 
seguintes confrades: 1 - Prof. Victor Leintz, 2 - Acadêmico 
Raimundo Álvaro de Menezes, 3 - Prof. Raul de Andrade e Sil- 
va, 4 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi, 5 - Prof. Paulo Ricardo da 
Silveira Santos, 6 - Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho, 7 - 
Prof. Josué' Camargo Mendes, 8 - Dr. José de Me10 Pimenta, 9 - 
Prof.= Emília da Costa Nogueira, 10 - Jornalista Hélio Damante, 
11 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas, 12 - General Carlos de Mei- 
ra Mattos, 13 - Prof. Aziz Nacib Ab'Saber, 14 - Prof. Antonio Soa- 
res Amora. 

SÓCIO GRANDE BENEMERITO 

Foi igualmente proposto e eleito, para a categoria de Sócio 
Grande Benemérito, o Prof. Dr. Ernesto de Moraes Leme. 

SOCIOS FALECIDOS 

A Diretoria sente-se no dever de reverenciar ainda uma vez, 
neste relatório de suas atividades em 1978, os ilustres e queridos 
companheiros desaparecidos no decurso do ano social em tela, e 
que são os seguintes: Eméritos: Alfredo Gomes, Eurico Branco 
Ribeiro, Euripedes Simões de Paula, Enzo Silveira, João Cruz Cos- 
ta, Sílvio Correia de Andrade;Titulares: Arlindo Veiga dos San- 
tos, João Gualberto de Oliveira, Braulio Sánches-Sáez Hernandes 
Frutos; Honorários: Carlos Aldrovandi, Carlos da Silveira Car- 
nero, Francisco Martins dos Santos, Humberto Galliano Mel- 
10 Nóbrega, José Maria da Silva Neves, José Romeu Fer- 
raz, Ubaldo Franco Caiuby; Correspondente Nacional: Alber- 
to Deodato Maia Barreto, Frei Venâncio Willke, O. F. M., Jú- 
lio da Silveira Sudário, Luiz Alves de Oliveira Bello, Mário Tor- 
res, Milton Menezes Villas Bôas; Correspmdentes Estrangeiros: 
Alfredo Dias de Molina, Dom Antônio Maria Barbieri, Francisco 
da Silveira Morais, Labieno Salgado dos Santos, Raul A. Molina, 
Ricardo Caillet Bois. 

HOMENAGEM A PIZA SOBRINHO 

O Instituto prestou comovente homenagem a um de seus só- 
cios mais ilustres, o Dr. Luiz Piza Sobrinho, homem público com 
notável folha de Serviços ao País, descendente de tradicional fa- 
mília paulista, alvo de carinhosa maniiestaçáo de apreço do Sodalí- 
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cio por ocasião de seu 90.0 aniversário de nascimento. Carinhosa- 
mente saudado pelo consócio Dr. Padre Brasil Bandecchi, o home- 
nageado teve ensejo de recordar, em comovente oração, a sua Ia- 
boriosa vida de homem público, as suas lutas, as suas realizações: 
declarando ao final, entre palmas do plenário, que se tivesse de 
recomeçar não vacilaria um instante em trilhar de novo o mesmo 
caminho, firme aos seus princípios e ideais. 

MODANÇA DE DIA E HORA DAS SESS6ES 

A Diretoria teve referendada pelo plenário, para início, a tí- 
tulo experimental, em fevereiro de 1979, a mudança de dia e ho- 
ra das sessões, que passarão a ser, quinzenalmente, as 4% feiras, 
as 18 horas, e não mais aos sábados, como tem sido costume. 

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO 

Para atualizar o Regimento Interno, face a alteração do di- 
ploma estatutário posteriormente a elaboração do mesmo, a Di- 
retoria designou os sócios Dr. Lauro Ribeiro Escobar, Dr. Pedro 
Brasil Bendacchi, Cel. Arrisson de Souza Ferraz e Prof. Vinício 
Stein Campos, que, em Comissão, estudam a matéria e terão em 
breve o seu trabalho a consideração do plenário. 

REFORMA DO AUDIT6RIO 

Procedeu-se a reformulação da Galeria dos Fundadores e Pre- 
sidentes, que foi completamente refeita, transferindo-se para o 
Gabinete Presidencial os retratos de Antonio de Toledo Piza e 
Almeida, de Domingos Jaguaribe e de Estêvão Leão Bourroul; pa- 
ra a sala da la Secretaria o quadro com o retrato do antigo Di- 
retor Dácio Pires Corrêa, ao mesmo tempo que se providenciou a 
substituição da moldura da tela histórica do Pe. Anchieta, exis- 
tente no salão, bastante avariada pelo cupim. 

A REVISTA DO INSTITUTO 

Foi distribuído o número LXXIII da Revista do Instituto, 
tendo a atual administração reunido material para o número 
LXXIV, já devidamente ordenado e revisto, a fim de ser encami- 
nhada a Gráfica para impressão. 

A Diretoria espera fazer publicar, no número LXXV, as atas 
relativas a 1978, com o que ficará em dia este importante capí- 
tulo da história do Sodalício. Ficou igualmente resolvido que es- 
tas publicaçóes contarão sempre, obrigatoriamente, em seu texto, 
material histórico inédito de interesse para um melhor conheci- 
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mento dos costumes e tradições dos velhos tempos paulistas e do 
desenvolvimento da vida nacional. 

HOMENAGENS DO INSTITUTO 

Foram homenageados pelo Instituto, no decurso do ano, o 
venerando consócio Gofredo Silva Teles, pelos seus 90 anos, o Co- 
ronel Heliodoro Tenório da Rocha Marques, com uma placa de 
prata pelos serviços prestados ao Sodalicio na 1: Secretaria e Vi- 
nício Stein Campos pela rua aposentadoria no cargo de Diretor da 
Divisão de Museus do Estado. 

SEDE SOCIAL 

O Instituto confiou, em boa hora, a administração da sede 
ao Diretor Tesoureiro Comendador Joaquim de Lima Fernandes 
Moreira, que nessas funções de Chefe do Departamento Sede SO- 
cial tem prestado valiosos serviços ao Sodalício, introduzindo al- 
terações que muito contribuíram para melhor aparência e maior 
conforto, proporcionados aos Srs. Associados pelas dependências 
e instalações da Casa. Creditam-se ao prestante companheiro, 
além das medidas oportuna e sagazmente tomadas para melho- 
rar as rendas e o desempenho da Tesouraria a seu cargo, como a 
leitura do balancete vai comprovar, a pintura da entrada, o en- 
carpetamento das salas da Presidência, Tesouraria e Secretaria, 
a preparaçáo do Salão destinado aos Srs. Sbcios, a aquisiçáo de 
uma geladeira, de novo telefone, máquina de escrever para a He- 
meroteca, máquina de escrever para a Tesouraria, móveis e de- 
mais equipamentos, além da restauraçáo de um conjunto de ca- 
deiras antigas, que voltaram novamente a servir. Digna, como se 
vê, dos maiores aplausos do Sodalicio, a atividade deste nosso be- 
nemérito e operoso companheiro. 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

Como se pode ver deste breve e suscinto relatório, embora o 
exercício de 1978 tenha sido um periodo inicial de ajustamento 
de nova sistemática administrativa, com todas as dificuldades e 
embaraços inerentes as inovações em implantaçáo, bem se vê 
que o ano social se desenvolveu satisfatoriamente e novas pers- 
pectivas se abriram desde logo ao venerando Instituto, num le- 
que de alentadoras possibilidades culturais para o próximo e fu- 
turo exercicio. 

A atual Diretoria se vale deste ensejo para render as passa- 
das administrações do Sodalício o tributo de respeito e gratidão 
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a que fazem jus, pois indiscutivelmente todas elas, com deswrtí- 
nio, perseverança, entusiasmo e amor, deram o melhor de si para 
que o Instituto se alcandorasse ao promissor estágio de prestígio, 
solidez e valor em que se encontra. 

Face ao exposto, é com as mais fundadas e fagueiras espe- 
ranças, que a Diretoria do Instituto vê iniciar-se o exercício de 
1979, pletórico das mais auspiciosas perspectivas em tudo, o que 
vale dizer, de bem e vitoriosamente cumprir o magnifico progra- 
ma que lhe traçaram os seus fundadores, no distante ano de 1894. 

Felicitando a todos os Srs. Associados pelo Bxito que junto 
alcançamos nesta Casa, é com abundância de coração que lhes 
anguramos, a todos, um alegre e feliz Ano Novo. 

São Paulo, 6 de janeiro de 1.979. 

A DIRETORIA. 
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José Aleixo Irmão .................. Júlio Ribeiro 
José Freitas Nobre .................. Clóvis Bevilacqua 
Jose Inácio Penteado da Silva Telles 
José Leandro de Barros Pimentel . . .  Paulo Ayres 
Judith Mac Knicht Jones . . . . . . . . . . .  
Lauro Ribeiro Escobar .............. José Ribeiro Escohar 
Leonardo Arroyo .................... 
Lorena Guaraciaba . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Batista Caetano de Almeida Nogueira 
Lúcia Piza Fimeira de Mello Falken - - ~~ ~ ~~~ ~ - ~ 

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonio de Toledo Pba 
I~uiz Ellmerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  carlos de Campos 
L:uiz Wanderley Torres . . . . . . . . . . . . . .  mdré Vida1 de Negreiros 
Manoel Vitor de Azevedo . . . . . . . . . . .  
Maria Arnélia Arruda Botelho de Souza 
Aranha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rmperatrh ~ ~ ~ ~ ~ l d i ~ ~  
Kário Graciotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Castro Alves 
Mário Hoep~ner Dutra . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Mário Savelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ober to  Simonsen 
Dom Martinho Johnson, O. S. E. . . . .  Frei Domingos da Transfiguração 

Menotti De1 Picchia 
Machado, O. S. B. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Moacyr Lobo da Costa .............. 
Nilva Rogick de Mello . . . . . . . . . . . . . .  
Odilon da Costa Manso ............ Manuel da Costa Manso 
Olavo Batista Filho ................. 
Osmar Muniz Pimentel . . . . . . . . . . . . . .  Antônio da Gama Rodrigues 
Faul Donovan Kigar . . . . . . . . . . . . . . . . .  Almirante Tamandaré 
Paulo Fraletti ....................... 
Paulo Lébeis Bomfim . . . . . . . . . . . . . . .  
Paulo Zingg ......................... Marechal Humberto de Alencar 

Castelo Branco 
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Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 
............ Pedro Ferraz do Amara1 

............... Rodrigo Soares Júnior 
. . . . . . . . . . . . .  Rudolfo Robert Hinner 

Ruy Martins Ferreira ............... 
Tácito Remi de Macedo Van Langen. 
donck ............................... 

Vicente de Paulo Vicente de Azevedo 
........... Waldemar Pio dos Santos 

...... Waldomiro Franco da Silveira 
Wilson Mais Fina . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dario Ribeiro 
Paulo Nogueira Filho 
J O S ~  Maria Lisboa 
Almirante Henrique Boiteaux 
José Ferraz de Almeida Júnior 

Visconde do Sêrro Formoso - 
Francisco Pereira de Macedo 
José Vicente de Azevedo 

Luiz Gonzaga da Silva Leme 
Ten. Gen. Arouche Rendon 

HONORARIO 

.................... Abelardo Duarte 
Ada Rogato .......................... 3 0 % ~  ~ i b ~ i ~ ~  de B~~~~~ (coman- 

dante) 
.................... Adelino Ricciardi 

................. Adriano Campanhole 
Alberto Lemos ....................... 11 ( ~ ~ ~ t ~ l ~ ~ ~ ~  ~~~~o 

........... Alberto Prado Guimaráes 

......... Alberto dos Santos Franco 
.............. Alceu de Toledo Pontes 

....................... Aldo Andreoni 
............... Alfredo Joáo Rabaçal 

Alfredo kncastre da Veiga . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Arnadeu da Silveira Saraiva 

. . . . . . . . . . . .  Amador Cintra do Prado 
.......... Arnérico Jacobina Lacombe 

.............. Anibal Pinto de Matos 
............. Anita Ferreira de Maria 
............ Antenor Romano Barreto 

Dom Antonio de Almeida Moraes Jr. . 

............. Antônio Baldijáo Seixas 
Antonio Carlos Cardoso ............. 
Antônio Carlos Pacheco e Silva . . . . . .  
Antonio Campagnolo . . . . . . . . . . . . . . . .  

..................... Antônio D'Avila 
Antonio de Lorenzo Neto ............ 
Antônio Eloy Paulini Miranda . . . . . . .  
Antônio Range1 de Torres Bandeira . . 

. . . . . . . . . . .  Antônio de Oliveira Mel10 
Antonio Roberto de Paula Leite ..... 
Antonio Rocha Penteado ............. 
Antonio dos Santos Oliveira Júnior . . 
Armandino Seabra ................... 

. 
da Silva) 
Dom José Gaspar de Affonseca e 
Silva 
Alberto I. de Mbnaco 
Rafael dé  Oliveira 

Gustavo Barroso (João do Norte) 

Júlio Cesar Ribeiro de Souza 

Alfredo D'Escangnole Taunay 
Joio Mariondcs de Moura Romeiro 
Dom Lourenqo Epaminoridas Nunes 
D' Avila 
Afonso José de Carvalho 
Edgard Egídio de Souza 
Pérsio Pacheco e Silva 

João Lourenço Rodrigues 
Bemardo Pereira de Vasconcelos 
Joáo Lúcio Brandáo 
Antônio Egydio Martins 
Afonso Arinos 
Alberto Salles 

Percival de Oliveira 
Joaquim Pinto de Araújo Cintra 
(Barão de Camvinas) - 

Arnaldo Wildberger .................. Francisco Gonçalves Martins 
(Visconde de Sáo Lourenço) 

Augusto Gonzaga .................... 
Benedicto Montenegro ............... Arnaldo Vieira de Carvalho 
Benito Serpa ........................ Tiradentes 
Benjamin Antônio Salles Arcuri ..... D.= Felipa de Lancaster 
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.................... Carlos Aldrovandi 
Carlos Camelo de Vasconcelos Motta Dom José Arcoverde 
Carlos Macieira AIY dos Santos . . . .  Ten. Gen. Francisco da Cunha e 

Menezes 
. . . . . . . . .  Carlos da Silveira Carneiro 

Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bra- 
gania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dom Pedro I1 
Carlos Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carolina Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Christovam de Camargo . . . . . . . . . . . . .  
Dante Laytano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Venâncio Ayres 

. . .  David Antônio da Silva Carneiro 
Délio Freire dos Santos . . . . . . . . . . . . .  Dom Pedro I 

. . . . . . .  Dulcídio Tavares de Lacerda 
Durval Sarmento da Rosa Borges . Agenor Couto de Magalh&s 

. . . . . . . .  Edgard de Cerqueira Fslcáo 
Eduardo de Jesus Moraes do Nasci- 
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Vilhena de Moraes . . .  Benedito Calixto 
Pe. Eliseu Murari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milton de Freitas Almeida 
Elmano Gomes Cardim . . . . . . . . . . . . .  

.......... - 

Epifánio da Fonseca ~ & i a  de Menezes 
Erasmo D'Almeida Magalhães . . . .  Arthur Ramos 
Esther de Figueiredo Ferraz . . . . . . . .  Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Fauze Saadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antônio Teixeira Guerra 
Fernando Homem de Mello Lacerda 
Florêncio de Ahreu . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco Grainha do Vale . . . . . . . . . .  
Francisco Martins dos Santos . . .  
Fredenco Abranches Brotero . . . . . . .  
Geraldo de Rezende Martins . . . . . . . . .  
Gualter Godinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Hélio Silveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hélio Falchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henrique Guilherme Muller . . . . . .  
Henrique Paulo Bahiana . . . . . . . . .  
Hermano Roberto Santamaria . . .  
Hermes Pio Vieira . . . . . . . . . . . . . . .  
Hilário Veiga de Carvalho . . . . . . .  
Horácio de Almeida . . . . . . . . . . .  
Hovanir Alcântara Silveira . . . . . . .  
Humberto Galliano Mello Nohrega 

Almirante Gago Coutinho 
José Adorno 

Carlos Euler 
Alm. ~ r t h u r  Silveira da Mota 
(Barão de Jaceguai) 

Irineu Evangelista de Souza 
Alexandre de Gusmão 
Joaquim Ribeiro 
Manoel Ferraz de Campos Sales 

Oscar Freire 

Ten. Gen.Manoe1 Martins do Couto 
Reis 

Ihiapaba de Oliveira Martins . . .  Afonso Schmidt 
Issac Grimberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ivolino de Vasmn~elos ..................................... 
Jayme de Sá Menezes . . . . . . . . . . . . . . .  
Jesuino Felicíssirno Júnior . . . . . . . . . .  José Bonifácio de Andrada e Si:va 
João Alfredo Pegado Cortez . . . . . . . . .  Almirante Pedra Borges Lynch 
João Alves das Neves . . . . . . . . . . . . . .  João de Barros 
Joáo Carvalhal Ribas . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco Franco da Rocha 
Joáo Chiarini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mário Dedini 
João de Scantimburgo . . . . . . . . . . . . . . .  Dom Luiz de Bragança 
Joáo da Cunha Caldeira Filho . . .  Heitor Villas Lobo 
João Hermes Pereira de Araújo . . . . .  
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João Horta de Macedo . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  João Pereira Dias 

Joaquim Vitorino Portella Ferreira 

José de Almeida Santos . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Alves Palma Sim& de VaScOncelOS 

José Armando de Macedo Soares 
Affonseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Augusto Cesar Salgado . . .  
José Bento Faria Ferraz . . . . . . . . . . . . .  
José Botelho de Athayde . . . . . . . . . . . .  
José Cândido de Andrade Muricy . . .  
Jose Calasans Brandão da Silva . . . .  
José Eduardo de Macedo Soares SO 

. hrinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 
. . . .  José Eduardo Pizzarro Drumond Carlos Xavier Paes Barreto 

. . . . . . . . . . . . . . .  José Fernandes Soares Euclides da Cunha 
José Ferreira de Carvalho . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  José Gonçalves Salvador José Francisco da Rocha Pombo 
José Herculano Pires . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alexandre Herculano 
Jnsé Honorato Gazo da Câmara Me- ..----- ~ - 
deiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Luiz Pasin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco de Assis Oliveira Borges 

(Visconde de Guaratinmieta) 
. . . . . . . . .  José Maria da Silva Neves Ãlexandre de ~ l b u q u e r b e  

José Nogueira Sampaio . . . . . . . . . . . . . .  
Mons. José do Patrocínio Lefort . . . . .  
José Pedro Galvão de Souza . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Romeu Ferraz José Alves de C. César 
Jos6 da Veiga Oliveira . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Langleberto Pinheiro Soares Antonio Paiva Sampaio 
Lauro de Barros Siciliano . . . .  
Madre Leda Maria Pereira Rodrigues Prudente José de Morais Barroso 
Leticia Pagano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos Gomes 
Lucas Nogueira Garcez . . . . . . . . . . . . .  Alberto de Souza 
Luís Alberto Whately . . . . . . . . . . . . . . . .  Oscar Weinshenck 

. . . . . . .  Luiz Antônio da Gama e Silva 
. . . . . . . . . . . . . .  Luiz de Azevedo Castro Arnolfo Azevedo 

. . . . . . . . . . . . . . .  Luís Caetano Martins José Bonifácio (Moço) 
. . . . . . . . . . . . .  Luís da Câmara Cascudo 

. . . . . . . . . . . . . . . .  Luís de Castro Souza 
Luís Fernando Whitaker Tavares da 
Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vicente Licinio Cardoso 

. . . . . . . . . .  Luis Gonzaga Noveli Júnior 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Luís Sérgio Thomáz 

Luís de Souza Leão . . . . . . . . . . . . . . . .  Domingos de Sowa Leão 
. . . . . . . .  Luis de Toledo Piza Sobrinho Padre Carlos Corrêa de Toledo 

. . . . . . . . . . . . . . .  Manoel Albana Amora 
Manoel Augusto Vieira Neto . . . . . . . .  Paulo Setubal 

. . . . . . . .  Manoel Ubaldino de Azevedo Pedro Augusto Cesar LeSSa 
Manoel Xavier de Vasconcelos Pedrosa 
Manuel Valladão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Mana Amália Corrêa Giffoni 
Maria Helena Brancante . . . . . . . . . . . .  Braz Cubas 
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Mana Imaculada Xavier da Silveira . 
Marilia Antunes Alves ............... 
Mirio Ferreira Migliano . . . . . . . . . . . . .  
Mário Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mário Rolim Telles .................. 
Miguel Angelo Barros Ferreira ..... 
Moacyr de Faria Jordão . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Neise Gomes 
Nello Ferrentini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NeUo Garcia Migliorini . . . . . . . . . . . . . .  
Nelson de Athayde Ribeiro . . . . . . . . . . .  
Newton Gonçalves de Barros . . . . . . . .  
Nicanor Teixeira de Miranda . . . . . . .  
Octaviano A. Gaiarsa . . . . . . . . . . . . . . . .  
Octávio Marcondes Ferraz . . . . . . . . . . . .  
Oldemar Adriano do Couto . . . . . . . . . .  
Olympio Costa Júnior . . . . . . . . . . . . . . .  
Orentino Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oswaldo Barbosa Guisard . . . . . . . . . . .  
Oswaldo Monteiro de Fleury . . . . . . . . .  
Othon de Almeida Costa . . . . . . . . . . . . .  
Paulino Ignácio Jacques . . . . . . . . . . . . .  
Paulo de Campos Porto . . . . . . . . . . . . . .  
Paulo Emílio de Andrade Vilhena . . . .  
Dom Paulo Evaristo Ams . . . . . . . . . . .  
Paulo Emilio D'Aiessandro . . . . . . . . . . .  
Paulo Henrique da Rocha Corrêa . . .  

. . .  Paulo Nathanael Pereira de Souza 
Paulo Penteado de Faria e Silva . . . . .  
Paulo Pereira dos Reis . . . . . . . . . . . . . .  
Paulo Roberto de Aquino Noronha . . 
Pedro Calmon Moniz Bittencourt . . .  
Pedro Gastão de Orleans e Bragança 
Pedro Henrique de Orleans e Bragança 
Péricles Eugênio da Silva Ramos . . .  
Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raul Apocalipse 
Raul Renato Cardoso de Melo ni- 
cunduva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reginaldo Moreira de Miranda . . . . . .  

Rcynaldo Ramos dc Snld:inha da Gama 
Roberro hlaihddo Carvalho 
Lloberval Francisco Bcz1:rra de \I,, 
nezes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Rosalvo Florentino de Souza 
. . . . . . . . . . . . .  Rosemaire E r i h  Horch 
. . . . . . . . . .  Rossini Tavares de Lima 

Rubens José Rodrigues dos Santos 
. . .  Ruy Cardoso de Mello Tucunduva 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ruy Rebello Pinho 
. . . . . . . . . .  Sebastião da Silva Barreto 

. . . . . . . . .  Sebastião da Silva Furtado 

. . . . . . . .  Sebastião Romano Machado 
Thomaz Oscar Marcondes de Souza Jr. 
Tsunezo Sato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ubaldo Ranco Caiuby . . . . . . . . . . . . . . .  

Carlos Botelho 
Altino Arantes 

Salvador Corrêa de Sá e Benevides 
Maria Garcia Betim 
Hipólito José da Costa 

Placido de Castro 
Cônego Melchior Rodrigues do Prado 

Vivaldo Coaracy 

Luís Bueno Horta Barbosa 
Timóteo Corrêa de Toledo 
Brig. José Vieira do Couto Magalhães 

Aliredo Ferreira Rodrigues 
Barão Homem de Melo 
João Pedro da Veiga Filho 
Dom Antonio Joaquim de Mello 
José Athayde Marcondes 
Brig. Lysias Augusto Rodrigues 
Paulo Prado 

Adoasto de Godoi 

Bemardo Guimarães 

João Arruda 
Ten. Gen. Câncüdo Xavier 
e Souza 
Júlio de Mesquita Filho 
Francisco Nardy Filho 

Almeida 

João Ribeiro 
Oliveira Lima 
Mario de Andrade 

José Joaquim Cardoso de Mello 

José do Patrocínio 

João Antônio Andreoni (Antonil) 
Leôncio do Amara1 Gurgel 

Cacique Caiuby 
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Ulysses Lemos Torres . . . . . . . . . . . . . . .  
Ulysses Lins de Albuquerque . . . . . . . .  Jerônimo de Albuquerque 
Valéria Giuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Vicente Marcheti Zioni 

. . . . . . . . . . . . . .  Vicente de Paula Lima 
Victor Figueira de Freitas . . . . . . . . . . .  Anibal Freitas 
Victor Rodrigues de Assis . . . . . . . . . . .  Mons. José Paulino de Andrada 
Waldemar de Almeida Barbosa . . .  Augusto de Lima 
Waldemar do Amarai Gurgel Vianna 
Waldernar Panadés . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waldomiro Benedito de Abreu . . . . . .  
Walter Fernandes Piazza . . . . . . . . . . . .  
William Roberto Marinho Lutz . . .  Adolfo Lutz 
Wilson Dias Castejón . . . . . . . . . . . . . .  Américo Brasiliense de Almeida Mello 

CDRRESPONDENTES NACIONAIS PATRONO CIDADE 

Adalberto José Pizzarro Loureiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sacerd. Adalberto Ortmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Afonso Rui de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agenor Pinheiro Rodrigues Valle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alberto Deodato Maia Barreto - Milton Campos . . . . . .  
Pe. Alcionildo Bmzi Alves da Silva - Dom Francisco 

Aquilo Corrêa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfredo Vieira Pimentel 

AmaroSoaresQuintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sacerd. Ângelo Jayrne Venturelli 

Antenor Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antõnio Loureiro de Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antônio Machado Sant'Ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antõnio Tavares Pinháo 
Aristides M. de Carvalho e Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archimedes Pereira Guimarães - Tmdoro Femandes 

Sampaio 
. . . . . . . . . .  Arthur Napoleão Figueiredo - José Veríssimo 

Austregéslio de Athayde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Benedicto Pires de Almeida - Cel. Francisço Correia de 

Almeida Morais 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos Studart Filho 

Carlyle de Figueiredo Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso Ferraz de Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso M. Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso Vieira Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ConceiçãB Borges Ribeiro Camargo - Conde de Assumar 

- D. Pedra M. de Almeida Portugal e Vasconcelos 
. . . . . .  Dário Abranches Viotti - Cons. Avelar Brotero 

Dermeval José Pimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dulcidio do Espirito Santo Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Edith Mendes da Gama e Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Canabrava Barreiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Santos Maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eugênio Vilhena de Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Rio de Janeiro) 
(Florianópolis) 
(Salvador, , - -. . - -. . , 
(Rio de Janeiro) 
(Belo Horizonte) 

(Manaus) 
(Salvador) 
(Recife) 
(Cuiabá) 
(Mogi Mirim-SP) 
(Salvador) 
(Rib. Preto-SP) 
(Rib. Pret@SP) 
(Rio de Janeiro) 

(Belo Horizonte) 
(Belém) 
(Rio de Janeiro) 

(Tietê-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Fortaleza) 
(Campinas-SP) 
(Porto Alegre) 
(Tatui-SP) 

(Aparecida-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Belo Horizonte) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador ) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
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Fábio Nelson Guimarães - José Carneiro Felipe . . . . . .  
Fernando Monteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Femando São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Flávio Guerra - Cons. João Alfredo C. de Oliveira 
Francisco de Campos Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco Ruas Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilberto de Mel10 Freire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heitor Ferrão Moniz de Aragão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sacerd. Heitor Otaviano de Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henrique Costa Femandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henrique Jorge Hurley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hilton Federici - Felix Guisard Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Humberto Peregrino Seabra Fagundes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jeronimo de Aquino Araújo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

João Batista de Sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
João da Costa P. Dantas Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquim de Paula Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquim Thomaz de Paiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Joaquim Vicente Rondon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jorge Moreira da Rocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Antônio Gonçalves de Me10 - Duarte Coelho . . . . . .  
José Americo de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Bandeira de Mel10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Honório Rodrigues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Loureiro de Ascenção Fernandes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Mariz de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jose Pompeu de Camargo 
José Roberto do Amara1 Lapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José de Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Júlio da Silveira Sudário 
Lauro Monteiro de Carvalho e Silva - D. Joaquim 

Mamede da Silva 
Lourenço Luiz Lacombe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luiz Alves Oliveira Bello 
Luís Carlos de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cónego Luís Castanho de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luís Felipe da Silva Wiedemann - Joaquim Caetano da 

Silva 
Luís Marques Poliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luís Menezes Monteiro da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luiz Philippe Pereira Leite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mons. Manoel Aquino Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marcos Tito Tamoyo da Silva 
Maria Celestina Teixeira Mendes Torres . . . . . . . . . . . . . . .  
MárioTorres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milton Menezes Villas Boas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Murilo de Miranda Bastos 
Pe. Murilo Moutinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson Abel de Almeida 

(S. João De1 Rei) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Recife) 
(Campinas-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Recife) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(São Luis) 
(Belém) 
(Campinas-SP) 
(Rio de ,Janeiro) 
(Guaratineuetá- - 

SP) 
(Campinas-SP) 
(Salvador) 
(Cruzeiro-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Fortaleza) 
(Recife) 
(João Pessoa) 
(Rio de Janeiro) 
(Ouro Fino) 
(Rio de Janeiro) 
(Curitiba) 
(Rio de Janeiro) 
(Campinas-SP) 
(Campinas-SP) 

(Mogi-Mirim-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro, 
(Porto Alegre) 
(Sorocaba-SP) 

(Campinas-SP) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Cuiabá) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(CampinasSP) 
(Salvador) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Rio de Janeiro) 
(Vitória do Espí. 
to Santo) 

;on Omegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rcondes . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s Oliveira 
im José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Oscar de Arruda Penteado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio ClaroSP) 
Dom Oscar de Oliveira - Salomão de Vasconcelos . . . .  (Belo Horizonte) 
Orlando M. de Albuquerque Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Recife) 
Paulo Silvio Azevedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Tatuí-SP) 
Pedro Alves Camelo - Frei Joaquim do Amor Divino 

Caneca (Recife) 
Raimundo Magalháes Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Renato Sêneca de Sá Fleury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Roberto da Mota Macedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Roland Cavalcanti de Albuaueraue Corbisier . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) A A 

Rubens Borba Alves de Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de ~anei ro j  
Sebastião Almeida Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Tanabi-SP) 
Sílvio Júlio de Albuquerque Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Recife) 
Theodoro de Souza Campos Júnior - Bernardo de Souza 

Campos (Campinas-SP) 
Frei Venãncio Willeke, O.F.M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Vera Ravagnani Job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Sorocaba.SP) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sacerd. Vitor Hugo (Manaus) 

CORRESPONDENTES ESTRANGEIROS CIDADE 

Alberto Iria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfredo Augusto Pereira de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aifredo Dias de Molina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfredo V. de Moura Mattoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aiamiro de Avila Marte1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aiexandre Nelson de Armond Marchant . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aivaro 3. da Costa Pimpão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mgelo de Mojana Di Cologna 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antônio Gomes da Rocha Madahil 

. . . . . . . . . . . .  Antônio Henrique D'Araújo Stott Howorth 
Dom Antbnio Maria Barbieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ariosto D. Gonzalez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  Carlos Henrique Ferreira Lemond de Macedo 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos Péres Cânepa Jimenes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carlos Péres Montero 

Daniel Castelanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Brazão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eduardo Corrêia 
Elbano Provenzale Heredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Felippe Ferreiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fortuné Koller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco da Silveira Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gaspar do Couto Ribeiro Villas 
Gaston Benedict de Benedictis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giuseppe Castruccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heinrich Gutersonh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henrique de Gãndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jesus Vasques Gayoso 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Crisanto Lopes Jumenes 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Hermano Saraiva 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Pedro Machado 

Juan S. Pivel Devoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Júlio Cesar Chaves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lisboa 
Moçambique 
Buenos Aires 
Coimbra 
Santiago 
Estados Unidos 
Coimbra 
Milão 
Coimbra 
Lisboa 
Montevidéu 
Uruguai 
Consulado de 
Portugal em S.P. 
Lima (Peru) 
Uruguai 
Uruguai 
Lisboa 
Coimbra 
Venemela 
Uruguai 
Bruxelas 
Coimbra 
Lisboa 
Caliiórnia 
Itália 
Zurich 
Buenos Aires 
México 
Espanha 
Portugal 
Lisboa 
Monteviddu 
Assunciõn 
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Labieno Saigado dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paris 
Ligny de Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bouloene Sur 

Luis Soares de Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manoel Lopes D'Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Manoel da Silveira S. Cardoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miguel Angel Martinez Galvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dom Nicola Gianastasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pierre A. Wassai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rafael Schiaffino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ramon Antônio Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ramon de Castro Esteves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raul A. Molina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raul Monteiro Bustamante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ricardo Caiiiet Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ricardo Rornan Blanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Richard Mc Gee Morse 
Simon L. Lucuix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  To- Waverley Paimer Júnior 
Torquato B. de Souza Soares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Umberto Pranzini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ... . . . . . . . . . . . .  

Seine T França 
Moçambique 
Coimbra 
Washington 
Buenos Aires 
Roma 
França 
Uruguai 
Paraguai 
Argentina 
Buenos Aires 
Uruguai 
Argentina 
Espanha 
Nova Jersey 
UNgUai 
Connecticut 
Coimbra 
Itália 
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CONSELHO W COLAR 

DOM PEDRO I 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Prof. Vinício Stein Campos 
Tesoureiro - Comendador Joaquim de Lima Fernandes 
Tesoureiro - Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira 

Ministra Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 
Prof. Lucas Nogueira Garcez 
Dr. Duilio Crispim Farina 
Acadêmico Pedro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 
Acadêmico Mário Graciotti 
Prof. Tito Lívio Ferreira 
Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho 
Dr. Lauro Ribeiro Escobar 
Sr. Jose Leandro de Barros Pimentel 
Dr. Tacito Remi de Macedo van Langendonck 
Acadêmico Hernâni Donato 
Sr. Itamar Bopp 
Dr. Célio Salomão Debes 
DP Mana Helena Brancante 

CONSELHO DA MEDALHA 

ALEXANDRE DE GUSMAO 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
SecretBrio - Prof. Vinicios Stein Campos 
Tesoureiro - Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira 

Dr. Antônio Sylvio Cunha Bueno 
Prof. Álvaro da Veiga Coimbra 
Sr. Antônio Barreto do Amara1 
Dr. Eldino da Fonseca Brancante 
DB Lucia De Tomasi 
Dr. Mário Savelli 

CONSELHO DA MEDALHA 

DOM PEDRO I1 

Presidente - Dr. Jose Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Prof. Vinicios Stein Campos 
Tesoureiro - Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreird 

Prof. Álvaro da Veiga Coimbra 
Sr. Antônio Barreto do Amara1 
Dr. Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho 
Cen. Langleberto Pinheiro Soares 
Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
Desembargador Odilon da Costa Manso 
Sr. Manoel Ubaldino de Azevedo 
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DEPARTAMENTOS 

Cinema Educativo 

I - Prof. Fausto Ribeiro de Barros 

Cursos Públicos 

1 -Prof. Vinicios Stem Campos 

Exposições 

1 - Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 

Mapoteca 

1 -Arquiteto Wilson Maia Fina 

Pubiicações 

1 - Dr. Francisco Ferrari Marins 

Sede Sociai 

I -Comendador Joaquim de Lima 
Femandes Moreira 

COMISSOES ORGANICAS 

FINANÇAS 

1 - Dr. Duilio Crispim Farina 
2 - Dr. Antônio Sylvio Cunha 

Bueno 
3 -Sr. Manoel übaldino de 

Azevedo 

SUPLENTES 

1 - Cel Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Cel. Benito Serpa 
3 - Dr. Luís Wanderley Torres 

SINDICPLNCIA E ADMISSAO 
DE SOCIOS 

1 - Dr. Honório de Sylos 
2 - Dr. Divaido Gaspar de Freitas 
3 - Dr. Alvaro do Amara1 

SUPLENTES 

1 - Dr. Célio Salomão Debes 
2 - Dr. Alexandre Nelson de Mello 
3 - Cel. Adauto Femandes de 

Andrade 

COMISSOES PERMANENTES 

GEOGRAFIA W BRASIL 

1 - Prof. Antônio Rocha Penteado 
2 -Prof.= Ana Maria de Almeida 

Camargo 
3 -Sr. Gabriel Marques 
4 -EngP MBrio Savelli 
5 - Prof. Fausto Ribeiro de Barros 

GEOGRAFIA FfSICA 

L 

Rocha Marques 
3-  Eng.0 Mário Sa 
4 -Dra Nilva Rogii 

1 -Prof. Joaquim Alfredo da 
Fonseca 

-Cel. Heliodoro Tenório da 

velli 
ck de Mello 

GEOGRAFIA HUMANA 

1 - Prof. Ari França 
2 -Sr. Hemâni Donato 
3 - Prof. Roberto Machado 

Carvalho 
4-Prof. Fause Saadi 

HISTORIA DA AMCRICA 

I -Dr. Antônio Sylvio Cunha 
Bueno 

2 -Prof. Astrogildo Rodrigues 
de Mello 

3 -Dr. Alvaro do Amara1 
4-Prof. Arlindo Veiga dos Santos 
5 - Cel. Henrique Oscar 

Wiederspanh 
6 - Dr. Luiz Wanderley Torres 

HIST6RI.4 GERAL 

1 -Sr. Fernando Ferreira Góes 
2 - Prof .a Olga Pantaleáo 
3 - Prof. José Carlos de Ataliba 

Nogueira 
4 - Prof. Nicolau Duarte e Silva 
5 - Dr. Luís Fernando Whitaker 

Tavares da Cunha 

HIST6RIA MILITAR 

1 - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Cel. José Hipólito Trigueirinho 
3 - Cel. Henrique Oscar 

Wiederspahn 
4 - Dr. Geraldo Goulart 
5 - Prof. Aifredo Gomes 
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6 - Gen. Langleberto Pinheiro HIST6RIA DA ENGENHARIA 
Soares 

? - Prof. Antônio Carlos Cardoso 
2 - Eng.0 Mário Savelli 

HIST6RIA DE SAO PAULO 3 - Dr. Jesuino Felicíssimo Júnior 
4 - Eng.0 Octávio Marcondes Ferra? 

1 - Pr0f.a Myriam Ellis 
2 - Prof. Vicente de Paulo Vicente HISTÓRIA DA IGREJA 

de Azevedo NO BRASIL 
3 - pr0f.a Maria d a  Conceição 

Martins Ribeiro 1 -Padre Hélio Abranches Viotti 
4 - prof. h t e n o r  R~~~~~ Barreto 2 - Padre José Afonso de Moraes 
5 - Arquiteto Wilson Maia Fina Bueno Passos 
6 - Dr. Isaac Grinberg 3 -Dom Martinho Johnson, 0.S.B. 
7 -Sr. Antônio Barreto do Amara1 4 -Madre Maria Ângela (Leda 

Maria Pereira Rodrigues) 

HISTORIA DOS MOVIMENTOS HISTÓRIA DA EDUCAÇAO 

CÍVICOS DE SAO PAULO 1 - Dr. Antbnio Barbosa Lima 
2 - Prof. Antenor Romano Barreto 

1 - Cel. Heliodoro Tenório da 3 - Dr. Geraldo Cardoso de Mello 
Rocha Marques 4 - Prof. Antbnio D'Avila 

2 - Dr. Honorio de Sylos 5 - Prof .= Ana Maria de Almeida 
3 - Dr. Antônio Benedito Machado Camargo 

Florence REDAÇAO DA REVISTA 

HISTÓRIA W BRASIL 

1 - Prof. Tito Lívio Ferreira 
2 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
3 - ~ r .  ~ o s é  Augusto Cesar Salgado 
4 - Dr. ~ y c u r g o  de Castro Santos 

~ - 

Filho 
5 - Sr. Hernâni Donato 

HISTORIA DA MEDICINA 

I - ~ r .  Divaldo Gaspar de Freitas 
2 - Dr. Lorena Guaraciaba 
3 -Dr.= Carlota Pereira de Queiroz 
4 - Dr. Alexandre Nelson de Mel10 
5 - Dr. Lycurgo de Castro Santos 

Filho 
6 - Dr. Duílio Crispim Farina 

HISTORIA DO DIREITO 

1 - Min. Pedro Rodovalho 
Marcondes Chaves 

2 - Desemb. Manuel Augusto 
Vieira Neto 

3 -Prof. Emesto de Moraes Leme 
4 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
5 -João Gualberto de Oliveira 
6 - Dr. Rui Rebello Pinho 
i - Desemb. Odilon da CIdta Manso 

1 .- Proi. Anrenor Romann Rdrreto 
2 -Padre Helio Abranches Viotii 
3 - Prof. José Bcncdicro Silveira 

Peixoto . . -. . . - 
4 - Prof. Vinício Stein Campos 
5 -Prof. Pedro Ferraz do Amara1 
6 - Dr. Célio Salomáo Debes 
7 - Dr.a Nilva Rogick de Mello 

1 -Sr. Itamar Bopp 
2 - Eng.0 Alberto Prado Guimarães 
3 -Sr. Leandro de Barros Pimentel 
4 - Comend. Paulo Romano 
5 - D.r Lúcia Piza Figueira de Mel0 

Faikenberg 
6 - Dr. Tácito Remi de  Macedo van 

Langendonck 

ESTATÍSTICA 

1 -Dr. Honorio de Sylos 
2 - Prof. José de Oliveira Orlandi 
3 -Sr. Américo Bologna 
4 -Sr. Celso Maria de  Mello Pupo 
5 -Sr. Armandino Seabra 

GENEALOGIA 

1 - Comend. Theodoro de Souza 
Campos Júnior 
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2 - Prof. José Bueno de Oliveira 2 - Prof. Jcse de Oliveira Orlandi 
Azevedo Filho 3 - Prof. Antônio Roberto de Paula 

3 - Dr. Waldomiro Franco da Leite 
Silveira 4 - Prof. Erasmo D'Almeida 

4 - Desemb. Odilon da Costa Magalhães 
Manso 

5 -Sr. Itamar Bopp 
6 -Dr. Augusto Benedito Galvão 

Bueno Trigueinnho 

BIBLIOGRAFIA E CIENCIAS 
DOS INCUNABUMS 

1 - Desemb. Odilon da Costa 
-.- - .- - 

2 - Sr. Antõnio Barreto do Amaral 
3 - Sr= Lúcia Piza Figueira de 

Mello Falkenberg 
4 - Prof. Antonio D'Avila 

ETNOLOGIA E ARQUEOLOGIA 

1 - Prof. Carlos Drumond 
2 - Prof. Erasmo d'Almeida 

Magalhães 
3 - Dr. Alvaro do Amaral 

FILATELIA 

1 - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
3 - Sra Lygia Ferreira Lopes 
4 -Sr. José Leandro de Barros 

Pimentel 
5 -Sr. Itamar Bopp 
5 - Sr. Paul DonOvan Kigar 

ICONOGRAFIA E EPIGRAFIA 

1 - Prof. Fause Saad 
2 - Dr. Carlos Penteado de 

Rezende 
3 - Dr. Edgar de Cerqueira Falcáo 
4 - Dr. Elcüno da Fonseca 

Brancante 

PALEOGRAFIA 

1 -Padre Jos6 Afonso de Moraes 
passos 

2 - Prof. AEostinho Vicente de - 
Freitas 

:7 - Dr. Carlos Penteado de Rezende 
4 - Sr. Nello Garcia Mieliorini - 
5 -  

LINGUfSTICA E TOPONfMIA 

1 - Rev. Jorge Bertolaso Stella 

I - Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - Prof. Vinício Stein Campos 
3 - Dr. Pedro Antonio de Oliveira 

Ribeiro Neto 
4 - D.a Maria Helena Brancante 
5 - D.= Lúcia De Tomasi 
6 - D.= Maria Amélia Arruda 

Botelho de Souza Aranha 
7 - Dr. Geraldo Dutra de Moraes 

FOLCLORE 
1 - Profa Maria Amália Corrêa 

Giffoni 
2 - Prof. Fausto Ribeiro de Barros 
3 -D.a Maria Amélia Arruda 

Botelho de Souza Aranha 
4 - Dr. José Eucénio de Paula - 

Assis 
5 - Dr. José de Mello Pimenta 

1 - Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 -Sr. Tsunezo Sato 
3 - Prof. Ruy Martins Ferreira 
4 - D.= Lúcia De Tomasi 
5-Sr. José Leandro de Barros 

Pimeniel 

1 - Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
2 - D.* Lygia Ferreira Lopes 
3 - Cel. Henrique Oscar 

Wiederspahn 
4 - Dr. Augusto Benedito Galvão 

Bueno Trigueirinho 
5 - Dr. Eldino da Fonseca 

Brancante 
6 - D.a Maria Amélia Arruda 

Botelho de Souza Aranha 
7 - Dr. Lauro Ribeiro Escobar 

1 - Dr. Geraldo Dutra de Moraes 
2 - Prof. Luiz Ellmerich 
3 - Sr. Armandino Seabra 
4 -Prof. Joào da Cunha Caldeira 

Filho 
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s - prof. ~ o s é  da Veiga Oliveira Botelho de  Souza Aranha 
2 - Prof. L u i  Morrone 
3 -Arquiteto Wilson Maia Fina 

HISTORIA DA LITERATURA 4 - Prof. Ruy Martins Ferreira 
5- Dr. Geraldo Dutra de Moraes 

1 - Dr. Mário Graciotti 
2 -Esc. Hemâni Donato 
3 -Dr. Raimundo Alvaro de HISTORIA DA CULTURA 

Menezes 
4 - Prof. Antônio Soares Amora 1 - Dr. Lorena Guaraciaba 
5 - Prof. Bráulio Sánchez-Sbez 2 - Prof. Alfredo Buzaid 

Hernandes Frutos 3 - Prof. João de Scantimburgo 
4 -Ministro Pedro Rodovaiho 

Marcondes Chaves 
HIST6RIA DAS ARTES 5-Dr. Carlos Alberto da Costa 

PLASTICAS Nunes 
fi -Dr. José Carlos de Ataliba . ~~~~ 

1 - Db Maria Amélia Arruda Nogueira 
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INSTITUM HIST6RICO E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 

C.G.C. 62.926.977/0001-91 

Variação Patrimonial em 31 de dezembro de 1978 

Variações Passivas Variações Ativas 

Despesa: Receita: 
Despesa c/ Pessoal 725.684,64 Patrimonial 
Desp. Previdência 49.1843 Aluguéis 925.001.98 
Despesa c/ Cons. Prédio 155.528.69 Rep. p/ Cons. Edifício 161347,55 
Despesa c/ Administraçáo 182.306,98 
Despesa c/ Ediç. Revistava 50.400,W 1.086355,53 

Social 
1.163.104,51 Livros, Rev. Jornais 1.930,OO 

Med., Dipl. e Dist. 2.550,OO 
Variação Econômico Carteiras Sociais 600,OO 

Patrimõnio 811.638,64 
5.080,OO 

Aplic. Financeiras 918.307.62 
Subvenções 25lJ00.00 

2.034.743,15 2.034.743,15 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1918 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Imobilizado Passivo Permanente 
Móveis e Utensílios 88.830,90 
Biblioteca 4.400,Oo Patrimõnio 2.923.253,42 
Instalações 16.828,W 
Telefone 3.817,OO 113.875,90 - Passivo Circulante 
Ativo Financeiro 
Caixa 2.459,23 INPS 6.548.20 
Bancos 55.161,50 57.620,73 - 
Ativo Realizável 
Adiantamentos 500,OO 
Ativo Nnanceiro 
Aplc. P. Fixo e Títulos 2.751304.99 

2029.801.62 2929.801.62 

a) Dr. José Pedro Leite Cordeiro a )  José Geniculo Filho 
Presidente Contador - C.R.C. 722.4 

a )  Com. Joaquim Fernandes Moreira - 1.0 Tesoureiro 

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS 

Tendo examinado o Balancete do Movimento Financeiro de 1978, do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, encerrado em 31 de dezembro 
de 1918, bem como o livro caixa e todos os documentos e demonstrações 
que o ilustram, achamos tudo em perfeita ordem, podendo, por isso, sugerir 
a sua aprovação, pelo plenário reunido, conforme determina o Artigo nP 30 
dos Estatutos 

Dr. Duüio Crispim Farina - Cel. Benito Serpa - Manoel Ubaldino de Azevedo 
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Ata da sessão ordinária de 10 de janeiro de 1976, 

Aos dez de janeiro de mil novecentos e setenta e seis, nesta 
cidade de São Paulo, à 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 srs. consócios 
Ernesto de Moraes Leme, presidente, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, l? Secretário, Vinício Stein Campos, 20 Secretário, 
Tito Livio Ferreira, Paulo Zingg, Leandro de Barros Pimentel, Ly. 
cwgo Castro Santos Filho, Roberto Machado de Carvalho, Celso 
Maria de Mello Pupo, Henrique L. Alves, Alvaro do Arnaral, Pau- 
lo Romano, Alvaro da Veiga Coimbra, Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho, Wilson Maia Fina, Geraldo Dutra de Mo- 
raes, Langleberto Pinheiro Soares, Mário Ferreira Migliano, Lo- 
rena Guaraciaba. Aberta a sessão o sr. Presidente apresenta seus 
votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo a todos os srs. consócios 
e dá a palavra ao 29 Secretário para leitura da ata e das Efemé- 
rides Brasileiras e Paulistas. O sr. 1? Secretário leu o expedien- 
te a seu cargo e o sr. Presidente encaminhou a Secretaria, para 
os devidos fins, um valioso documento oferecido ao Instituto pelo 
consócio sr. Vicente de Azevedo. Trata-se de carta do dr. Tyrso 
Martins, integrante do governo de Pedro de Toledo, em 1932, lar- 
ga missiva de 13 laudas e que constitui precioso documento da- 
quele período histórico da vida paulista e brasileira. O Sr. Presi- 
dente deu novamente a palavra ao 2Q Secretário para que este 
procedesse a leitura do Relatório das atividades do Instituto em 
1975. Finda esta leitura o sr. Presidente felicitou o sr. 1Q Secre- 
tário pela elaboração deste minucioso e trabalhoso relato, a se- 
guir aprovado por unanimidade pelo Plenário. O sr. Tesoureiro, 
Wilson Maia Fina, leu o balancete do ano social de 1975, igual- 
mente aprovado por unanimidade e que vai adiante transcrito. 
O sr. Lycurgo de Castro Santos Filho solicitou informações so- 
bre a atualização dos aluguéis da área locada no edifício da sede, 
tendo o sr. Tesoureiro explicado que a Diretoria não tem se des- 
cuidado deste pormenor, e que o Banco Itamarati entrou com 
ação renovatória visto o Instituto não haver concordado com a 
proposta do referido Banco, reputando inaceitável a majoraçáo 
oferecida na renovação dos contratos de locação. Defende os in- 
teresses do Instituto, nessa açár . o consócio Célio S. Debes. O sr. 
Presidente informou que insistíü com o dr. Aureliano Leite para 
que ele reassumisse, já nesta sessão, a sua cadeira de Presidente, 
com o que absolutamente não concordou aquele eminente con- 
frade, tendo prometido fazê-lo na sessão solene de 25 de janeiro 
corrente. Formulou os melhores votos pelo restabelecimento do 
dr. Aureliano Leite, e deu a palavra ao sr. 29 Secretário Vinício 
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Stein Campos, que apresentou as seguintes propostas: 10) - 
Congratul~ões com o jornal Correio de Capivari, que nesta data 
completa 45 anos de serviços à cidade e continua em circulação; 
lembrou o orador que 1976 é o ano do centenário do ln jornal 
capivariano - O Capivari, seguido de O Capivariano, em 1883, a 
Gmeta de Capivari, de 1885, O Municipio, O Popular, O Capivari, 
O Correio de Capivari, e outros. 2.") - Constituição de Comissão 
para cuidar das comemoraçóes do centenário de nascimento do 
saudoso Afonso d'E Taunay. 3.") - Constituição de Comissão pa- 
ra tratar do sesquicentenário da Expedição Científica do Barão 
de Larigusdorff. O Sr. Presidente colocou estas propostas em vo- 
tação e foram todas aprovadas. O sr. Presidente recordou que em 
1976 transcorre também o centenário de Altino Arantes, estando 
a Academia Paulista de Letras tratando destas homenagens. 
Oportunamente serão constituídas as Comissões propostas pelo 
sr. Vinício Stein Campos. O sr. Geraldo Dutra de Moraes oferece 
ao Instituto um exemplar de sua palestra "Música Barroca Mi- 
neira", proferida no Conselho Regional de Farmácia, nesta Ca- 
pital. O sr. Presidente sugeriu que a sessão solene do Dia de S. 
Paulo, em virtude de recair num domingo o dia 25, seja anteci- 
pada para a véspera, 24, na hora de costume, o que foi aprovado. 
O balancete lido pelo sr. Tesoureiro tem o seguinte teor: Débito 
- Despesas administrativas - Aquisição de bônus - Cr$. . . 
18.422,80; Despesas Gerais - 24.593,OO. Publicações, comuni- 
cações - Cr$ 3.914,30 - Serviços prestados - 15.726,90 - Li- 
vros, encadernação - 15.635,50 - Despesas sede - 35.042,89 - 
Conservação de maquinas - 10.214,60 - Encargos Sociais - 
148.597,60 - Impostos, taxas municipais - 5.560,80 - Consei.~ 
vação de edificio - 3.214,92 - Seguro Elevadores - 256,22 - Se- 
guro prédio - 2.730,80 - 283.910,33 - Superavit do exercício 
Cr$ 163.922,ll = 447.832,44 - Receitas - Aluguéis - 378.446,98. 
Rep. p/Conserv. prédio - 56.225,OO ; Medalhas, diplomas, dist. 
10u,00 - Revistas, livros, jornais - 2.610,00 - Dev. bônus - 
10.070,OO - Reemb. desp. F.G.T. S. 180,00 - Dev. Seguru Ele- 
vadores - 76.00 - Bonific. Seguro prédio - 124,46 = 447.832,44. 
Balanço Geral - Ativo - Imobilizado - Móveis e utensílios - 
13.950,08 - Disponível - Caixa - 1.786,84 - Banco Auxiliar de 
S. Paulo S/A - 3.526, 18 - Banco do Estado de São Paulo S/A. 
- 1.000,00 - Banco Itainarati - 178.955,32 = 185.268,34 - Rea- 
lizável curto prazo - Bònus rotativos - 457.500,OO - Letras de 
câmbio - 283.500,OO - Caderneta de Poupança - 45.882,36 = 

788.882.33 - Realizável - Longo Prazo - Obrigações Eletrobrás 
- 300,OO = 988.400,80 - Passivo Patrúnonio disponível - . . . . 
988.400,80 - Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Ge- 
ral, encerrado em 31 de dezembro de 1975, somando Cr$ 988.400,80 
(novecentos e oitenta e oito mil e quatrocentos cruzeiros e oitenta 
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centavos). São Paulo, 31 de dezembro de 1975. Ernesto de Morais 
Leme - Vice-presidente em exercício. Wilson Maia Fina - l Q  Te- 
soureiro - Parecer da Comissão de Finanças - tendo examinado 
o Balancete do Movimento Financeiro de 1975, do Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, encerrado em 31 de dezembro úiti- 
mo, 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. São Paulo, 10 de janeiro de 1976, 
Antônio Barreto do Amaral, Mário Savelli, Benito Serpa, Expedien- 
te da 1." Secretaria: Convite para as solenidades do Círculo Mi- 
litar, dia 2 de dezembro findo, comemorativas do sesquicentená- 
rio de nascimento de D. Pedro 11; convite da Academia Paulista 
de Direito para a conferência do consócio Mário Hoepner Dutra 
sobre a vida e obra de Francisco Morato, dia 18 de dezembro fin- 
do; convite do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo para as homenagens ao consóeio Henrique Arouche de To- 
ledo; comunicação do Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina sobre a eleição de sua nova Diretoria; agradecimentos 
da Prefeitura Municipal de Sorocaba pelas felicitações do sodalí- 
cio pela realização da Semana do Brigadeiro Tobias; oficio da 
Casa Civil do Governo do Estado comunicando a oficializaçáo da 
Medalha de D. Pedro 11, deste Instituto. Nada mais. Para cons- 
tar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será de- 
vidamente assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, Secretário, a es- 
crevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

Ata da sessão solene de 24 de janeiro de 1976 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de mil novecentos 
e setenta e seis, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão 
solene comemorativa da data da Fundação de São Paulo e de ins- 
talação do Sodalicio, o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Leite, Presi- 
dente licenciado, Ernesto de Moraes Leme, Presidente em exerci- 
cio, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, l? Secretário, Vinício 
Stein Campos, 2g Secretário, Wilson Maia Fina, José Leandro de 
Barros Pimentel, Alvaro do Amaral, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, Mário Savelli, Henrique L. Alves, Arrison dt  
Souza Ferraz, Duilio Crispim Farina, Américo Bologna, Langle- 
berto Pinheiro Soares, Maria Amélia Arruda Botelho Souza Ara- 
nha, Geraldo Dutra de Moraes, Ataliba Nogueira, Paulo Zingg, 
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Paul Donavan Kigar, Antônio Barreto do Amaral, Mário F. Mi- 
gliano, Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, Paulo Romano, Nelo Migliorini, Agenor Rodrigues do 
Valle, Alexandre de Mello, Nilva Rogick de Mello, José Eugênio de 
Paula Assis e Alberto Prado Guimarães. Abertos os trabalhos o Sr. 
Presidente Ernesto de Moraes Leme convidou o dr. Aureliano Lei- 
te para Presidente de Honra da sessão, cargo que o titular efetivo 
da Presidência assumiu, sob as aclamações do plenário. O sr. Au- 
reliano agradeceu a distinção que lhe era conferida e explicou que 
ainda não se sente com forças para retomar ao exercício da Presi- 
dência, pelo que deverá dela permanecer afastado ainda por al- 
gum tempo. Lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas, pelo 29 
Secretário, e explicada a antecipação da sessão, de 25 para 24, visto 
a data de São Paulo recair num domingo, o sr. 1: Secretário leu 
o seguinte Expediente: Agradecimentos da família de Plínio Sal- 
gado; convite do Tribunal de Justiça Militar do Estado para a so- 
lenidade da inauguração de sua nova sede; comunicação da elei- 
ção da nova Diretoria da União Cultural Brasil-Estados Unidos; 
convite do Centro de Preparação dos Oficiais da Reserva de São 
Paulo para a solenidade da passagem do Comando; recebimento 
de numerosas publicações destinadas a Hemerotria e a Biblioteca 
do Instituto. Dada a palavra ao sr. Mário Savelli, o Orador Oficial 
leu, na tribuna, a sua preleção sobre a fundação de São Paulo e a 
instalação do Instituto. O sr. Geraldo Dutra de Moraes justificou 
homenagem a memória de Alexandre Tomas Cockrane, pela pas- 
sagem do bi-centenário de seu nascimento, ocórrida a 27 de de- 
zembro último; pelo consócio José Leandro de Barros Pimentel fo- 
ram oferecidos ao sodalicio todos os selos postais emitidos em 1975, 
3 obrigações de Guerra (1939-1945), um exemplar da Revista Pau- 
listana e edição fac-similar dos Sonetos do Exilio; o sr. Alvaro da 
Veiga Coimbra apresentou o primeiro exemplar da Medalha D. Pe- 
dro 11, a seguir oferecida pelo Presidente Ernesto Leme ao sr. Au- 
reliano Leite. Comunicou ainda o sr. Ernesto Leme que o Conse- 
lho dessa Medalha, por deliberação da Diretoria, ficou assim cons- 
tituido: Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Wilson Maia Fina, Vinicio Stein Campos, Pedro Brasil Bandecchi, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Augusto Beiiedito Galváo Bueno Tri- 
gueirinho, Langleberto Pinheiro Sagres, Joaquim Fernandes Mo- 
reira e Antônio Barreto do Amaral. O sr. Henrique L. Aives pro- 
põe três votos, todos aprovados: de congratulações pela oficiaiiza- 
ção do Hino da Abolição, pela reeleição de Austregésilo de Ataíde 
pela sua digo Athayde a presidência da Academia Brasileira de 
Letras onde presta serviços da mais alta relevância a cultura lite- 
rária do Brasil e ao sr. Josué Monte110 pela sua campanha em pró1 
do livro e do escritor nacionais. Terminou oferecendo um exem- 
plar da obra de Stella Carr - O Homem do Sarnbaqui à biblioteca 
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do Sodalicio. O sr. Agenor Rodrigues do Vall apresenta a solidarie- 
dade do Rio de Janeiro as comemoraçóes de São Paulo e como Di- 
retor a nove1 Faculdade de Arqueologia da Guanabara presta ca- 
rinhosa homenagem a memória do saudoso consócio José Anthero 
Pereira Júnior, cujos serviços à arqueologia brasileira encareceu. 
Seguiu-se homenagem aos vultos do Padre José de Anchieta e Pa- 
dre Manoel da Nobrega, com o que foi encerrada a sessão. Nada 
mais. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada con- 
forme será devidamente assinada. Eu, Vinicio Stein Campos, Se- 
cretário, a escrevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 1976. 

Aos sete dias do mès de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e seis, 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 se- 
guintes consócios: Aureliano Leite, Tito Lívio Ferreira, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos, Pedro Brasil 
Bandecchi, Arrison de Souza Ferraz, Agostinho Ramos, Dermeval 
José Pimenta, Paulo Zingg, Nelson Athayde Ribeiro, Armandino 
Seabra, Rudolpho Robert Hinner, José Leandro de Barros Pimen- 
tel, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Alberto Prado 
Guimarães, Benito Serpa, Tsuneso Sato, Paul Donovan Kigar, Má- 
rio Ferreira Migliano, Wilson Maia Fina, Roberto Machado de 
Carvalho, Pe. Hélio Abranches Viotti, Joaquim Fernandes Morei- 
ra, Geraldo Dutra de Moraes, Luis Elmerich e Demócrito de Cas- 
tro e Silva. Assumiu a presidência da sessão o Vice-presidente Ti- 
to Livio Ferreira, tendo como Secretários, respectivamente lo e 2g, 
Héliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Campos. 
Participaram da Mesa o dr. Aureliano Leite, Presidente licenciado 
e Dermeval José Pimenta, Presidente do Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de Minas Gerais. A sessão teve início com a recepção e pos- 
se do sócio correspondente nacional Dermeval José Pimenta, re- 
centemente eleito para o quadro social do Instituto nessa catego- 
ria. Saudado pelo sr. Mário Savelli, Orador Oficial, respondeu 
agradecendo e lendo erudito estudo biográfico de seu patrono no 
Sodalício, Joaquim Felicio dos Santos. Lidas pelo 2Q Secretário as  
Efemérides Brasileiras e Paulistas, o sr. 19 Secretário deu conta 
do Expediente: Convite do Prefeito Municipal de São Paulo e da 
Associação dos Cavaleiros de São Paulo para as solenidades come- 
morativas do 4229 aniversário da fundação de São Paulo, no Pátio 
do Colégio; oficio do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
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Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, solicitando a indi- 
cação de três nomes do Sodalício para escolha daquele que o deve- 
rá representar no novo mandato do órgão; recebimento de diver- 
sas publicações encaminhadas a biblioteca por relação. O Presi- 
dente Aureliano Leite propõe que sejam novamente indicados para 
o CONDEPHAAT os consócios Ernesto de Morais Leme, Pedro Bra- 
sil Bandecchi e Alvaro da Veiga Coimbra. Submetida a votos essa 
proposta foi ela aprovada por unanimidade pelo que o sr. Tito Lí- 
vio Ferreira encarregou a Secretaria das devidas comunicações. O 
sr. Wilson Maia Fina propóe que se registre em ata o pesar do Ins- 
tituto pela tragédia que se abateu sobre a Guatemala, sacudida 
por terríveis movimentos sísmicos que destruíram cidades intei- 
ras e grande parte da própria Capital; foi unanimemente aprova- 
do. O sr. Alberto Prado Guimarães informa que compareceu à ses- 
são para conhecer o dr. Dermeval José Pimenta, felicita-o pela es- 
colha de seu patrono e dá notícia do admirável trabalho que o 
cons6cio Sylvio Antonio da Cunha Bueno vem desenvolvendo em 
favor dos portugueses que vêm se acolher sob a proteção de nosso 
País, sobretudo de Angola e Moçambique, havendo proporcionado 
emprego a mais de 5.000 refugiados, num trabalho dos mais louvá- 
veis e meritórios. O sr. Roberto Machado de Carvalho recorda o cen. 
tenário de nascimento do dr. Graciano Souza Geribello, a 6 de ja- 
neiro último, em Itú; médico ilustre, foi também Prefeito Muni- 
cipal de Itú, em 1917, sendo dele a idéia da preservação do ca- 
sarão da Rua Barão de Itaim onde se realizou a Convenção Repu- 
blicana de Itu, de 1873, sugestão acolhida depois pelo Presidente 
Dr. Washington Luís, que ali inaugurou em 18 de abril de 1923 o 
Museu Republicano de Itíi. O sr. Pedro Brasil Bandecchi, diante 
dos pronunciamentos dos consócios sobre as dificuldades de Por- 
tugal e da Guatemala entendia que o Sodalício deveria então des 
tacar também nesta oportunidade de ação das autoridades bra- 
sileiras em socorro da população flagelada pela seca nos sertões 
da Bah'ia e do Corpo de Bombeiros de São Paulo em defesa das 
vítimas das enchentes nesta Capital. Todas as propostas foram 
aprovadas. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente Tito Lívio 
Ferreira declarou encerrada a sessão. Para constar lavrou-se a 
presente ata que lida e achada conforme será devidamente assi- 
nada. Eu, Vinicio Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

Ata da sessão de 21 de fevereiro de 1976. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
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tant, 158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consó- 
cios: Aureliano Leite, Presidente licenciado, Tito Livio Ferreira, 
Vice-presidente em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
lo Secretário, Vinício Stein Campos, 20 Secretário, Alvaro da Vei- 
ga Coimbra, José Leandro de Barros Pimentel, Nelson Athayde Ri- 
beiro, Arrison de Souza Ferraz, Américo Bologna, Alfredo Gomes 
Alberto Prado Guimarães, Geraldo Dutra de Morais, Pedro Bra- 
sil Bandecchi, Paul Donavan Kigar, Tsuneso Sato, Wilson Maia 
Fina, Arnaldo D'Avila Florence, Itamar Bopp, Alexandre de Mello, 
Nilva Rogick de Mello, Henrique L. Alves, Paulo Zingg, Mário 
Ferreira Migliano, Nelo Garcia Migliorini, Augusto Benedicto 
Galvão Bueno Trigueirinho, Lycurgo Castro Santos Filho. Lidas 
as Efemérides Brasileiras e Paulistas pelo 20 Secretário, seguiu- 
se a apresentação do Expediente pelo 19 Secretário, como dispõe 
o Regimento. Constou ele do seguinte: convite do sr. Cônsul Ge- 
ral da República Dominicana para a homenagem ao Comandante 
do 11 Exército General Dilermando Gomes Monteiro; doação, pe- 
la Sra. Dna. Azalea Rosado da Silva, de um busto em bronze do 
Padre Diogo Antônio Feijó; ofício do Rotary Club de S.  Paulo co- 
municando a eleição de sua nova Diretoria; recebimento de di- 
versas publicações, relacionadas para encaminhamento a biblio- 
teca e ao Arquivo. Foi lida uma representação do consócio Walde- 
mar de Almeida Barbosa, de Minas Gerais, pleiteando o apoio do 
Instituto a sua iniciativa, da derrogação do decreto do Marechal 
Humberto de Alencar Castelo Branco, que estabeleceu qual a ima- 
gem de Tiradentes a ser cultuada oficialmente no País. Contra 
essa providência falaram os srs. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, propondo Comissão para estudar o assunto, Geraldo 
Dutra de Morais, Pedro Brasil Bandecchi e Paulo Zingg. A favor 
falou o consócio Nelson Athayde Ribeiro. Decidindo a matéria em 
debate o sr. Presidente Tito Livio Ferreira designou a seguinte 
Comissão para dar parecer: Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos, Geraldo Dutra de Morais, Luis Wanderley 
Torres e Pedro Brasil Bandecchi, dentro do prazo de 30 dias. Pe- 
lo consócio Vinício Stein Campos foi proposto um voto de pesar 
pelo falecimento dia 18 do corrente, em São João da Boa Vista, 
do nove1 consócio dr. José Ozório de Oliveira Azevedo, ilustre pau- 
lista com notáveis serviços ao Pais em altos cargos da administra- 
ção pública, prestante colaborador do Museu Histórico Armando 
de Salles Oliveira e autor de apreciada mnografia sobre a His- 
tória de São João da Boa Vista. O Sr. Alberto Prado Guimarães 
solidarizou-se com essa homenagem, ressaltando o grande me- 
recimento de José Ozório e os prêmios que conquistou no Colégio 
São Bento como o melhor aluno da tradicional escola paulistana. 
O Sr. Vinicio Stein Campos comunica haver a revista norte-ame- 
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ricana de arte - "ARTFORRUM" - em seu número do corrente 
mês, em artigo de Weston J. Naef, diretor do departamento do 
Metropolitan Museum de Arte de Nova York, amplamente ilus- 
trado com convincente documentação, reivindicado para Hercules 
Florence, residente em Campinas, a primazia na descoberta da 
fotografia, em 1832, antecipando-se a Daguerre cerca de 7 anos 
na descoberta do processo da fixação da imagem. Florence foi 
auxiliado nesse seu invento pelo célebre boticário campineiro Joa- 
quim Correa de Melo, que se encarregou da parte química. O sr. 
José Leandro de Barros Pimentel ofereceu ao Instituto documen- 
tos da Revolução de 1932 no Rio de Janeiro. Passando-se a vota- 
ção das propostas para sócios, foram aprovados, em 2" votação, 
as seguintes: 19 - Para sócio correspondente, Luís Felipe Pereira 
Leite. 29 - Para sócio titular - D. Judith Inacknight Jones. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para cons- 
tar 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 DO DIA 13 DE MARÇO DE 1976. 

Aos treze dias do mês de março de mil novecentos e setenta e 
seis, 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 seguintes consócios: Au- 
reliano Leite, Presidente licenciado, Ernesto de Morais Leme, Pre- 
sidente em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, lo 
Secretário, Vinício Stein Campos. 29 Secretário, Mário Savelli. 
Arrison de Souza Ferraz, Geraldo D. Morais, Mário Ferreira Mi- 
gliano, Agostinho Ramos, Antônio Carlos Cardoso, Alberto Pra- 
do Guimarães, José Leandro de Barros Pimentel, Hernâni Dona- 
to, Nelson Athayde Ribeiro, Alvaro da Veiga Coimbra, Duilio Cris- 
pin Farina, Henrique L. AIves, Paulo Zingg, Maria Amália Cor- 
rêa Giffoni, José Eugênio de Paula Assis, Waldemar do Amara1 
Gurgel Viana, além de representantes da família do dr. Edgard 
de Souza. Abertos os trabalhos, a Presidência conferiu o 
Colar D. Pedro I a agraciados, a saber: General Henrique Gui- 
lherme Muller, General Flamarion Pinto de Campos. Saudados 
pelo 2'? Secretário Vinício Stein Campos, falou, em resposta, em 
belo discurso de agradecimento, o General Flamarion. O Sr. Au- 
reliano Leite propôs, e foi aprovada, homenagem do Sodalício a 
D .  João VI, devendo ser oportunamente constituída comissão pa- 
ra tratar do assunto. O sr. 29 Secretário leu as efemérides, na 
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forma do costume e o sr. 19 Secretário Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques deu conta do seguinte Expediente: Carta de agrade- 
cimento do sr. Josué Montello; convite da Academia Paulista de 
Letras para as palestras de março; carta de agradecimento do 
sr. Luís Felipe Pereira Leite; ofício da Reitoria da Universidade 
Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, comunicando a instalação 
de uma biblioteca; agradecimento do consócio Mário Ferreira Mi- 
gliano; convite do Instituto de Estudos Valeparaibanos, de Gua- 
ratinguetá, para a tarde de autógrafos com o livro Circulo Negro, 
do consócio Henrique L. Alves; recebimento de várias publica- 
ções enviadas ao Instituto. Dada a palavra ao sr. Antonio Carlos 
Cardoso para a sua palestra sobre a vida e a obra de Edgard de 
Souza, o ilustre consócio proferiu magnífico estudo digo palestra 
sobre o notável paulista, pondo em destaque sua ação na Escola 
Politécnica e no desenvolvimento da produção de energia hidro- 
elétrica no Estado. Em nome da família do homenageado falou 
o sr. Ruy de Azevedo Sodré. O sr. Geraldo Dutra de Moraes pro- 
pôs um voto de congratulações com o ex-Presidente Juscelino 
Kubistcheck pela sua eleição no Prêmio Juca Pato como "Inte- 
lectual do Ano". O sr. Barros Pimentel ofereceu exemplar do selo 
comemorativo do centenário da invenção do telefone. O sr. Al- 
berto Prado Guimarães falou em nome do Instituto de Engenha- 
ria solidarizando-se com as homenagens a Edgard de Souza. O 
sr. Mário Savelli apresentou um voto de pesar pelo falecimento 
de Authos Pagano, irmáo do finado consócio Sebastião Pagano, 
O sr. Henrique L. Alves evoca a memória de Capistrano de Abreu 
no cinquentenário de sua morte e a passagem do 749 aniversário 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. To- 
das as propostas foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar 
foi encerrada a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que 
lida e achada conforme será devidamente aprovada. Eu, Vinício 
Stein Campos, Secretário, a escreví. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

Ata da sessão ordinária de 3 de abril de 1976. 

Aos três dias do mês de abril de mil novecentos e setenta e 
seis, 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 licenciado, Ernes- 
to de Morais Leme, Presidente em exercício, Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, lQ Secretário, Vinício Stein Campos, 29  Se- 
cretário, Duílio Crispin Farina, Augusto Benedito Galváo Bueno 
Trigueirinho, Rudolf Robert Hinner, Paul Donavan Kiggar, Ar- 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 359 

rison de Souza Ferraz, Alexandre de Melo, Alvaro da Veiga Coim- 
bra, Paulo Romano, Tsuneso Saito, Jose Hipólito Trigueirhho, 
Nilva Rogick de Mello, Henrique L. Alves, Gemido Dutra de Mo- 
rais, Benito Serpa, Luiz Wanderley Torres, Pedro Brasil Bandec- 
chi, Henrique Cunha Bueno, Nelo Migliorini, Francisco Antônio 
Bianco Júnior, Henrique Arouche de Toledo, Wilson Maia Fina, 
Henrique Oscar Wiedespahn, Alberto Prado Guimarães, Lorena 
Guaraciaba, Mário Ferreira Migliano. Abertos os trabalhos, lida, 
aprovada e assinada a ata da sessão anterior, o sr. Presidente deu 
a palavra ao 1.0 Secretário para a leitura do seguinte expediente: 
oficio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro comunican- 
do a realização de um Simpósio Comemorativo do Bi-centenário 
da Restauração do Rio Grande do Sul (1776-1976), com a cola- 
boração de diversas entidades culturais e encarecendo a parti- 
cipação, no mesmo, deste sodalício; oficio da Sociedade Amigos 
da Cidade remetendo xerocópia de ofício da Casa Civil do Gover- 
no do Estado, comunicando haver o Senhor Governador atendi- 
do ao pedido de restauraçáo dos edifícios do Colégio dos Jesuítas 
e primeira Igreja de São Paulo, sujeitando o prosseguimento das 
obras as seguintes restrições, apontadas pela secretaria de Cul- 
tura, Ciència e Tecnologia: a) - ater-se a nova Igreja aos estri- 
tos limites dos alicerces da primitiva Igreja, já demarcados, não 
excedendo em hipótese alguma a essas dimensões; b) - não ser 
executado o projeto de construção de um prédio no local; agrade- 
cimento da família Pagano pelo voto de pesar inscrito em ata pe- 
lo falecimento de Authos Pagano; carta de d. Judith Mac-Night 
Jones indicando dona Pérola Byington para seu patrono neste 
Sodalicio; oficio da Venerável Ordem Terceira de N. S. do Carmo 
sobre a trasladação dos restos mortais do dr. Camilo Passalacqua 
e Monsenhor Manfredo Leite para a cripta da Igreja do Carmo; 
oferta de Pedro de Oliveira Ribeiro Neto de três casacas que per- 
tenceram a Joaquim Delfim Ribeiro da Luz; ofício do Diretor do 
Arquivo Histórico Municipal Dr. Washington Luis, enviando cópia 
do edita1 do IX Concurso de Monografias dos Bairros de São Pau- 
lo; recebimento de diversas publicações, encaminhadas, por Re 
digo por relação, a Biblioteca do Instituto. Após a leitura do Ex- 
pediente foi dada a palavra ao sr. Luís Wanderley Torres que pro- 
cedeu a leitura do bem elaborado parecer, de sua autoria, e subs- 
crito pelos demais membros da comissão designada para exami- 
nar o assunto - Pedro Brasil Bandecchi, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Vinício Stein Campos e Geraldo Dutra de Morais, 
relativamente a proposta do Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais, sugerida pelo consócio Waldemar de Almeida Bar- 
bosa, sobre a revogação do decreto do Presidente Castello Branco 
que deu caráter oficial a imagem de Tiradentes, tradicionalmen- 
te cultuada no País e consagrada no monumento à sua memória, 
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no Rio de Janeiro. O parecer contestou item por item as razões 
em que se fundaram os historiadores mineiros para reivindicar es- 
sa providência e foi unanimemente aprovado pelo plenário, de- 
vendo ser oportunamente divulgado pela Revista do Instituto. O 
sr. Presidente Ernesto Leme felicitou o Sr. Luíz Wanderley Tor- 
res pela excelência de seu brilhante estudo, dizendo de sua alegria 
por vê-lo aprovado unanimemente pela Casa. O consócio Wilson 
Maia Fina falou sobre a cidade de São Paulo em 1876, ano do nas- 
cimento do historiador Afonso d'E. Taunay, e o sr. Henrique Os- 
car Wiederspahn leu o seu estudo sobre o segundo centenário da 
expulsão dos espanhois do Rio Grande do Sul, alinhando os dados 
históricos sobre a reintegração das terras do continente de São 
Pedro na comunidade nacional. Para representar o Instituto no 
Simpósio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foram de- 
signados os consócios Henrique Oscar Wiederspahn, Tácito Remi 
Macedo Van Langendoch e Vinício' Stein Campos. A consócia Nil- 
va R .  Mel10 leu oficio de d .  Beatriz Dutra, oferecendo ao Institu- 
to um quadro de sua autoria, sobre a primitiva Capela de N .  S .  
do Ampro, de 1845. O sr. Geraldo Dutra de Morais leu uma mono- 
grafia a respeito do trabalho de sua esposa. Foram aprovados os 
votos de pesar propostos pelos consócios, a saber: de Alberto Pra- 
do Guimarães, pelo falecimento de Eurico Cerrutti e Agostinho 
Neves de Arruda Alvim; dr. Dovílio Crispim Farina pelo falecimen- 
to de Moacir Navarro; dr. Pedro Brasil Bandecchi, pelo falecimen- 
to de João Álvaro Botelho de Miranda. Foram agraciados com, o 
Colar Pedro I os srs. Dr. Henrique Arouche de Toledo, Cel. Fran- 
cisco Antonio Bianco Júnior, Temo Wakabayashi e Paulo Kiyoshi 
Suzuki, saudados pelo 2.0 Secretário Vinício Stein Campos, tendo 
respondido pelos homenageados o Cel. Arouche de Toledo. O sr.  
Arrison de Souza Ferraz propôs um voto de pesar pelo falecimen- 
to do jornalista Aníbal de Andrade, o sr. Duilio Farina voto de 
júbilo e louvor pela outorga do Colar D. Pedro I aos agraciados 
na sessão e o sr. Henrique L. Alves pela designação do sr. Vinício 
Stein Campos para a Diretoria da Divisão dos Museus do recem- 
criado Departamento de Artes e Ciências Humanas da Secretaria 
de Cultura, Ciência e Tecnologia: foram todos aprovados. O sr. 
Paul Donovan Kiggar recordou a passagem, dia 4 de julho vin- 
douro, do bi-centeilário da independéncia norte-americana, pro- 
pondo a comemoração do fato pelo Sodalício, o que foi acolhido 
e louvado pelo sr. Presidente, ressaltando a grande amizade que 
sempre uniu o Brasil aos Estados Unidos. Nada mais havendo a 
tratar foi encerrada a sessão. Para constar lavrou-se a presente. 
Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos. 
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ATA DA SESSÃO ORDINARIA DE 24 DE ABRIL DE 1976 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de mil novecentos e 
setenta e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as catorze horas e trinta minutos, realizou o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os consócios adian- 
te nomeados, a sua segunda sessão ordinária do mês. Aureliano 
Leite, Presidente licenciado, Ernesto de Morais Leme, Presidente 
em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1: Se- 
cretário, Vinício Stein Campos, 2." Secretário, Pedro Brasil 
Bandecchi, Joaquim Canuto Mendes de Almeida, Augusto Be- 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho. José Leandro de Barros Pi- 
mentel, Lycurgo de Castro Santos Filho, Arrison de Souza Ferraz, 
Antônio Barreto do Amaral, Alvaro do Amaral, Geraldo Dutra de 
Moraes, Hernâni Donato, Arnaldo D'Avila Florence, Mário Ferrei- 
ra Migliano, Henrique L. Alves, Alvaro da Veiga Coimbra, Pe. Hé- 
lio Abranches Viotti, Wilson Maia Fina, Alberto Prado Guimarães 
Nelson Athayde Ribeiro e Tsuneso Sato. A sessão teve início com 
a outorga do Colar D. Pedro I ao consócio Joaquim Canuto Men- 
des de Almeida, que foi a seguir saudado pelo sr. Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho em nome do Instituto. O sr. Canuto Mendes de 
Almeida, em sua resposta de agradecimento, aludiu aos seus v h -  
culos sentimentais com a monarquia e revelou ter sido dele, mui- 
to antes da posse de Lucas Nogueira Garcez no Governo de São 
Paulo, em uma reunião do Rotary Clube, a idéia da trasladação 
dos despojos de D. Pedro para o Monumento da Independência; 
declarou mais que o dr. Armando de Arruda Pereira, seduzido por 
esta proposta, colocou-a em prática quando assumiu a Prefeitura 
de São Paulo e preparou a cidade para os festejos de seu IV Cen- 
tenário. Construiu-se, sob o monumento, a Capela Imperial e tras- 
ladaram-se para ela, do Rio de Janeiro, as cinzas da Imperatriz 
Leopoldina. Apela ao Instituto no sentido de que tenha fim o la- 
mentável estado da uma que contém os despojos de D. Pedro I e 
que se encontra no meio da Capela desde 7 de setembro de 1972, 
sem ocupar o rico sarcófago que ali lhe fez preparar o Prefeito 
Arruda Pereira. O Sr. Presidente Aureliano Leite explica que so- 
bre esta matéria tem a esclarecer o seguinte: Nomeado, com o 
sr. Vinício Stein Campos, para cuidar dessa colocação, consoante 
resolução do Secretário de Cultura, Esportes e Turismo de então, 
Pedro de Magalhães Padilha, enviaram a Comissão Central dos 
Festejos do Sesquicentenário da Independência, para serem re- 
metidas a Lisboa, as medidas exatas do sarcófago existente na Ca- 
pela. Acontece, porém, que o caixão que veio de Portugal com os 
despojos, tanto o de madeira de pau santo, com incmstaçóes de 
prata, como o de chumbo nele contido, eram maiores que o sarcó- 
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fago e nele não puderam ser colocados. Ambos, Aureliano e Viní- 
cio, entenderam-se com o Serviço Funerário Municipal e obtiveram 
deste a construção de três urnas que se encerravam uma nas 
outras, a primeira, destinada as cinzas, de madeira de lei, a se- 
gunda, que conteria a primeira, de chumbo, e a terceira, que se 
destinava a conter as duas primeiras, de madeira de lei finamen- 
te trabalhada, com artístico lavor. A seguir foi marcada, a da- 
ta da transladaçáo dos despojos para estas novas urnas, lavradas 
as respectivas atas para leitura e assinatura na solenidade, aber- 
to o sarcófago com auxílio da Polícia Militar, quando sobreveio 
a revolução portuguesa e o Secretario Padilha determinou a sus- 
taçáo da providência, sob a alegação de que o fato poderia ter 
conseqüências desfavoráveis para o relacionamento diplomático 
- Brasil-Portugal! A comissão foi dispensada, o caixão de D. 
Pedro permaneceu no centro da Capela, nada mais se providen- 
ciou até que o Governo Brasileiro, em decisão recente, determinou 
que se conserve a uma como veio de Portugal e se aumente o 
sarcófago de maneira a poder contê-la, ou se faça uma nova câ- 
mara sob o mesmo. Esta é a providência que agora está sendo 
executado pela Prefeitura naquele local. Lida, aprovada e assi- 
nada a ata da reunião anterior, lidas as Efemérides Brasileiras 
e Paulistas, o sr. 10 Secretário deu conta do seguinte Expedien- 
te: Ofício do 49 Distrito do IPHAN, solicitando as publicaçóes 
do Sodalício; idem do Instituto de Educação Firmino de Proen- 
ça, da Capital, convidando para as comemorações do seu 300 ani- 
versário; idem da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Cam- 
po para a inauguração da denominação de João de Barros a uma 
de suas vias públicas; circular da Fundação Cultural do Estado 
da Bahia remetendo o Regulamento dos seus prêmios culturais 
do corrente ano; agradecimento do dr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira pelas qongratulações do Instituto por sua escolha na 
U. B. E. como Intelectual do Ano; oficio do Instituto Genealó- 
gico Brasileiro convidando para a posse de sua nova diretoria dia 
26 do corrente; recebimento de diversas publicaçóes encaminha- 
das a biblioteca, por relação. O sr. Presidente propõe o registro 
de um voto de pesar pelo falecimento do consócio sr. Aureo de 
Almeida Camargo, traçando o perfil biográfico do historiador de 
Amparo. Falaram sobre os merecimentos do extinto, além do sr. 
Presidente, os consócios Arrison de Souza Ferraz, Álvaro do Ama- 
ral, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Aureliano Leite e Vi- 
nício Stein Campos, este pondo em destaque a sua notável con- 
tribuição para o Museu Histórico Bernardino de Campos, de Am- 
paro. Falaram ainda sobre o mesmo tema, os sócios Geraldo 
Dutra de Moraes e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 
Pelo Instituto, como Orador Oficial em exercício, reverenciou a 
memória de Áureo de Almeida de Camargo o consócio Pe. Hélio 
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Abranches Viotti. O voto de pesar foi aprovado por unanimida- 
de. O sr. Vinício Stein Campos propôs também um voto de pe- 
sar pelo falecimento do poeta Dalmo Florence e a seguir discor- 
reu sobre o Museu Ferroviário da FEPASA, em Jundiaí, descre 
vendo o notável trabalho que nesse sentido vem desenvolvendn 
o General Cláudio Cardoso. 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 SESSÁO DE 8 DE MAIO DE 1970 

Aos oito dias do m&s de maio de mil novecentos e setenta e 
seis, 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, além de numeroso público: Aureliano Leite, Pre- 
sidente, Heliodoro Tenorio da Rocha Marques, lo Secretário, Vi- 
nício Stein Campos, 29 Secretário, Solon Borges dos Reis, Paulo 
Zingg, Alexandre de Mello, Nilva Rogick de Mello, Lauro Ribeiro 
Escobar, Mário Savelli, José Eugênio de Paula Assis, Paul Donavan 
Kigar, Annandino Seabra, Tsuneso Sato, José Leandro de Barros 
Pimentel, Alvaro da Veiga Coimbra, Geraldo Dutra de Moraes, Ar- 
naldo D'Avila Florence, Américo Bologna, Mário Ferreira Miglia- 
no, Alberto Prado Guimarães, Wilson Maia Fina, Henrique L. Al- 
ves e Pedro Brasil Bandecchi. Inicialmente procedeu-se a posse da 
nova sócia titular dona Judith Mac-Night Jones, autora de valio- 
sa monografia sobre os norte-americanos introduzidos em S.  Pau- 
lo, no município de Santa Bárbara, na segunda metade do sém- 
10 passado. Saudada pelo Orador Oficial Mário Savelli, respondeu 
agradecendo e desenvolvendo interessante palestra sobre as ori- 
gens de Americana e dos colonos ali estabelecidos. Lidas as Efemé- 
rides e o Pequeno Expediente, na forma do costume, a sra. d. Ci- 
dinha Lambert São Tiago, viúva do engenheiro Luís Gomes de 
São Tiago, ofereceu ao Instituto as relíquias que seu finado espo- 
so conservara, de sua participação na Revolução Constituciona- 
lista - o fuzil e o poncho de campanha; o sr. Presidente agrade- 
ceu a oferta e a encaminhou ao Museu José Bonifácio; o sr. Cí 
mandante Paul Domvan Kigar ofereceu ao mesmo Museu uma 
medalha da Guerra do Paraguai, de 1868. O sr. Vinício Stein Cam- 
pos, falando a seguir, propôs um voto de congratulaçóes com o 
consócio Américo Bologna, que estava completando 50 anos de 
fecundas atividades jornalísticas, o que foi aprovado sob palmas; 



364 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 
- - 

destacou ainda o orador, a contribuiçáo de dona Judith Mac- 
Knight Jones para a preservação das relíquias históricas dos 
Confederados no pequeno Museu por ela organizado junto ao 
"Cemitério do Campo", necrópole formada pelos imigrantes ame- 
ricanos em pleno descampado, nas divisas de Santa Bárbara e 
Americana e religiosamente cuidado pelos seus descendentes; 
disse da importância dos museus históricos e rendeu homenagem 
ao deputado Solon Borges dos Reis, como iniciador desse mara- 
vilhoso movimento cultural em São Paulo, em 1956, quando, co- 
mo Diretor do Departamento de Educação, na administraçáo Vi- 
cente de Paula Limít, criou os quatro primeiros museus históri- 
cos e pedagógicos do Estado (Piracicaba, Campinas, Guaratin- 
guetá e Batatais), hoje transformados em 52 museus em pleno 
funcionamento; por fim o sr. unicio comunicou a inauguração, 
em Campinas, da magnífica sede da Academia Campinense de 
Letras, templo grego oferecido ao Sodalicio literário presidido 
pelo consócio Lycurgo de Castro Santos Filho pelo progressista 
Prefeito de Campinas, sr. Lauro Gonçalves; o orador propõe a 
constituição de uma delegação para representar o Instituto na- 
quela solenidade. O sr. Presidente Aureliano Leite congratulou- 
se com o sr. Américo Bologna pelo seu jubileu, destacou mais 
uma vez a satisfação com que todos assistiam ao ingresso de do- 
na Judith no quadro social do Instituto e para a solenidade de 
Campinas designou a seguinte delegação: Ernesto de Moraes Le- 
me, Vinício Stein Campos, Deputado Solon Borges dos Reis, Pau- 
lo Zingg e dona Nilva Rogick de Mello. O sr. Alberto Prado Gui- 
marães propós um voto de pesar pelo falecimento do Abade do 
Mosteiro São Bento, D. Tito Marquese, o que foi unanimemente 
aprovado. O sr. Henrique L. Aives propós um voto de congratu- 
lações com a Livraria Teixeira, pelo aniversário da empresa, 
igualmente aprovado. Nada mais havendo a tratar o sr. Presi- 
dente agradeceu o comparecimento de todos e declarou encerra- 
da a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e 
achada conforme será devidamente aprovada e assinada. Eu, 
Vinicio Stein Campos, Secretário, a escreví. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DE 5 DE JUNHO DE 1976. 

Aos cinco dias do mês de junho de mil novecentos e seten- 
ta e seis, nesta cidade ãe São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes conso- 
cios: Aureliano Leite, Presidente licenciado, Ernesto de Moraes 
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Leme, Presidente em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, 1." Secretário, Vinício Stein Campos, 2." Secretário, Herna- 
ni Donato, Hélio Falchi, Arnaldo D'Avila Florence, Alvaro do 
Amaral, Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, Paulo Ro- 
mano, Tsuneso Sato, José Leandro de Barros Pimentel, Arrison 
de Souza Ferraz, Roberto Machado de Carvalho, Mário Savelli, 
Geraldo Dutra de Morais, Pe. Hélio Abranches Viotti, Augusto 
Benedicto Galváo Bueno Trigueirinho, Mário Ferreira Migliano, 
Henrique L. Alves. Aberta a sessão o sr. Presidente em exercício, 
Ernesto Morais Leme, declarou ter uma grande notícia para o 
plenário e que ele transmitia a Casa com a maior alegria: a reas- 
sunção da Presidência do Instituto pelo seu titular efetivo, o dr. 
Aureliano Leite, restabelecido da enfermidade que o afastara do 
cargo no qual tão relevantes serviços vinha prestando ao Soda- 
lício. Sob estrondosa salva de palmas o sr. Aureliano Leite assu- 
miu a presidência dos trabalhos, agradeceu as palavras do sr. 
Ernesto Leme, os aplausos do auditório e ressaltou o brilho e efi- 
ciência com que seu substituto se houvera na direção do Insti- 
tuto. Lida e assinada a ata da sessão anterior, as Efemérides Bra- 
sileiras e Paulistas, o Expediênte, o sr. 19 Secretário Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques propõe que se publique na Revista do 
Instituto a proclamação de Altino Arantes: feita em 1932, con- 
testando o caráter separatista da Revolução de S. Paulo, con- 
forme assoalhavam os jornais e rádios da Ditadura para indispor 
os brasileiros com os revolucionários paulistas. Essa proclama. 
ção, manuscrita, constava dos arquivos do dr. Altino Arantes e foi 
oferecida ao Instituto pela sua filha, Maria Nazareth, digo Ber- 
nadete, que se propunha a doar ao Sodalício outros documentos 
de seu ilustre Pai. O sr. Aureliano Leite entende que se deve pu- 
blicar também a carta da doadora, o que foi aprovado. O sr.  Er- 
nesto Leme sugere que se peça a família de Altino Arantes a doa- 
ção do Diário que ele redigiu durante toda a sua vida e por certo 
constitui precioso manancial de informações políticas sobre im- 
portante período da História de São Paulo e do Brasil, o que foi 
também aprovado. A sra. d. Maria Amélia Arruda Botelho de 
Souza Aranha ofereceu ao Instituto um retrato de d. Tereza 
Cristina, de sua autoria. Na sessão foi prestada homenagem a Jo- 
sé de Anchieta, falando sobre o patrono do magistério paulista 
o sr. Mário Savelli, orador oficial. O sr. Geraldo Dutra de Moraes 
comunicou a Casa que o sr. Prefeito Municipal Olavo Egídio Se- 
tubal, acolhendo indicação dos srs. Eduardo Nascimento e José 
da Veiga Ribeiro, atribuiu a 47 ruas da Capital nomes de com- 
positores da música barroca mineira, do século XVIII, terminan- 
do por propor um voto de louvor a essa autoridade, o que foi 
aprovado. O Sr. Arrison de Souza Ferraz propôs, e foram apro- 
vados, votos de pesar pelo falecimento do Coronel Odilon Aquino 
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de Oliveira, da Polícia Militar do Estado, e Dr. Romeu Leão Cn- 
valcanti, benemérita figura que ligou seu nome as obras da Cruz 
Azul, no sacerdócio da medicina. Destacou ainda o papel do Co- 
ronel Odilon na heróica luta de 1932. Esclareceu que o voto de 
pesar pelo falecimento do dr. Romeu trazia o endosso do Cel. 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques. O sr. Vinício Stein Campos 
apresentou um voto de congratulações com a cidade de Capivari 
pela passagem, nesta data, de mais um aniversário da criação da 
Capela Curada de São João Batista de Capivari, fato ocorrido a 5 
de junho de 1820. Deu ciência a Casa da organização de um Cur- 
so de História Afonso d'E. Taunay, comemorativo do centenário 
do saudoso historiador e sob o patrocínio da Divisão de Museus 
da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado, no au- 
ditório do Instituto, de 8 a 30 de julho vindouro. O sr. Henrique 
L. Alves ofereceu ao Sodalicio um exemplar do livro de Tom 
Maia, sobre a paisagem da rodovia Rio-Santos, editado pela Com- 
panhia Melhoramentos, digo, pela Editora Nacional. O sr. Pe. 
Hélio Abranches Viotti, em nome da Comissão Cívica das Come- 
morações Anuais de Anchieta, agradece ao si-. Ernesto Leme a 
sua cooperação para a realização destas homenagens e felicita 
o sr. Aureliano Leite pelo seu retorno a Presidência. Dá notícia 
da publicação de duas obras sobre Anchieta, uma delas ilustra- 
da com a reprodução Be documentos originais do Santo Canarino; 
informa finalmente a descoberta de mais dois processos no Ar- 
quivo Secreto do Vaticano sobre a santificação de Anchieta, um 
de 1619 e outro de 1632, respectivamente informativo e apostóli- 
co, e onde aparece entre as testemunhas Frei Vicente do Salva- 
dor. O sr. Presidente agradece e salienta a importância destas 
comunicações. O Sr. Mário Savelli, novamente com a palavra, 
propõe um voto de júbilo pela elevação de D. Agnello Rossi a car- 
melengo, o que é aprovado. O sr. Alvaro Amara1 convida os pre- 
sentes para assistirem, no próximo dia 10, na Gráfica Municipal, 
as quinze horas, o início da impressão da obra de Aureliano Lei- 
te sobre a Municipalidade de São Paulo. O sr. Savelli também 
convida a todos para a reunião da Sociedade dos Amigos da Ci- 
dade no dia 10, as 20 horas, para a homenagem de Aurelaino Lei- 
te, que receberá o título de Sócio Emérito. O Sr. Presidente agra- 
dece e explica que entrou na S.  A. C. por intermédio de Prestes 
Maia. Finalmente o Sr. Alvaro digo o sr. Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho propõe um voto de congratulações com 
o Sr. Prefeito Municipal de São Paulo pelo tombamento do edi- 
fício Caetano de Campos. O Sr. Arnaldo D'Arruda Florence pe- 
de que se acrescente ao do Prefeito o nome do Sr. Secretário de 
Cultura, Ciência e Tecnologia, dr. Max Feffer, autor do mencio- 
nado tombamento. Todos os votos foram aprovados. Nada mais 
havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar lavrou-se 
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a presente ata que lida e achada conforme será devidamente as- 
sinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. Em tem- 
po: O expediente, lido pelo sr. lo Secretário Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, constou do seguinte: oferta pelo consócio Luiz 
Whitaker Tavares da Cunha, de um jornal "Honolulu-Star", nú- 
mero de 7 de dezembro de 1941, com a notícia do ataque japonês 
a Manila e Pearl Harbor; ofício da Academia Paraense de Letras 
comunicando a eleição de sua nova Diretoria - 1976-1978; convite 
da Municipalidade de Osvaldo Cruz para os festejos do 35.0 aniversa- 
rio da localidade; convite da Associação Paulista de Medicina para a 
entrega de prêmios referentes a 1974-75; comunicado do MAF sobre 
as comemorações anchietanas do corrente ano; agradecimento da 
família do Maestro Faria Franceschini pelo voto de pesar votado no 
Sodalício; convite da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa 
para a solenidade do lançamento da Campanha pró Museu da 
Cultura Japonesa nesta Capital dia 18 do corrente; convite da 
Sociedade Veteranos de 32 - MMDC e do Clube Piratininga pa- 
ra as festas civícas de 23 de maio; convite da Prefeitura Munici- 
pal de Rio Claro para as homenagens ao prof. Joaquim Ribeiro 
digo ao Coronel Joaquim Ribeiro patrono do Instituto de Educa- 
ção local; convite para a tarde de autógrafos do livro São Paulo 
e seus caminhos, de Honório de Sylos, dia 13 do corrente; agra- 
decimento da família do dr. Clóvis de Oliveira pelo voto de pesar 
registrado no Sodalício; cartão da família do saudoso consócio 
Aureo de Almeida Camargo, pelas homenagens tributadas à sua 
memória; ofício da Prefeitura Municipal de Batatais, convidando 
o Sodalício para realizar uma sessão solene naquela cidade, co- 
memorativa do centenário de nascimento do Dr. Altino Arantes, 
em setembro vindouro; telegrama do dr. Adríano Taunay Gui- 
marães agradecendo em nome de sua família as homenagens 
tributadas a memória de Afonso d'E. Taunay pela passagem do 
centenário de seu nascimento dia 11 de julho vindouro; carta de 
d .  Maria Bernadette Arantes Junqueira remetendo um manus- 
crito de proclamação dirigida ao povo brasileiro pelo seu ilus- 
tre progenitor, Dr. Altino Arantes, na Revolução de 1932, des- 
mentindo as alegações com que os adeptos da Ditadura procu- 
ravam desvirtuar os objetivos da Revolução Constitucionalista. 
Refere-se, ainda, a outros trabalhos deixados por Altino Arantes, 
os quais estão a disposição deste Instituto Hist6rico e Geográfi- 
co, caso possam interessá-lo. Nada mais. Eu, Vinício Stein Cam. 
pos, 2? Secretário, a escrevi. Vale a entrelinha - Bernadette a 
página 146. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 
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ATA DA REUNIAO DO DIA 19 DE JUNHO DE 1976. 

Aos dezenove dias do mês de junho de mil novecentos e se- 
tenta e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Institu- 
to Histórico e Geográfico de São Paulo presentes os seguintes 
consócios: Aureliano Leite, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Vinício Stein Campos, José Carlos de Ataliba Nogueira, Paulo 
Zingg, Henrique L. Alves, Celso Maria de Me10 Pupo, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, José Leandro de Barros Pimentel, Lan- 
gleberto Pinheiro Soares, Nilva Rogick Melo, Alexandre de Melo, 
Mário Ferreira Migliano, Paulo D'Alessandro, Duílio Crispim Fa- 
rina, Arnaldo D'Avila Florence, Pedro Brasil Bandecchi, Paul Do- 
navan Kigar, Wilson Maia Fina, Arrison de Souza Ferraz. O Pre- 
sidente Aureliano Leite. secretariado pelos consócios Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Campos, declarou aber- 
ta a sessão. Lida a ata, aprovada e assinada, bem como as Efemé- 
rides Brasileiras e Paulistas, o lo Secretário Rocha Marques leu 
o seguinte expediente: convite da Sociedade Brasileira de Geo- 
grafia, do Rio de Janeiro, para as comemorações do Dia da Raça, 
a 14 do corrente; telegrama do Comandante do C.P. O. R. de São 
Paulo pelo transcurso do Dia de Anchieta; ofício do Diretor da 
Faculdade de Direito da U . S. P . , comunicando a abertura, a 11 
de agosto vindouro, do "Ano do Sesquicentenário da fundação 
dos Cursos Juridicos no Brasil" e convidando o Sodalicio para 
participar dessas comemorações; ofício do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro encaminhando o programa do Simpósio 
Comemorativo do Bicentenário da Restauração do Rio Grande do 
Sul (1776-1976), de 12 a 16 do corrente digo a 16 de julho vin. 
douro; o oficio do Presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro solicitando a colaboração deste Sodalício no levanta- 
mento dos dados relativos a participação do Brasil na 2"uerra 
Mundial (1939-1945) ; recebimento de diversas publicações, enca- 
minhadas, por relação, a biblioteca. Comentando a matéria do 
Expediente que acabava de ser lida, o sr. Ataliba Nogueira cri- 
ticou a iniciativa de se cultuar o Dia da Raça, assunto já banido 
ao calendário e cuja celebração não tem cabimento em nosso País. 
Quanto à colaboraçáo solicitada ao Instituto, relativa a grande 
guerra de 1939-1945, lembrou que Churchill, em sua obra sobre 
a luta na Itália, não faz a menor referência as Forças Brasilei- 
ras, atribuindo a iugoslavos as nossas vitórias naquele país: a 
seu ver aí está, nesta pesquisa sobre o histórico do terrível con- 
flito, que terá cunho internacional, a oportunidade de se corri- 
gir o mal informado ministro britânico e se fazer justiça ao va- 
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lor e heroismo dos soldados do Brasil. Lamentou que se tenha 
suprimido dos programas escolares a História do Brasli e infor- 
mou que se manifesta visível desinteresse dos estudantes univer- 
sitários por esses estudos. O sr. Brasil Bandecchi citou a in- 
feliz reforma do ensino que substituiu a História e a Geográfia 
por Estudos Sociais, numa cópia servil da educação norte-ame- 
ricana onde o nível dos conhecimentos históricos 6 dos mais baixos, 

como se tem comprovado em trabalhos de nossas universidades. 
Dada a palavra ao consócio Vinício Stein Campos, proferiu ele 
uma palestra sobre a Expedição Científica do Baráo de Langrdorff 
ao interior do Brasil, em 1826-1829, ao ensejo do 1509 aniversá- 
rio da partida da Expedição, de Porto Feliz, rumo a Mato Grosso 
pelo Tietê, Paraná e Pardo, a 22 de junho de 1826. O orador con- 
testou a versão tendenciosa dessa expedição, publicada na Rus- 
sia, e vertida para o nosso idioma em volume da Brasiliana, sob 
nP 329, mostrando os vícios, enganos e inverdades do comenta- 
rista soviético; empenhado em converter a narrativa dos expedi- 
cionários e os fmtos de suas pesquisas, em veículo de propagan- 
da do totalitarismo russo de nossos dias. Procurou restabelecer, 
em suas exatas proporções, a biografia de Langrdorff, seu entu- 
siasmo e interesse pelo conhecimento do Brasil e seu desenvolvi- 
mento, encerrando a sua palestra com a partida dos cientistas, 
festivamente, no porto das monções, dia 22 de junho. O sr. Pre- 
sidente felicita o orador pela sua palestra e bem assim o sr .  Ata- 
liba Nogueira, que se detem na condenação do escritor soviético, 
pela facciosa introdução que pespegou ao trabalho de Hércules 
Florence, de Langrdorff e de Manizer. O sr. Presidente propôs 
um voto de congratulações com as folhas - Folha de S .  Paulo, 
da Manhci e da Tarde - pela passagem do centenário de nasci- 
mento de Olivar Costa, fundador desses prestigiosos órgãos da 
imprensa paulistana. O 10 Secretário, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, em palavras repassadas de emoção e calor, propôs 
um voto de pesar pelo falecimento da viúva do heróico Coman- 
dante Júlio Marcondes Salgado, exalçando os merecimentos da 
extinta e recordando a epopéia de 1932, onde gloriosamente per- 
deu a vida aquele ilustre militar de São Paulo. Os votos foram 
unanimemente aprovados. O sr. Presidente assinala o entusias- 
mo e emoção com que falou o sr. Heliodoro e propõe um minuto 
de silêncio em memória do casal Marcondes Salgado, religiosa- 
mente observado, de pé, pelo plenário. O sr. Arrison de Souza 
Ferraz propóe, e foi aprovado, votos de homenagem aos heróis da 
Retirada de Laguna e à epopéia naval de Riachuelo. O sr. Pre- 
sidente propóe um voto de congratulações com a comunidade ja- 
ponesa pelo início da formação do Museu Histórico da Cultura 
Japonesa, o que foi aprovado. O sr. Henrique &. Alves, voto de 
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congratulações com o consócio, Cesar Salgado pela publicação 
de seu livro sobre o Pátio do Colégio. Passando a funcionar em 
sessão secreta o Sodalício aprovou, em 19 escrutíneo, o sr. Adau- 
to Fernandes de Andrade para sócio titular do Instituto. Nada 
mais. 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 REUNIÃO DE 3 DE JULHO DE 1976. 

Aos três dias do mês de julho de mil novecentos e setenta 
e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158 
as catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordiná- 
n a  o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os 
consócios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, l? Secretário, Vinicio Stein Campos, 20 Secretário, 
Pedro Brasil Bandecchi, Vice-presidente, José Leandro de Bar- 
ros Pimentel, Hélio Abranches Viotti, Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho, Lycurgo de Castro Santos Filho, Henrique 
L. Alves, Mário Ferreira Migliano, Roberto Machado de Carva- 
lho, Agostinho Ramos, Paulo Romano, Hêlio Falchi, José Eugê- 
nio de Paula Assis. Lida, aprovada e assinada a ata da sessão 
anterior e as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o 10 Secretário 
leu o seguinte Expediente: Convite do Prefeito Municipal de Gua- 
ratinguetá para a solenidade da inauguração do "Museu Histó- 
rico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves", dia 7 do cor- 
rente; ofício do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro re- 
metendo o Regimento Interno do Simpósio Comemorativo do Bi- 
centenário da Restauração do Rio Grande do Sul (1776-1976); 
convite do Clube Piratininga para a sessão solene de 9 de julho, 
comemorativa da data; convite do Instituto Genealógico Brasi- 
leiro para a solenidade da inauguração de sua sede, a Rua Con- 
selheiro Crispiniano, 105, 69 andar, dia 30 de junho último; agra- 
decimento da família do saudoso consócio José Vicente Alvares 
Rubião, pelas homenagens a sua memória; convite para o I11 
Simpósio de História do Vale do Paraíba, a reunir-se em Pinda- 
monhangaba, de 19 a 24 do corrente; recebimento de diversas pu- 
blicações encaminhadas por relação as seções competentes. Se- 
guiu-se a leitura, pelo sr. José Eugênio de Paula Assis, de um 
interessante trabalho de sua autoria sobre D. João VI, ao ense- 
jo do sesquicentenário de sua morte. O autor evoca a translada- 
ção da Côrte para o Rio, em 1808, a elevação do Regente à con- 
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diçáo de Rei pela morte de D. Maria I, o seu casamento com d.  
Carlota Joaquina, pondo em destaque o magnífico concurso do 
velho Rei para o desenvolvimento e progresso do Brasil. O sr. 
Vinício Stein Campos comunicou a iiistalação do Museu Histó- 
rico de Guaratinguetá, dia 7 do corrente, em local cedido pela 
Prefeitura Municipal; propôs ainda, o mesmo consócio, congra- 
tulações com o sr. Henrique L. Alves pela conquista do Prêmio 
João Ribeiro, da Academia Brasileira de Letras, pelo seu dicioná- 
rio bibliográfico sobre a cultura negra; o sr. Presidente elogiou o 
trabalho do Sr. Paula Assis e encareceu o valor da contribuição 
do Sr. Henrique L. Alves; propôs ainda, o sr. Presidente, voto de 
pesar pelo falecimento da progenitora do sr. Ulisses Guimarães, 
membro do Sodalício, o que foi aprovado. O sr. Brasil Bandecchi 
recordou a passagem de mais um aniversário do glorioso 2 de ju- 
lho e ao mesrno tempo discorreu sobre Castro Alves, que falecen- 
do aos 24 anos deixou notável obra poética, em memória do vate 
baiano leu a sua Ode ao 2 de Julho. Okr. Presidente elogia a cons- 
tribuiçáo do sr .  Brasil Bandecchi e propõe qua se comunique ao 
Instituto Histórico de Salvador esta homenagem à grande data 
baiana e ao seu poeta dos escravos. O sr. Galváo Bueno Triguei- 
rinho propõe voto de congratulações com o Diário Popular pelas 
suas novas instalações gráficas, o que foi aprovado. O sr. Agosti- 
nho Ramos pede a palavra para declamar a 2 W d e  de Castro Al- 
ves. O sr .  Presidente propõe um voto de congratulações com o 
Instituto Genealógico Brasileiro, pela inauguração de sua sede 
própria, agradece o comparecimento de todos e declara encerra- 
da a sessão. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vi- 
nício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 
Registro: Presidente - José P., digo Aureliano Leite, 1: Secre- 

tário Cel. Heliodoro. 

Ata da reunião em Sessão Solene de encerramento da série de 
conferências em comemoração do Centenário do nascimento de 

Afonso D'Escragnolle Taunay, no dia 7 de Julho de 1976 

Aos sete dias do m6s de julho de mil novecentos e setenta e 
seis, no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo, as 20:30 horas, realizou-se a solenidade de encerramento do 
ciclo de conferências comemorativas do centenário de Affonso 
d'Escragnolie Taunay, usando da palavra o ilustre consócio, Pre- 
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sidente da Academia Paulista de Letras, Dr. José Pedro Leite 
Cordeiro, que discorreu sobre o tema: Taunay e a História das 
Bandeiras Paulistas. As conferências do Instituto tiveram iní- 
cio em 3 de junho e obedeceram ao seguinte programa: Dia 3 de 
junho, conferência do dr. Álvaro Amaral sobre o tema: Taunay 
e a História da Cidade de São Paulo; dia 10 - o prof. Vinício 
Stein Campos - Taunay e a Museologia Histórica; dia 16 - o 
prof. Odilon Nogueira de Matos e os viajantes estrangeiros; dia 
24 - o dr. Brasil Bandecchi - Taunay e a História do Café; dia 
19 de julho - o dr. Tito Lívio Ferreira - Taunay - o devassa- 
dor dos Bandeirantes; dia 5 - o prof. Ataliba Nogueira - O Cen- 
tenário de Affonso d'E. Taunay e, dia 7, como acima se declarou, 
encerramento pelo dr. José Pedro Leite Cordeiro com a palestra 
sobre Taunay e as Bandeiras Paulistas. Este encerramento re- 
fere-se as comemoraçóes que o Sodalício promoveu juntamente 
com a Academia Paulista de História, digo, a Academia Paulista 
de Letras e o Ateneu Paulista de História, devendo verificar-se 
em outra data o encerramento das comemorações que o Institu- 
to promoveu em colaboração com a Divisão de Museus da Secre- 
taria de Cultura, Ciências e Tecnologia do Estado. Como atrás 
se referiu a palestra desta sessão esteve a cargo do ilustre Presi- 
dente da Academia Paulista de Letras, Dr. José Pedro Leite Cor- 
deiro, intelectual e historiador, ex-Presidente deste Sodalício e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o qual, 
com o brilho que lhe é peculiar, discorreu sobre a personalida 
de de Afonso de Escragnolle Taunay, a sua monumental contri- 
buição para o conhecimento dos feitos das bandeiras paulistas, 
assunto que predominantemente o preocupou e do qual deixou 
imperecivel testemunho nas obras que publicou e nos trabalhos 
que realizou no Museu Paulista, em Itú, Porto Feliz, S. Vicente, 
Santos, e demais sítios históricos do litoral. O trabalho do confe- 
rencista foi intensamente aplaudido pelo grande e seleto audi- 
tório presente a solenidade, lavrando-se este registro, para a todo 
tempo constar. Integrou a Mesa como 20 Secretário o Sr. Alvaro 
Amaral. 

Ata da sessão solene de encerramento das comemorações do 
Centenário de Afonso d'Escragnolle Taunay em 30-7-1976. 

Aos trinta dias do mês de julho de mil novecentos e setenta 
e seis, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158, 
as 18 horas, realizou-se a solenidade de encerramento do Curso 
de História Afonso @E. Taunay e das comemoraçóes do cente- 
nário de nascimento do saudoso historiador, patrocinadas pelo 
Sodalício. O Curso de História Afonso d'E. Taunay foi promo- 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 373 

vido pelo Instituto e a Divisão de Museus da Secretaria de Cul- 
tura, Ciências e Tecnologia do Estado, tendo sido cumprido o se- 
guinte programa: Dia 8, abertura do Curso pelo seu diretor Vi- 
nício Stein Campos; dia 12, palestra pelo prof. Brasil Bandecchi 
sobre Taunay e a História do Café; dia 14 Henrique L. Alves, 
Taunay e o levantamento histórico do negro no Brasil; dia 16 - 
Paulo Zingg - Relatos Monçoeiros; dia 19 - Prof. Ernáni da 
Silva Bruno - Taunay e a História da Cidade de Sáo Paulo; dia 
21 - dr. Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho - Tau- 
nay e a Genealogia Brasileira; dia 23 - Prof. Roberto Machado 
de Carvalho - Taunay e a Cidade de Itú; dia 26 - dr. José Alei- 
xo e Irmão - Taunay e o Mosteiro de São Bento; dia 28 - Vi- 
nício Stein Campos - Taunay e os Museus Históricos de Sáo 
Paulo; dia 30 - Prof. José Honório Rodrigues - Taunay e a 
História do Brasil. Esta conferência do ilustre historiador bra- 
sileiro, que veio a S.  Paulo como convidado oficial da Secretaria 
de Cultura, Ciências e Tecnologia, reuniu no auditório do Soda- 
licio numerosa e seleta assistência, sendo a Mesa dos trabalhos 
constituída pelo Presidente Aureliano Leite, Vinício Stein Cam- 
pos, Diretor do Curso e Secretário do Sodalicio, dr. Augusto Tau- 
nay, filho do homenageado e prof. José Honório Rodrigues, con- 
ferencista da noite. Abertos os trabalhos o sr. Presidente apre- 
sentou ao professor José Honório Rodrigues, eminente historia- 
dor brasileiro, da Academia Brasileira de Letras, as saudações do 
Instituto e para traçar-lhe a biografia e dizer da satisfação com 
que todos se aprestavam para ouvir-lhe a palavra autorizada e 
emdita, convocou para a tribuna o sr. Henrique L. Alves, o qual 
em bela oração, apresentou o conferencista, assumindo-lhe a bio- 
grafia, de historiador e homem de Letras. O prof. Honbrio Ro- 
drigues assumiu então a tribuna e com palavras que revelavam 
o seu profundo conhecimento da vida e da obra de Taunay, dis- 
correu longamente sobre os trabalhos históricos do historiador 
do café e das bandeiras, a imensa cópia de documentos que pes- 
quisou, analhou e trouxe a público a vastissima bibliografia com 
que enriqueceu a historiografia nacional e a importância de sua 
contribuiçáo ao estudo de variadíssimos aspectos do passado bra- 
sileiro. Calorosamente aplaudido ao término de sua brilhante 
oraçáo, o Presidente Aureliano Leite assinalou o valor do impor- 
tante estudo de crítica histórica que acabava de ser lido e que 
constitui, a seu ver, o mais completo trabalho sobre Afonso de 
Taunay já apresentado no Instituto. O sr. Vinício Stein Campos 
ofereceu, em nome da Divisão de Museus, ao prof. José Honório 
Rodrigues, uma medalha evocativa de sua participação nestas 
homenagens a Taunay. Nada mais havendo a tratar foi encerra- 
da a sessão. Eu, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretário, a escrevi. 
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Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO DE 7 DE AGOSTO DE 1976 

Aos sete dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta 
e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se o Instituto Históri- 
co e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: 
Aureliano Leite, Presidmte, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, 19 Secretário, Vinício Stein Campos, 29 Secretário, Mário 
Savelli, Orador Oficial, Lycurgo de Castro Santos Filho, Alvaro 
Amaral, Augusto Benedito Galváo Bueilo Trigueirinho, Mario 
Ferreira Migliano, Armandino Seabra, Geraldo Dutra de Moraes, 
Luiz Wanderley Torres, Tsuneso Sato, Aiberto Prado Guimarães, 
José Leandro de Barros Pimentel, Arrison de Souza Ferraz, Amé- 
rico Bologna, Itamar Bopp, Paulo Romano, Roberto Machado de 
Carvalho, Wilson Maia Fina, Langleberto Pinheiro Soares, Nel- 
son Athayde Ribeiro, Alvaro da Veiga Coimbra, Nilva Rogick de 
MeIo, Paul Donovan Kigar, Pe. Hélio Abranches Viotti e Henrique 
L. Alves. Lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas, a ata da ses- 
são anterior, aprovada e assinada, o sr. 1.O Secretário leu o se- 
guinte Expediente: Convite para a inauguração da agência do 
Banco do Estado da Paraíba S.A., dia 8 de julho findo, a Rua 
Libero Badaró, 111; agradecimento do sr. César Salgado pelas 
congratulaçóes do Sodalício pela publicação de seu livro sobre 
o Pátio do Colégio; telegrama do Dr. Péricles Eugênio da Silva 
Ramos, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Governador 
do Estado, justificando-se por não ter podido comparecer às ses- 
sões do Curso de Histtiria Afonso de Taunay promovido pelo Ins- 
tituto e a Divisão de Museus ao ensejo do centenário de nasci. 
mento do historiador Afonso d'Escragnolle Taunay; agradeci- 
mento do Sr. Embaixador de Portugal pelas atenções recebidas 
durante sua visita ao Instituto; cartão do deputado Antônio Hen- 
rique Cunha Bueno com o recorte de seu discurso sobre Taunay 
feito na Câmara dos Deputados; agradecimento do deputado 
Ulysses Guimarães pelo voto de pesar relativamente ao faleci- 
mento de sua progenitora; convite dos monges beneditinos para 
a solenidade comemorativa do centenário de Taunay naquele 
mosteiro, dia 10 de julho; convite do Museu Histórico de Pinda- 
rnanhangaba para a inauguraçáo da exposição de quadros de 
Maria Ilka Salgado Perrenoud, dia 10 de julho, naquela cidade; 
Carta do Sr. Waldemar de Almeida Barbosa, de Belo Horizonte, 
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informando que o sr. Presidente da República, General Er- 
nesto Geisel, assinou decreto n." 58.168, de 11 de abril de 1976, 
digo assinou decreto revogando o decreto anterior, n.o 58.168, de 
11 de abril de 1966, que estabelecera como modelo para reprodu- 
ção da efigie de Tiradentes a estátua do protomártir da indepen- 
dência erigida em sua memória defronte a antiga Cãmara dos 
Deputados, no Rio de Janeiro; relação de diversas publicações 
recebidas pelo Instituto e destinadas a Biblioteca. Dada a pala- 
vra ao orador inscrito, sr. Mário digo sr. Arquimedes Pereira Gui- 
marães, leu este a sua palestra denominada "Mário Leite, Ferro- 
viário e Historiador", largo estudo sobre a vida e a obra do sau- 
doso consócio, São Paulo no período de 1912 a 1920 e sobretudo 
os livros de Mário Leite, que examinou um a um, demorando-se 
ainda no relato da longa correspondência que com ele manteve 
por dilatados anos, pondo sempre em destaque a cultura, o nobre 
caráter, o espírito público, a afabilidade e o acentuado civismo 
de Mário Leite, engenheiro ferroviário de grande merecimento e 
historiador de paulistas e mineiros que tanto se distinguiu no cul- 
to da história de São Paulo. O sr. Presidente elogia o trabalho, clas- 
sificando-o perfeito e substancioso e solicita os originais para 
publicação na revista. O sr. Alvaro Amara1 fala a seguir para 
congratular-se com o sr. Pereira Guimarães pela sua instrutiva 
palestra. O sr. Luiz Wanderley Torres, com eloquéncia que a to- 
aos comunicou a emoção cívica que o empolgava, pronuncia-se a 
respeito do decreto que derrogou o que mandava cultuar a ima- 
gem de Tiradentes no instante trágico em que se imolou pela li- 
berdade de sua pátria, para reafirmar as razões em que se fundou 
para condenar a revogação do decreto n." 58.168, do Presidente 
Castelo Branco, terminando por propor que o Instituto, toman- 
do conhecimento da revogação, mantenha todavia a sua decisão 
anterior, contrária a essa medida. O orador foi calorosamente 
aplaudido. O sr. Presidente agradeceu ao sr. Luiz Wanderley 
Torres a sua contribuição, reconhecendo a aprovação de sua pro- 
posta pela manifestação do plenário. O sr. José Leandro de Bar- 
ros Pimentel na qualidade de membro da Comissão de Filatelia 
comunica que o sr. Itamar Bopp conquistou Medalha de Ouro 
da Associação Filatélica Paulista pelo seu trabalho - A Histó- 
ria Postal e a Carimbólogia de Rezende - pelo que solicita ins- 
crição em ata de um voto de congratulaçóes, o que foi aprovado 
O sr. Alberto Prado Guimarães propõe um voto de pesar pelo fa- 
lecimento do engenheiro Mariano Wendel, ex-Secretário de Es- 
tado, revolucionário constitucionalista de 32, relatando a sua no- 
tável orientação como diretor da fábrica de munições de Piquete, 
durante a revolução de S.  Paulo de 1932, e reproduzindo episó- 
dios que bem demonstraram não só a competência do engenhei- 
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ro, o seu amor a São Paulo como sobretudo o seu caráter, a sua 
ponderação, o seu grande senso de justiça. A proposta foi apro- 
vada por unanimidade. Por proposta do sr. Geraldo Dutra de 
Moraes foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento, em Be- 
lo Horizonte, de d. Maria Augusta Maia Barreto, esposa do Sr. 
Alberto Deodato Maia Barreto. Pelo Sr. Presidente foram justi- 
ficados votos de pesar pelo falecimento do dr. Cantidio de Mou- 
ra Campos Filho, irmão da consócia d Helene Brancanti, e dr. 
Domingos de Syllos, irmão do consócio Honório de Syllos. O sr. 
Mário Savelli propõe e é aprovado um voto de pesar pelo faleci- 
mento do dr. Humberto Pascali, ex-Secretário da Saúde do Esta- 
do e antigo revisor daquela Pasta. O sr. Pe. Hélio A .  Viotti mani- 
festa-se solidário com a homenagem a memória de Mario Leite e 
comunica que a Associação de Cavaleiros de São Paulo vai inau- 
gurar o seu retrato no aniversário da entidade, dia 20 de outu- 
bro vindouro. O sr. Alvaro Amaral comunica que participou, no 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Simpósio em ho- 
menagem ao bi-centenário da integraçáo do Rio Grande do Sul 
- 1776-1976 - tendo rep'resentado o Sodalício naquele certame 
uma vez que os consócios designados não compareceram. O sr. 
Presidente agradece ao Sr. Alvaro Amaral a sua atitude e decla- 
ra que nenhum consócio poderia, melhor que ele, representar o 
Instituto naquela solenidade. O Sr. Henrique L. Alves, que vem 
de ser empossado na Academia Matogrossense de Letras como 
correspondente, comunica haver recebido, de Cuiabá, informa- 
ções sobre a repercussão que teve na Universidade Federal de Ma- 
to Grosso o Curso de Museologia alí realizado dia 31 de julho 
último o prof. Vinício Stein Campos, e que em Cuiabá se cogita 
da criação àa  Divisão de Museus, a exemplo de São Paulo. Pro- 
põe mais, o sr. Henrique L. Alves, congratulações com S. José do 
Rio Pardo pela realização da Semana Euclides da Cunha, de 1976. 
O sr. Presidente agradece a comunicação e dá por aprovada a pro- 
posta relativa a Semana Euclidiana. Finalmente o Sr. Geraldo 
Dutra de Moraes propõe congratulações com o sr. José Pedro Lei- 
te Cordeiro pelo seu ingresso na Academia Carioca de Letras, o 
que é aprovado. Nada mais. 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 SESSAO DE 21 DE AGOSTO DE 1976 

Aos vinte e um dias do mês de agòsto de mil novecentos e se- 
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tenta e seis, nesta cidade de São Paulo, às catorze horas e trin- 
ta  minutos, em sua sede social à Rua Benjamin Constant, 158, 
reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfi- 
co de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Aureliano Lei- 
te, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 19 Secretá- 
rio, Vinício Stein Campos, 29 Secretário, Augusto Benedito Gal- 
vão Rueno Trigueirinho, Lycurgo de Castro Santos Filho, José 
Carlos de Ataliba Nogueira, Roberto Machado de Carvalho, Pau- 
lo Romano, Rudolfh Robert Hinner, José Leandro de Barros Pi- 
mentel, Arrison de Souza Ferraz, Américo Bologna, Nelson Athay- 
de Ribeiro, Langleberto Pinheiro de Souza, Alexandre de Mello, 
Nilva Rogick Mello, Alberto Lemos, Mário Ferreira Migliano, 
Paulo Silveira Santos, Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, 
Tsuneso Sato, Armandino Seabra e Geraldo Dutra de Moraes. 
Abertos os trabalhos foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. 
Após a leitura, de praxe, das Efemérides Brasileiras e Paulistas, 
o sr. lo Secretário apresentou o Expediente relativo a correspon- 
dência da última quinzena. A seguir falaram vários consócios, na 
evocação de vultos e fatos históricos e apresentação de votos de 
pesar e congratulações, a saber: Mário Ferreira Migliano, "Luis 
Alves de Lima e Silva, o mais brasileiro dos brasileiros"; Geraldo 
Dutra de Moraes, discurso sobre o mesmo tema, ao ensejo do 
Dia do Soldado; Ataliba Nogueira, comunicando a entrada de Pe- 
dro Calmon para o Conselho da Biblioteca do Exército, o livro 
Memórias de um Coronel S. S., relativo à libertação de Mussoli- 
ni, técnica obedecida pelos israelenses ao libertar o avião seques- 
trado em Uganda, o incidente, em Sorocaba, entre Caxias e Fei- 
jó, na revolução de 1842; o sr. Langleberto Pinheiro Soares, um 
voto de pesar pelo falecimento do General Severino José da Cos- 
ta Júnior; o sr. Presidente um voto de evocação e homenagem a 
memória do prof. Manuel digo prof. Nicolau de Moraes Barros, 
pela passagem do centenário de seu nascimento; de Augusto Be- 
nedito Galváo Bueno Trigueirinho idem pelo centenário de nas- 
cimento do Desembargador Manuel da Costa Manso; foram to- 
dos unanimemente aprovados. O sr .  Roberto Machado de Car- 
valho referiu-se a 17i Semana de Cornélio Pires, na cidade de 
Tietè, recordando que fez parte da l* Semana, em 1959, e que no 
encerramento desta Semana, de 1976, vai receber o título de ci- 
dadão benemérito de Tietè o consócio Benedito Pires de Almeida, 
patrocinador dessas comemoraçóes tieteenses ao glorioso filho da 
cidade, folclorista de incontestável merecimento. O Sr. Presiden- 
te, recordando seu início, como repórter, aos 18 anos, nesta Ca- 
pital, no jornal Comércio de São Paulo, lembra que foi Cornélio 
Pires que o acompanhou aos jornais e aos departamentos po- 
liciais, até que numa madrugada, sob o frio e a chuva, foi incum- 
bido de fazer a reportagem a respeito de um incêndio em casa 
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de um sr. Mindlim, diligência que não concluiu com receio de 
adoecer, dadas as condições do tempo. Relatou os seus seguidos 
encontros com Cornélio em casa de dona Belisiária, viúva de Jú- 
lio Ribeiro; o sr. Barros Pimentel comunica que recebeu do sr. 
Arnaldo Dávila Florence o encargo de apresentar ao Instituto 
um voto de louvor ao sr. Brasil Bandecchi pela defesa do Sodalí- 
cio em recente reunião do Condeplaat, o que foi aprovado. Nada 
mais. Para constar lavrou-se a presente ata. Eu, Vinício Stein 
Campos, 29 Secretário, a escreví. 

Aureliano k i t e  
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DE 4 DE SETEMBRO DE 1976. 

Aos quatro dias do mês de setembro de mil novecentos e se- 
tenta e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, às catorze horas e trinta minutos, reuniu-se em sessão ordi- 
nária, na forma regimental, o Instituto Histórico e Geográfic~ 
de São Paulo, presentes os consócios Aureliano Leite, Presidente, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, lo Secretário, Vinício Stein 
Campos, 29 Secretário, Mário Savelli, Orador Oficial, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, José Carlos de Ataliba Nogueira, Ernesto de 
Moraes Leme, Augusto Benedito Galváo Bucno Trigueirinho, Pe. 
Hélio Abranches Viotti, Mário Ferreira Migliano, Langleberto Pi- 
nheiro Soares, Alvaro da Veiga Coirnbra, Alexandre de Mello, Nil- 
va Rogerick de Mello, Mário Pires, Roberto Machado de Carvalho, 
Itamar Bopp, Arnaldo D'Avila Florence, Tsuneso Sato, José Eu- 
gênio de Paula Assis, Pedro Brasil Bandecchi, Antônio Ba 'reto 
do Amaral, Paulo Romano, José Bueno de Azevedo Filho, filber- 
to Prado Guimarães, Paul Donovan Kigar, Eldino da Fonseca 
Brancante, Maria Helena Brancante, Ana Maria de Almeida Ca- 
margo, Celso Maria de Me10 Pupo, José Pasin, José Leandro de 
Barros Pimentel, Alvaro do Amaral, Antônio Joaquim Alves Mo- 
ta Sobrinho, Manuel Vieira Neto e Henrique L Alves. Aberta a 
sessão, lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas pelo 29 Secre- 
tário, o sr. Presidente procedeu a entrega de .diversos colares D. 
Pedro I e Medalhas Alexandre de Gusmáo a diversos agraciados. 
O sr. lQ Secretário Heliodoro Tenório da Rocha Marques proce- 
deu a leitura do seguinte Expediente: Convite da Academia Pau- 
lista de Letras para a palestra, do mês; ofício do Secretário de 
Cultura do Município da Capital comunicando haver autorizado 
à Revista do Arquivo Municipal a publicar um número especial 
wm as conferências, do Instituto no centenário de Affonso d'E 
Taunay; doação, pelo sr. Pedro Ferraz Amaral, para a hemero- 
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teca Júlio de Mesquita, de várias publicações de interesse histó- 
rico; convite para a solenidade inaugural do Museu N.  S .  Apa- 
recida, em Aparecida, dia 8 do corrente; convite da Associação 
dos Professores Universitários de História para o I11 Encontro 
Regional de História a realizar-se em Santos, de 6 a 17 do corren- 
te; oferta pelo sr. General José Luís Bastardo, da Venezuela, de 
exemplares de sua obra - Visão e Revisão de Bolivar - por oca- 
sião de sua visita ao Sodalicio dia 31 de agosto findo; recebimen- 
to de diversas publicações encaminhadas a biblioteca por relação. 
O consócio Mário Pires proferiu interessante palestra sobre Al- 
tino Arantes, ao ensejo de seu centenário de nascimento. Falou 
também o sr. Antonio Joaquim Costa Sobrinho sobre o centená- 
no de Gama Rodrigues. O sr. Brasil Bandecchi propõe um vo- 
to de pesar pelo falecimento de Juscelino Kubitchek de Olivei- 
ra, tragicamente desaparecido em lamentável desastre automo- 
bilistico na Via Dutra, quando retomava de visita a S. Paulo. O 
orador leu expressiva carta do ex-Presidente, construtor de Bra- 
sília, carta em que Juscelino exalta a figura de D. Pedro 11; com- 
para a sorte política de ambos, vítimas da ingratidão daquele: 
que haviam favorecido, e encerra sua bela oração declamando 
versos do Imperador. O Presidente Aureliano Leite felicita os ora- 
dores e a propósito de Juscelino declara que este, Capitão Médico 
da Polícia Mineira em 1932, comfessara-lhe a sua simpatia por 
São Paulo na  revolução constitucionalista que o oficialismo mi- 
neiro combatia. O sr. Ataliba Nogueira propõe um voto de pesar 
pelo falecimento do Monsenhor João Batista de Carvalho, o vir- 
tuoso Frei João Maria, recentemente falecido, e promete fazer 
oportunamente, por escrito, o necrológico do ilustre e venerando 
sacerdote. A Mesa se associa aos votos apresentados, aprovados 
por unanimidade pelo plenário. Foi ainda votado e aprovado um 
voto de pesar pelo falecimento de Francisco Vicente de Azevedo. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e acha 
da conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Skin Cam- 
pos, 2.0 Secretário, a escrevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 18 DE SETEMBRO DE 1976. 

Aos dezoito dias do mês de setembro de mil novecentos e se- 
tenta e seis, nesta cidade de São Paulo, as catorze horas e trin- 
ta minutos, em a Rua Benjamin Constant, 158, reuniu-se o Ins- 
tituto Hist6rico e Geográfico de São Paulo, presentes os consó- 
cios Aureliano Leite, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, 19 Secretário, Vinício Stein Campos, 29 Secretário, Ernesto 
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de Moraes Leme, Lycurgo de Castro Santos Filho, Roberto Ma 
chado de Carvalho, José Carlos de Ataliba Nogueira, Armandino 
Seabra, Langleberto Pinheiro Soares, Paulo Silveira Santos, Ge- 
raldo Dutra de Moraes, Augusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho, José Leandro de Barros Pimentel. Pedro Brasil Pandecchi, 
Américo Bologna, Alberto Prado Guimarães, Agostinho Ramos, 
Benito Serpa, Álvaro da Veiga Coimbra, Celso Maria de Mel10 Pu- 
po, Wilson Maia Fina, Mário Ferreira Migliano, Amaldo D'Avila 
Florencie, Gabriel Marques, além de convidados e representantes 
da família de Altino Arantes. A sessão foi dividida em duas par- 
tes, sendo a primeira consagrada ao culto da personalidade de 
Altiio Arantes, consoante programa de homenagens ao ilustre 
paulista divulgado pelo Governo do Estado através da Secretaria 
de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado. O sr. Presidente 
convidou para a Mesa, como representantes da família do home- 
nageado, d .  Stela Andrade Arantes e Júlio Andrade Arantes, es- 
te representante do Governo do Estado. Aberta a sessão o sr. 1Q 
Secretário leu o seguinte Expediente: Convite do Prefeito Muni- 
cipal de São Paulo para a cerimônia de deposição dos restos mor- 
tais do Imperador D. Pedro I no seu sarcófago definitivo, na Ca- 
pela Imperial do Monumento do Ipiranga, ato solene no qual o 
Instituto foi representado pelos srs. Aureliano Leite, Vinício Stein 
Campos, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho e Alvaro 
Amaral; convite do governo do Paraná para as comemorações do 
centenário do Museu Paranaense, de 21 a 25 de setembro corren- 
te; ofício do Museu digo do Instituto Histórico e Geográfico de 
Santos, sobre a sua nova Diretoria, eleita para o biênio 1976-1977; 
convite do Instituto Histórico e Artístico de Parati para a sessão 
solene de sua instalação, dia 25 do corrente, no salão nobre da 
Câmara Municipal; convite do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro para sessão de posse de novo consórcio, dia 15 do cor- 
rente; convite da Aliança Cultural Brasil-Japão e Centro de Es- 
tudos Japoneses da U. S. P. para recital artístico na Cidade 
Universitária; convite da Livraria Teixeira para a comemoração 
de seu centenário, dia 15 do corrente; convite da Fundação Moi- 
nho Santista para a solene entrega dos prêmios aos seus laurea- 
dos no corrente ano, no Palácio Bandeirantes, dia 30; recebimen- 
to de numerosas publicações encaminhadas a biblioteca por re- 
lação. A seguir o sr. Vinício Stein Campos, orador escalado para 
falar em nome do Instituto sobre a personalidade de Altino Aran- 
tes, discorreu, de improviso, sobre o antigo Presidente do Sodalí- 
cio, lembrando que ele exerceu a presidência do Instituto de 1916 
a 1921, exatamente no período em que foi Presidente de São Pau- 
lo, em sucessão a Rodrigues Alves. Atendo-se aos serviços de Al- 
tino Arantes apenas no campo da história, lembrou que foi ele 
quem colocou, em 1917, o historiador Afonso d'E. Taunay a fren- 
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te do Museu Paulista, sábia providência que foi decisiva para con- 
verter aquele Museu num importante centro de estudos e pesqui- 
sas histdricas e verdadeiro panteão do glorioso passado pauiista 
e nacional; ao examinar o fecundo governo que Altino Arantes 
realizou no Estado, em continuidade a obra de seu ilustre ante 
cessor, recordou as três formidáveis dificuldades que o jovem po- 
lítico de Batatais teve de enfrentar em seu quadriénio presiden- 
cial - os três anos terríveis da grande conflagração mundial de 
1914-1918, a mortífera gripe espanhola de 1918 e a devastadora 
geada da mesma época, que destruiu em grande parte a nossa 
lavoura cafeeira; não obstante tais escolhas, Altino Arantes, con- 
seguiu encerrar a sua administração com saldo apreciável de 
obras públicas concluídas ou encaminhadas, o amparo decidido 
da lavoura cafeeira, a fundação das Caixas Econômicas Esta- 
duais, a construção do Leprosário de Santo Ãngelo, o inicio das 
obras do Tribunal de Justiça, a preparação de S. Paulo para a 
comemoração do centenário da Independência. Por esse tempo; 
da chamada República Velha, as administrações se seguiam umas 
as outras, sem hiatos, e as obras não se interrompiam com a tro- 
ca dos homens do governo, havendo serviços de vulto que se rea- 
lizavam através de dois ou mais quadriênios. Em 1930 estancou- 
se essa continuidade e São Paulo se converteu nessa metrópole 
espantosa, a braços com terríveis problemas em todos os seus se- 
tores urbanos. Altino Arantes, na velha escola do Partido Repu- 
blicano Paulista, prepara, quanto lhe foi possível o terreno, pa- 
ra que o seu sucessor - o benemérito estadista Washington Luis 
Pereira de Souza - cumprisse galhardamente a 7 de setembro 
de 1922 a parte de São Paulo nos imponentes festejos do cente- 
nário do Ipiranga. Ele desapropriou os terrenos para formação 
do Parque do Ipiranga, abriu a Avenida da Independência, com 
2.400 metros de comprimento e 45m. de largura, designou a co- 
missão encarregada de escolher o sítio para o Monumento da 
Independência, constituída por Washington Luis, Adolfo Pinto 
e Ramos de Azevedo, realizou o concurso, de caráter internacio- 
nal, para o projeto do Monumento da Independência, e entregou 
a Washington Luís, em maio de 1920, uma administração em or- 
dem, em condições de facultar ao dr. Washington tanto a conti- 
nuação das obras em andamento, como a iniciativa de outras, de 
largo interesse estadual e nacional. No encerramento de seu go- 
verno, a 26 de abril de 1920, Altino Arantes inaugurou em Porto 
Feliz o ramal férreo de Boituva, e o marco Rostral; implantado 
no posto histórico das monções, obra que teve a virtude de pre- 
servar, trazendo até nós, o lendário sitio de onde partiram os pau- 
listas dos séculos XVII, XVIII e XIX, para o feito homérico da 
construçáo greográfica do Brasil. O orador terminou evocando 
o gesto de Agostinho Ramos, em 1950, osculando as mãos de Alti- 
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no Arantes pelos beneficias que elas prodigalizaram a São Paulo, 
e as palavras de Ibrahim Nobre, apontando na Galeria dos Re- 
tratos do Auditório a efígie do ilustre brasileiro, presente como 
permanente lição de como se deve amar São Paulo e lutar ines- 
morecivelmente pelo engrandecimento do Brasil. O Presidente 
Aureliano Leite, citado nominalmente pelo Sr. Vinício Stein Cam- 
pos como companheiro de exilio de Aitino Arantes, em 1932, fala 
a seguir, recordando episódios do convívio que com ele mantive- 
ra em Portugal. Adversário político de Altino Arantes, como 
membro do Partido Democrático, participou depois de 1930 da 
Frente Onica em que todos se congregaram em defesa de S. Pau- 
lo, pois em verdade a terra paulista, com a Revolução de 30, na- 
da ganhou, tudo perdendo, e a revolução de 1932 foi a solução 
inevitável para a recomposição da vida democrática do Pais; co- 
mo emissário de São Paulo seguiu viagem para o Rio Grande do 
Sul, em companhia de Abelardo Vergueiro César, a fim de obter 
o apoio do Rio Grande a este movimento. Flores da Cunha havia 
se comprometido a auxiliar a revolta, todavia a deserção deste 
caudilho, a falta de material bélico e combustível, aliados a in- 
compreensão geral do País quanto aos verdadeiros objetivos do 
levante pnulista, determinaram o seu fracasso, com a prisão e 
exílio de todos os responsáveis. Em Portugal, exilados, desde a 
prisão da Sala da Capela, no trem noturno que os levaram ao 
Rio, teve sempre como companheiro Altino Arantes. Embarca- 
dos num navio sem segurança, com uma única máquina e um 
grande rombo na  popa, comboiados por navios de guerra, após 
20 dias chegaram ao Recife, onde foram transferidos para o Si- 
queira Campos, que os levou para Europa. Descreve o convívio 
com Altino em Lisboa, seu empenho em conservar bem vivo seu 
amor ao Brasil, a carinhosa acolhida dos portugueses, narra o 
incidente de Santarém, na visita ao tumulo de Pedro Alvares Ca- 
bral, quando o discurso de Altino Arantes foi muito apreciado, 
lamentando, apenas, os lisboetas o seu "soteque italiano" ( I ) ,  e 
digo e ap6s outras considerações refere o seu regresso, pelo Ar- 
lanza, ainda em companhia de Aitino Arantes. O sr. Benito Ser- 
pa, pede a palavra para, em nome da sua turma de cadetes, de 
1922, trazer a sua solidariedade a estas homenagens ao saudoso 
paulista. Por proposta do sr. Presidente todos, de pé, observaram 
um minuto de silêncio ao antigo Presidente. Foi também pro- 
posto pelo sr. Aureliino Leite, e aprovado por unanimidade, um 
voto de pesar pelo falecimento de d. Maria Nazareth Whitacher 
da Cunha. O sr. Leandro Pimentel oferece um exemplar do ca- 
rimbo postal do centenário da Livraria Teixeira. Por proposta do 
sr. Roberto Machado de Carvalho foi aprovado o registro, 
em ata, do sesquicentenário de nascimento do Pe. Miguel Cor- 
rêa Pacheco, de Itú. Foi designada, a requerimento do sr. 
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Galvão Bueno Trigueirinho, de comissão integrada por ele, e Al- 
berto Prado Guimarães, para visitar no Hospital do Servidor PÚ- 
blico o sr. Alfredo Gomes, ali internado. O sr. Brasil Bandecchi 
comunica a realização, em Santos, de 6 a 12 do corrente, do I11 
Encontro de Professores de História, ressaltando o interesse que 
revelam os moços pelo conhecimento da História da República, 
os partidos políticos do período anterior a 1930, o P. R. P.  e o 
P.D., a ação do Getúlio Vargas, etc., impondo-se uma revisão da 
história republicana, a gênese e eclosão da revolução de 1932, ter- 
minando por reconhecer que o Partido Republicano Paulista res- 
surge na serenidade do tempo e na distância da história bem di- 
versa daquela imagem que a paixão política criou. O prof. Car- 
rato discorreu sobre o resultado de suas pesquisas em Portugal 
sobre o Pátio do Colégio. Em nome da família Altino Arantes fa- 
lou, agradecendo, o sr. Júlio Andrade Arantes. Passando a fun- 
cionar em sessão secreta, como determinam os Estatutos, foi 
aprovada em 25' escrutíneo a proposta da admissão do sr. Geral- 
do Seno Junior como sócio titular. Antes de encerrar os traba- 
lhos o sr. Presidente fez as seguintes comunicaç6es: designação 
da seguinte comissão para coordenar a participação do Institu- 
to nas solenidades comemorativas do sesquicentenário de Cursos 
Jurídicos: Pedro Brasil Bandecchi, Antônio Barreto do Amaral 
e Vinício Stein Campos. Colaboração do Instituto com o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre a 2? Guerra Mun- 
dail. J . C. Ataliba Nogueira, Pe . Hélio Abranches Viotti, Alva- 
ro do Amaral, General Langleberto Pinheiro Soares e Cel. Arri- 
son de Souza Ferraz. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e acha- 
da conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Cam- 
pos, 29 Secretario, escrevi. 

Aureliano Leite 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA REUNIA0 ORDINÁRIA DE 2 DE OUTUBRO DE 1976. 

Aos dois dias do mês de outubro de mil novecentos e se- 
tenta e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, 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: Secretário, Pe. 
Hélio Abranches Viotti, Paulo Silveira Santos, A J o n  de Souza 
Ferraz, Américo Bologna, Álvaro Amaral, José Leandro de Bar- 
ros Pimentel, José Eugênio de Paula Assis, Roberto Machado de 
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ça do autor de No Espírito da Samambaia, na Academia Paulis- 
ta de Letras e neste Sodalício propondo um voto de saudade a 
sua membria. Prosseguindo com a palavra o sr. Vinício Stein 
Campos sugeriu ao Instituto uma representação ao Conselho de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turís- 
tico do Estado - CONDEPHAAT - no sentido de que o impor- 
tante órgão da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia tome 
as seguintes providências, cerceativas de danos iminentes que 
ameaçam monumentos históricos do interior: verificar, em Gua- 
ratinguetá, o estado em que realmente se encontra a casa de Ro- 
drigues Alves, que noticias daquela cidade informam estar infes- 
tada de cupins e bem assim promover a recuperação do arquivo 
daquele Presidente, exposto a chuva numa garagem do mesmo 
prédio; verificar e sendo o caso proibir a continuação do estaquea- 
mento do terreno, fronteira ao prédio da Baronesa de Dourado, 
em Rio Claro, uma vez que a trepidação provocada pelo martelo 
hidráulico poderá ocasionar o desmoronamento do histórico so- 
lar de taipa; sustar a instalação do "porto de areia", na outra 
margem do Tietê, em Porto Feliz, no histórico sítio da partida 
das monções, uma vez que esse local está tombado e nenhuma 
obra nele pode ser autorizada pela Prefeitura sem prévia audi- 
ência e aprovação do CONDEPHAAT. As propostas foram apro- 
vadas, isto é, o sr. Presidente deu por aprovado o voto de pesar 
pelo falecimento de Lúcio Machado, comunicando que falou tam- 
bém em nome do Instituto nas homenagens fúnebres da Acade- 
mia Paulista de Lertas. Quanto ao caso dos monumentos amea- 
çados, no interior do Estado, e citados pelo sr. Vinício, entende 
que o Instituto pode levar esses fatos ao conhecimento do CON- 
DEPHAAT através de seu digno representante nele, o sr. Brasil 
Bandecchi. O sr. Roberto Machado de Carvalho declara que em 
Itu todos os monumentos tombados se encontram em completo 
abandono, tanto os religiosos como os civis, no risco de próxima 
e total ruína. Que todas as reclamações que têm sido endereça- 
das ao poder público, isto é, aos Órgãos responsáveis pela preser- 
vação desse patrimônio, IPHAN e CONDEPHAAT, resultaram inu- 
teis, nenhuma providência até agora foi tomada. Cita em espe- 
cial os casos da Igreja e Convento do Carmo e do Museu Republi- 
cano. Propõe, assim, que o Instituto se manifeste, também, sobre 
o estado destes bens ituanos. O sr. Alvaro Amara1 propõe um 
voto de protesto contra essa omissão do CONDEPHAAT. O sr. He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques declara que a Secretaria não 
tem condições para atender a todas estas proposições e que o 
assunto deve ser tratado pelo representante do Instituto naquele 
Conselho, sem interferência dos órgãos do Sodalício, notada 
mente a sua sobrecarregada Secretaria. O sr. Brasil Bandecchi 
defendendo o CONDEPHAAT das acusações que reputa injustas, 
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esclarece todas as providências que estão sendo tomadas pelo 
mencionado Conselho, inclusive para o caso especial de Itu, ao 
qual já foi destinada apreciável verba para os estudos prelimi- 
nares do referido patrimônio. Citou ainda o sr. Bandecchi as nu- 
merosas obras que o CONDEPHAAT já realizou em defesa dos 
bens cuiturais do Estado, pelo que não procedem, a seu ver, o 
protesto do Sr. Amaral e as alegações do sr .  Roberto Machado, 
sobretudo na hora presente. Quanto ao passaao, poiierão dizer 
os srs. Presidente e Vinício Stein Campos, que a esse tempo in- 
tegravam o CONDEPHAAT. O sr. Presidente encerra então os 
debates, comunicando que o Instituto adotará as providências 
solicitadas pelo Sr. Vinício Stein Campos, fazendo-o por inter- 
médio do sr Brasil Bandecchi. O Sr. Duílio Chrispim Farina pro- 
põe que o Sodalício se manifeste sobre o falecimento do profes- 
sor Nicolau de Moraes Barros, tendo o Sr. Presidente informadr 
que o Sodalício já aprovara, em reunião anterior, esse voto de 
pesar. O sr. Farina lembrou então a passagem, em dezembro, do 
centenário de nascimento de Afrânio Peixoto, romancista, higie- 
nista, figura brilhante das letras científicas e literárias do Bra- 
sil, pelo que propunha a comemoração desse significativo cente- 
nário; propunha mais, o orador, que se registre nas atas desta 
Casa a gratidão da classe médica paulista pelo concurso que Al- 
tino Arantes deu a instalação da Faculdade de Medicina de São 
Paulo. Foram aprovadas todas estas propostas. Nada mais ha- 
vendo a tratar, foi encerrada a sessão. Para constar lavrou-se a 
presente ata que lida c achada conforme será devidamente assi- 
nada. Eu, Vinício Stein Campos, secretário, a escrevi. 

Aureliano Leite 
Heiiodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO DE 16 DE OUTUBRO DE 1976 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de mil novecentos e se- 
tenta e seis, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, as 14:30 horas, reuniu-se em sessão especial o Instituto His- 
tórico e Geográfico de S. Paulo, para a homenagem regimental 
aos sócios falecidos no decurso do ano social, presentes os senhores 
Aureliano Leite, Presidente, Vinício Stein Campos, lo Secretário, 
substituindo o sr. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, ausente 
por motivo de moléstia, Alvaro do Amaral, 2? Secretário em exer- 
cício, Antônio Barreto do Amaral, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Mario Savelli, Orador Oficial, Tsuneso Sato, José Eugênio de Pau- 
la Assis, Duílio Chrispim Farina, Paulo Romano, Alvaro da Vei- 
ga Coimbra, Arrison de Souza Ferraz, José Leandro de Barros Pi- 
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mentel, Geraldo Sesso Junior, Oscar Henrique Wiedessphan, Ale- 
xandre de Mello, Nilva R. Mello, Agostinho Ramos, Alberto Lemos, 
Nelson Athayde Ribeiro, Tácito Remi de Macedo Van Langendonck 
Arnaldo D'Avila Florence, Aiberto Prado Guimarães, Roberto Ma- 
chado de Carvalho, Langleberto Pinheiro Soares, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, José Alves Palma, parentes de vários sócios falecidos 
e os srs. Prof. Telmo Lauro Muller, Presidente do Instituto Histó- 
rico de São Leopoldo e Diretor do Museu Visconde de São Leopol- 
do; da mesma cidade do Rio Grande do Sul, Frei Basilio, Vice-Pro- 
vincial da Ordem Franciscana do Estado de São Paulo, e Frei Ve- 
nâncio, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além dos 
consócios Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Presiden- 
te do Instituto Genealógico Brasileiro, Mário Ferreira Migliano, 
Waldemar Amaral Gurgel Viana e Henrique L. Alves. Aberta a 
sessão o sr. Presidente deu a palavra ao Orador Oficial sr. Mário 
Savelli, que em bem elaborada oraçáo proferiu o elogio dos sócios 
falecidos no decurso do ano social, a saber: 1 - Jornalista Cyro 
Tassara de Pádua - 2 - Prof. Pedro Moacyr de Campos (sócios 
eméritos) 3 - Dr. Clóvis de Oliveira - 4 - Dr. José Osório de 
Oliveira Azevedo - 5 - Dr. Aureo de Almeida Czmargo - 6 - 
Acadêmico Leão Machado - 7 - Deputado Plínio Salgado - 8 
- Monsenhor Joáo Baptista de Carvalho - Frei Joáo Maria - 
9 - Prof. Josué Calander dos Reis - 10 - Dr. Bento Munhoz da 
Rocha Neto - 11 - Prof. Jordáo, Emerenciano - 12 - Dr. José 
Vicente Alvares Rubião - 13 - Dr. Afonso Riu de Souza - 14 - 
Prof. Anfiísia Santiago - 15 - sr. Augusto Meira - 16 - Dr. 
Fernando São Paulo - 17 - Dr. Joáo da Costa Pinto Dantas Jú- 
nior - 18 - Dr. José de Toledo - 19 - Vice Almirante Mário 
Ferreira França - 20 - Prof. Paulo Sílvio Azevedo - 21 - Si. 
Tancredo de Barros Paiva - 22 - 23 - Prof. Damiáo Peres -- 
24 - Dr. Júlio Caldeira de Almeida da Gama Lobo Caiola - 2: 
- Prof. Virgínia Rau. O sr. Presidente felicitou o sr. Mário Sa- 
ver1 pela sua oraçáo e convocou todos os presentes para, num mi- 
nuto de silêncio, de pé, concentrarem os seus pensamentos nas 
saudosas figuras que se foram. Passando, a seguir, a 2 9 a r t e  da 
sessão, o sr. Presidente fez entrega, ao sr. Telmo Lauro Muiier, 
para o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, da Medalha Im- 
peratriz Leopoldina. Agradecendo a outorga da honrosa veneração 
o sr. Muller historiou a fundação do museu que dirige e ofereceu 
ao Sodalicio a Medalha Comemorativa do Sesquicentenário da fun- 
dação de V. Leopoldo e em exemplar dos Anais do Simpósio da Co- 
lonização Alemã no Rio Grande do Sul. Foram aprovados os se- 
guintes votos de pesar: Paulo Ribeiro da Luz, pelo sr. Presidente 
Elpidio Alcântara de Oliveira Barros, pelo sr. Arrison de Souza 
=az; Antonio Pacheco e Chaves, pelo sr. Alberto Prado Guima- 
rães. O sr. Waldemar Amaral Gurgel Viana comunicou homena- 



388 REVISTA DO I N S T I W  HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

gem a ser prestada em Piracicaba ao seu avô, Dr. Otávio do Ama- 
ral Gurgel, pela passagem de seu centenário de nascimento. O sr. 
José Leandro de Barros Pimentel ofereceu ao Instituto, em nome 
do sr. Hyllo de Azevedo Marques, de uma espada do 2p  Reinado. 
Foram aprovados dois votos de congratulaçóes com os médicos 
drs. Edmundo Vasconcellos e Sebastião de Almeida Prado Sam- 
paio pelos prêmios que receberam na Academia Nacional de Me- 
dicina e conferidos pela Fundação Jar Kowsk, o primeiro pro- 
posto pelo sr. Álvaro Crispim Farina. O Sr. Arnaldo D'Avila Flo. 
rence transmitiu a noticia da consignação de um auxilio de 
5.000,OO (cinco mil cruzeiros) ao Instituto, feita pelo Deputado 
Cunha Bueno. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a ses- 
são. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e aprovada 
será devidamente assinada. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO ESPECIAL DE 8 DE JANEIRO DE 1977 

Aos oito dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta 
e sete, as catorze horas e trinta minutos, em a Rua Benjamin 
Constant, 158, realizou o Instituto Hist6rico e Geográfico de São 
Paulo uma sessão especial de homenagem a memória de seu 
saudoso Presidente Aureliano Leite, e a qual compareceram, além 
da família do homenageado, amigos e admiradores do ilustre ex- 
tinto, os seguintes conw5cios: Ernesto de Moraes Leme, Presi- 
dente em exercicio, Heliodom Ten6rio da Rocha Marques, 1.0 
Secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 Secretário, José Pedro Lei- 
te Cordeiro, José Leandro de Barros Pimentel, Mário Savelli, A. 
B. Galvão Bueno Trigueirinho, Paulo Romano, Paulo Zingg, A- 
mérico Bologna, Honório de Syllos, Duílio Crispim Farina, Ada 
Rogatto, Antônio Barreto do Amaral, Alexandre de Mello, Nilva 
R. de Mello, Pedro Ferraz do Amaral, Alvaro do Amaral, Álvaro 
da Veiga Coimbra, Tsuneso Sato, Paul Donovan Kigar, Mário 
Ferreira Migliano, Lycurgo de Castro Santos Filho, Geraldo Du- 
tra de Moraes, Pe. Hélio Abranches Viotti, José Eugênio de Pau- 
la Assis, Alberto Prado Guimarães, José Alves Palma, José Car- 
10s de Ataliba Nogueira, Tito Lívio Ferreira, Arrison de Souza 
Ferraz, Henrique L. Alves, Luiz Mormsse, Benedito Serpa, Ro- 
berto Machado de Carvalho, Eurico Branco Ribeiro, José Buze 
digo José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Joaquim Fernandes 
Soares, Leticia Pagano, Langleberto Pinheiro Soares. Abrindo 
a sessáo o sr. Presidente explicou ser a finalidade da mesma 
uma justa homenagem ao saudoso ex-Presidente do Instituto, 
Dr. Aureliano Leite, recentemente falecido nesta Capital e cujos 
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serviços ao Sodalício, a História de São Paulo e ao Brasil, não 
poderão jamais ser olvidados, sobretudo nesta Casa, guardiã das 
tradições paulistas, e nacionais. Disse de suas relações pessoais 
com o eminente brasileiro, desde 1923, quando o conheceu e nas 
lutas políticas em que depois o acompanhou no Partido Demo- 
crático, no Partido Constitucionalista e na União Democrática 
Nacional. Referiu-se ao ameno convívio que com ele teve no Ins- 
tituto, na Academia Paulista de Letras, e, a seguir, deu a pala- 
vra ao sr. Mário Savelli, orador oficial, para o esperado discur- 
so. O sr. Mário Savelli, na tribuna, leu longa biografia do Presi- 
dente Aureliano Leite, seu nascimento em Ouro Fino, seus estu- 
dos em terra paulista, seu curso na Faculdade de Direito, as lu- 
tas políticas em que se envolveu, os cargos públicos que exerceu, 
as prisões com que o perseguiram os seus adversários políticos, o 
exílio, as obras que escreveu e publicou, as condecoraçóes recebi- 
das e os seus trabalhos na Academia Paulista de Letras e no Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, em cuja presidência se 
manteve por quase quinze anos. O orador foi muito aplaudido. 
Reiterando as homenagens da Casa a memória do saudoso con- 
sócio, o sr. Presidente declara encerrada a sessão. Nada mais. 
Para constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada confor- 
me, será devidamente encerrada, e assinada. Eu, Vinício Stein 
Campos, Secretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE 15 DE JANEIRO DE 1977 

Aos quinze dias do mês de janeiro de mil novecentos e seten- 
ta e sete, nesta cidade de São Paulo, A Rua Benjamin Constant, 
158, às duas horas e trinta minutos da tarde, reuniu-se em sessão 
ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pre- 
sentes, os seguintes consócios: Ernesto de Moraes Leme, Presi- 
dente em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 19 Se- 
cretário, Vinício Stein Campos, 29 Secretário, Mário Savelli, Jo- 
sé Pedro Leite Cordeiro, Wilson Maía Fina, Alvaro do Amaral, 
Geraldo Dutra de Moraes, Silveira Peixoto, Tito Lívio Ferreira, 
Tsuneso Sato, José Leandro de Barros Pimentel, Henrique L. Al- 
ves. Aberta a sessão o sr. 1Q Secretário leu o seguinte expediente: 
Convite do Instituto Brasileiro de História da Medicina, do Rio 
de Janeiro, para homenagem a sócios falecidos dia 30-11-76; con- 
vite do Instituto Genealógico Brasileiro para reunião solene dia 
25-11-76; convite do Museu dos Presépios para solenidades das 
comemoraçóes natalinas; convite para a festa do folclore portu- 
guês no Centro Campestre do SESC, de 20 a 28-11-76; convite da 
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Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa para a solenidade cle 
abertura do 20 Salão de Arte Fotográfica, dia 12-11-76; agradeci- 
mentos da família de Leão Machado pelas homenagens a sua 
memória; idem do dr. Cândido de Moraes Leme pelo falecimen- 
to de sua esposa; convite do Banco do Estado para as homena- 
gens à memória de Altino Arantes, dia 4-11-76; agradecimentos 
da família do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira pelas 
manifestacões de pesar pelo seu falecimento, ofício do Secretário 
da Justiça solicitando designação do representante do Instituto pa- 
ra a comissão que vai estudar os cursos d'água do Estado; recebi- 
mento de diversas publicações encaminhadas à biblioteca. A se- 
guir. pelo 20 Secretário, foi lido o relatório de atividades do exer- 
cício de 1.976. aurovado sem restricões pelo plenário. Dada a pa- 
lavra ao sr. 10 Tesoureiro foi lido o seeuinte balancete: Variação 
Patrimonial em 31 de dezembro de 1976: Variações Passivas: Des- 
Pesa com pessoal 221.624.09. Despesa Previdenciária - . . . . . . 
18.417,74. Despesa c /  Conservacão - 71.152.46. Despesas Ge- 
rais - 28.940,93. Luz e Forca - 23.729.00. Telefone - 1.840.40. 
Gás - 738,OO. Consumo d'água - 8.202.53. Imp. Luat. escritório 
- 5.967.70. Sem. Calig. Conf. Med. 33.435,OO. Publicações diver- 
sas - 58.163.98. Seeuros - 3.851.20. Microf. e Hemeroteca - 
10.195.20. Total - 486.258.92. Saldo Econômico - Suueravit do 
Exercício 528.294,24 - Total - 1.014.553116 - Variações Ativas 
- Receita - Patrimonial - Alugueis - 653.898.88 - Rep. p/ 
Cons. prédio - 83.244.50 - Diversos - Med. Dist. e Dialomas 
- 115.00 - Revistas. livros e jornais - 6.210,OO. Aplicacões Fi- 
nanceirm - 271.084.78. Total - 1.014.553:16. Balanco Patrimo- 
nial em 31 de dezembro de 1976. Ativo - Ativo Imobilizado - 
Imoveis e utensílios - 15.000,08. Biblioteca - 951,OO - Total 
- 15.951.08 - Ativo Financeiro - Caixa - 5.779,63. Bancos - 
211.433:29. Total - 217.212,92. Ativo rea~licável - digo reali- 
zável - Aplicacões Financeiras - 1.283.531.04. Tot,al - . . . . . . 
1.516.695.04. Passivo - Passivo Permanente - Patrimônio - 
988.400.80. Superavit - 528.294,24. Total - 1.516.695.04 - 
a) Dr. Ernesto de Moraes Leme - Vice-presidente em exercício. 
a) Dr. Wilson Maia Fina, 10 Tesoureiro. a) José Geniculo Filho 
Contador - C.R.C. SP n.o 7.224 - Parecer da Comissão de Fi- 
nancas. Tendo examinado o Balancete do Movimento Financeiro 
de 1976, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, encer- 
rado em 31 de dezembro de 1976, bem como o livro caixa e todos 
os documentos e demonstrações que o ilustram, achamos tudo 
em perfeita ordem, podendo, por isso, sugerir a sua aprovação. 
a) Antonio Barreto do Amaral, Dr. Mário Savelli, Cel. Benito 
Serpa. Submetido à votação do plenário foi aprovado. O sr. Sil- 
veira Peixoto propôs um voto de sentido pesar pelo falecimento 
do jornalista Gumercindo Fleury, o que foi aprovado, tendo o 
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sr. Presidente se associado especialmente a essa homenagem 
evocando os laços de amizade que o prendiam ao escritor, poeta 
e repentista. O sr. Vinício Stein Campos propôs, e foi aprovado, 
um telegrama de congratulações com o Ministro de Educação 
Ney Braga pela sua patriótica decisão de ordenar o tombamento 
da Casa de Caxias, o Palácio Ducal do Rio de Janeiro. O sr. Al- 
varo Amaral solicitou que se encareça, nessa representação, a ne- 
cessidade de ser encarado pelo IPHAN-, nos monumentos subme- 
tidos ao seu exame, o valor histórico deles, muitas vezes de mui- 
to maior sentido para o património cultural brasileiro, como é o 
caso da residência do Duque de Caxias, peça de valor exclusiva- 
mente pela sua siginificaçáo histórica e não arquitetônica. Foi 
aprovada. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que lida 
e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Venício Stein 
Campos, Secretário, a escrevi. 

Ernesto de Moraes Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA REUNIA0 SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1977 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos e 
setenta e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as quinze horas, reuniu-se em sessão solene o Institu- 
to Histórico e Geográfico de São Paulo para a abertura do novo 
ano social e homenagem a data da fundação de Sáo Paulo. Com- 
pareceram os seguintes consócios: Ernesto de Moraes Leme, Pre- 
sidente em exercício, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1." 
Secretário, Vinício Stein Campos, 20 Secretário, Lycurgo de Cas- 
tro Santos Filho, José Leite digo José Pedro Leite Cordeiro, Ame- 
rico Bologna, José Leandro de Barros Pimentel, Célio S. Debes, 
Duílio Cnspim Farina, Antônio Barreto do Amaral, José Alves 
Palma, José Eugênio de Paula Assis, Alvaro do Amaral, José Car- 
10s de Ataliba Nogueira, Pedro Brasil Bandecchi, Pe. Hélio A- 
branches Viotti, Pedro Ferraz do Amaral, Paulo Zingg, Paulo Ro- 
mano, Alberto Prado Guimarães, Paulo Silveira Santos, Geraldo 
Dutra de Moraes, Tsuneso Sato, Augusto Benedito de Galváo 
Bueno Trigueirinho, Geraldo Sesso Júnior, Antônio Benedito Ma- 
chado Florence, Luis Martins e Mário Savelli. Abertos os traba- 
lhos o sr. Presidente deu a palavra ao Orador Oficial, sr. Mário 
Savelli, que proferiu a oração comemorativa da fundação da ci- 
dade de São Paulo, a qual será oportunamente publicada pela 
Revista do Instituto. O sr. Presidente em seguida procede à en- 
trega da Medalha D. Pedro 11, comemorativa da passagem do 
sesquicentenário do Imperador e atribuida aos que colaboraram 
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veira Peixoto, Alberto Prado Guimarães, Henrique L. Alves, 
Agostinho Ramos, Luiz Wanderley Torres, Geraldo Dutra de Mo- 
raes, Tsuneso Sato, Paul Donovan Kigar, Benito Serpa, Wilson 
Maia Fina, América Bologna. Lidas, aprovadas e assinadas as  
atas das sessões anteriores, as Efemérides Brasileiras e Paulistas, 
o sr. l0 Secretário apresentou como expediente a seguinte maté- 
ria: Pedidos de remessa da Revista pelo Departamento do Patri- 
mónio Histórico da Prefeitura, do consócio Raul Apocalipse e 
circular do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro- 
nomia do Ministerio do Trabalho; convite da Academia Cris- 
tã de Letras para a posse do Sr. Geraldo Dutra de Morais; tele- 
grama do Prefeito Olavo Setúbal sobre a eleição do prof. Ernes- 
to Leme para presidente do Instituto; ofício da mesma Prefeitu- 
ra da Capital comunicando a impressão da obra do consócio Cé- 
lio S. Debes sobre Campos Salles; comunicaçáo da Prefeitura de 
São Bernardo do Campo relativa a atribuição do nome de Eduar- 
do Carlos Pereira a uma das ruas da povoação; convite para a 
solenidade da entrega dos primios Governador do Estado no Pa- 
lácio Bandeirante dia 14 do corrente; ofícios de agradecimento 
da comunicação da eleição de Ernesto Leme, recebidos da Aca- 
demia Paulista de Letras, da Associação Paulista de Imprensa, 
da Academia Paulista de Direito, da Sociedade Geográfica Bra- 
sileira, do Banco Itamarati S.A.; agradecimento do Ministro Ney 
Braga pelo voto de congratulaçóes proposto pelo consócio Vinício 
Stein Campos pelo tombamento do Palácio do Duque de Caxias, 
no Rio de Janeiro, ameaçado de demolição; ofício da Academia 
Campinense de Letras comunicando a eleição de Odilon Noguei- 
ra de Matos como seu Presidente e Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho como seu Presidente Honorário; doação de d. Cinira Morato 
Leme de fotografias históricas para o Arquivo do Instituto. doa- 
ção da peça e insígnias acadêmicas de Doutor Honoris Causa 
feita pelo Presidente Ernesto Leme e por ele recebidas da Univer- 
sidade de Coimbra; as doações de livros, revistas e demais pu- 
blicações foram encaminhadas, por relação, para a biblioteca. O 
sr. Odilon Nogueira de Matos recordou que dia 3 do corrente 
transcorreu o bi-centenário da morte de Pedro Taques, pelo que 
requeria o registro do fato na ata da reunião, a fim de que se 
comprovasse que o Instituto, que tanto fez, no início deste sécu- 
lo, pela redescoberta do linhagista, não se esqueceu do grande 
mestre, autor de obras tão valiosas sobre o passado paulista. O 
orador leu a biografia de Pedro Taques e sua proposta foi apro- 
vada sob palmas. O sr. Alfredo Gomes agradeceu ao Sodalício 
os seus cumprimentos pela eleição para a Academia Paulista de 
Letras e evocou a personalidade de Aureliano Leite, que tanto se 
batera pelo seu ingresso na referida Academia. O sr. Vinício Stein 
Campos, em breve comunicação, referiu-se ao sesquicentenário 
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da Batalha do Passo do Rosário, 20 de fevereiro de 1827, recor- 
dando do Batalhão n.o 27 de l* linha, que tanto se destacou nes- 
sa famosa batalha, o jovem bavaro Pedro Adão Stein, o qual, 
desmobilizado em Florianópolis a 17 de janeiro de 1831, após 
cumprir toda campanha militar de 1826 a 1828, retirou.se para 
Sorocaba onde deu origem a numerosa família espalhada hoje 
por Capivari, Tatuí, Piracicaba, Rio Claro, Limeira, etc. Regis- 
trou-se ainda um voto pelo pronto restabelecimento do consócio 
César Salgado, conforme proposta dos srs. Wanderley Torres e Pe. 
Hélio Viotti. Dada a palavra ao Sr. Luiz Wanderley Torres, para 
a sua anunciada palestra sobre Contrastes e Confrontos no Nor- 
deste, o orador discorreu, de improviso, com os recursos de sua 
oratória agradável e persuasiva, sobre os dois Nordestes, as 5 re- 
giões características, o jangadeiro, a influência do sistema de vi- 
da no comportamento geral da cultura local, o folclore, 40  quilo- 
metros região úmida, a zona açucareira, 100 quilômetros zona da 
mata, criação de gado, mais para o interior a planura do Borbo- 
rema, o Cariri, a margem do S. Francisco, alto sertão de Per- 
nambucano, Cabrobó; sobre a serra da Borborema, a serra da 
viração, o nordeste da seca, a oiticica (o óleo de oiticica, ideal 
para a pintura, não trinca), carnaúba, ouricuri, Rio Grande do 
Norte, o jardim do Seridó (a melhor fibra de algodão do mundo), 
petróleo, a guerra da lagosta, as expressóes típicas do folclore 
nordestino, o cangaço, os duelos de violeiros, o Juazeiro do Pa- 
dre Cicero Romão Batista, e concluindo a sua interessantíssima 
exposição com, um documentário cinematográfico de excursão a 
esses locais. O Sr. Presidente elogia calorosamente o trabalho do 
ilustre consócio. A seguir nomeia para visitar o sr. César Sal- 
gado a seguinte comissão: Pe. Hélio Viotti, Silveira Peixoto e 
Luiz Wanderley Torres. O sr. Tito Lívio Ferreira comunica a ho- 
menagem tributada à memória de Aureliano Leite pelo Tribunal 
de Justiça e lê o voto do consócio Mário Hoepner Dutra, pedin- 
do a sua divulgação pela Revista. O Pe. Hélio A. Viotti saúda o 
Frei Venãncio, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a 
seu ver o maior historiador dos franciscanos, propondo um voto 
de regozijo da Casa pelo lançamento de seu livro - Os Francis- 
canos no Brasil - Frei Venâncio agradece e manifesta o seu pe- 
sar pela morte de Aureliano Leite com o qual colaborou na pre- 
paração da reediçáo da obra de Frei Vicente do Salvador, dis- 
correndo sobre os enganos de Capistrano nas notas apostas ao 
trabalho de Frei Vicente e que deverão agora ser retificados. Ge- 
raldo Dutra de Moraes propõe um voto de júbilo pela 2Qdição 
do livro Tiradentes, de Luiz Wanderley Torres, e oferece um exem- 
plar a bibli9tecapdo~Instituto do livro-de Manoel Victor - São 
Paulo de Antigamente. O sr. Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
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ques justifica dois votos de pesar: pelo falecimento dos consó- 
cios Ricardo Gunbleton Daunt, ex-Chefe do Serviço de Identifi- 
cação e do dr. Luis Tavares da Cunha, antigo delegado especia- 
lizado do D.O.P. e pai do consócio Fernando Witacker Tavares 
da Cunha. O sr. Presidente apoia os votos propostos, lembrando 
a propósito do dr. Ricardo a diligência para exame e mensurwáo 
do crânio do Pe. Feijó, na cripta da catedral, comissão do qual 
eie Presidente fez parte, o que lhe possibilitou ver a abertura da 
uma e contemplar os ossos e restos dos hábitos talares do gran- 
de Regente. Todos os votos foram aprovados. O sr. Presidente co- 
municou que as reuniões do Instituto serão agora a partir das 
quinze horas e não como estava, anteriormente estabelecido, as 
catorze e trinta. Nada mais. Para constar lavrei a presente que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vinicio 
Stein Campos, Secretário, escrevi. 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 
Arrison Souza Ferraz. 

ATA DA REUNIA0 DE 19 DE MARÇO DE 1977 

Dos dezenove dias do mês de março, de mil novecentos e 
setenta e sete, nesta cidade de São Paulo, na Rua Benjamin Cons- 
tant, número cento e cinqüenta e oito, as quinze horas, reu- 
niu-se, em sessão ordinária, o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, primeiro secretário, Vinício Stein de Cam- 
pos, segundo secretário, José Leandro de Barros Pimentel, bi- 
bliotecário, Américo Vespúcio Bologna, Nello Garcia Migliorini, 
Armandino Seabra, Paulo Romano, Nelson de Atayde, Geraldo 
Sesso Júnior, Agostinho de Freitas Ramos, Geraldo Dutra de 
Mores, Álvaro da Veiga Coimbra, Arrisson de Souza Ferraz, 
Adauto Fernandes de Andrade. Jose da Veiga Oliveira, Paulo 
Roberto de Aquino Noronha, Ricardo Blanco, José Eugênio de 
Paulo Assis, Duilio Crispim Farina, Raul de Andrada e Silva, 
Odilon Nogueira de Mattos, Roberto Machado de Carvalho e 
Paulo Zingg. Na ausência do Presidente Ernesto de Moraes 
Leme e dos vice-presidentes Tito Livio Ferreira e Pedro Brasil 
Bandezchi, por motivo de força-maior, assumiu a presi- 
dência dos trabalhos o primeiro Secretário Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques que solicitou ao segundo Secretário Vinício Stein 
de Campos se investisse na função de primeiro Secretário da 
Mesa, ao mesmo tempo em que convidava o consócio Arrisçon de 
Souza Ferraz a participar da direção dos trabalhos, na junção 
"ad-hoc", de segundo secretário. A seguir, convidou a tomar as- 
sento a Mesa os consócios Odilon Nogueira de Matos, presidente 
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da Academia Campinense de Letras, e Paulo Zingg, presidente da 
Associação Paulista de Imprensa. Os convites foram aceitos. Pelo 
Professor Vinício Stein de Campos, foi lida a ata da sessão ante- 
rior. Ata afixada unanimemente com pedido deferido de retifi- 
cação do nome do antigo sacerdote cearense, de Juazeiro do 
Norte para Cícero Romão Batista como o é de verdade. Ainda pe- 
lo consócio Vinício Stein, de Campos, após ter sido aprovado pe- 
dido de dispensa da leitura das Efemérides Brasileiras e Paulis- 
tas do consócio Geraldo Dutra de Moraes, foi feita apresentação 
do expediente que constava da seguinte matéria: carta da Aca- 
demia Mineira de Letras agradecendo a comunicação e congra- 
tulando-se pela eleição do Professor Ernesto de Moraes Leme 
para a presidência deste Instituto; oferta, pelo Senhor Eneas 
Galvão do Rio Apa, membro do Instituto Histórico, Geográfico e 
Etnogtáfico Paranwnse, de cinco quadros emoldurados, com 
descrição datilografada dos fatos representados e com desenhos 
ilustrativos feitos pelo doador e alguns com fotografias originais. 
Esses quadros, destinados ao "Museu José Bonifácio", referem-se 
ao brasão de armas do Duque de Caias,  a Campanha do Para- 
guai e ao Movimento Constitucionalista de mil novecentos e 
trinta e dois; recebimento de comunicado do Instituto Genealó. 
gico Brasileiro sobre suas atividades culturais no mês de março 
de mil novecentos e setenta e sete; oficio do secretário do Senhor 
Governador do Estado agradecendo it comunicação e congratu- 
lando, em nome de Sua Excelência, ~ l a  eleição do Professor Er- 
nesto de Moraes Leme para a presidência do Sodalício, recebi- 
mento do Boletim Informativo Fontoura, referente ao mês de 
março de mil novecentos e setenta e sete; cartão do consócio Rai- 
mundo de Menezes, agradecendo as manifestações de pesar pela 
falecimento de sua esposa; cartão do Senador Otto Cyrillo Leh- 
mann, encaminhando cópia de discurso por ele proferido, na ses- 
são de nove do corrente, no Senado Federal, em homenagem a 
memória do Saudoso Doutor Aureliano Leite; ofícios da Socie- 
dade Amigos da Cidade, da Casa de Portugal, do Monumento 
de Arregimentaçáo Feminina e do Instituto Histórico e Geográ- 
fico de Goiás, agradecendo a comunicação e congratulando-se 
pela eleição do Professor Ernesto de Moraes Leme para a presi- 
dência deste Sodalício; ofícios da Associação dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo, agradecendo os votos de pesar 
apresentados pelo Instituto, mediante proposta do primeiro se- 
cretário coronel Heliodoro Tenóno da Rocha Marques pelo fa- 
lecimento dos Saudosos doutores Luiz Tavares da Cunha e Ri- 
cardo Gumbleton Daunt; ofício do Diretor do Departamento do 
Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura do Município de 
São Paulo, comunicando haver solicitado à Coordenadoria das 
Administrações Regionais a transferência, para sua jurisdição, 
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do valioso acervo de documentos históricos referentes a Santo 
Amaro, hoje integrado no Arquivo Histórico, Divisáo daquele De- 
partamento, a disposição dos interessados; ofício do consócio 
juiz Gualter Godinho, remetendo recorte do jornal Folha de S. 
Paulo, do dia sete do corrente, noticiando a inauguração do busto 
de Ruy Barbosa, no saguão nobre do Palácio da Paz, em Haya, 
no dia 25 de janeiro último. O Juiz Gualter Godinho integrou a 
delegação brasileira, tendo representado este Instituto naquele 
memorável acontecimento jurídico-cultural, por delegação do 
Saudoso Presidente Aureliano Leite, recebimento de livros, revis- 
tas e publicações outras, de fatos diversos, que foram encaminha- 
dos, acompanhando relação, a biblioteca. Com a palavra, o con- 
sócio Vinício Stein de Campos apresentou um voto de congratu- 
lações com o Professor Alvaro da Veiga Coimbra pelo magnífico 
trabalho que realizou de composição do excelente catálogo do 
Museu José Bonifácio, do qual é operoso diretor, frutos de muitos 
anos de eficiente labor, nesse importante departamento do Soda- 
lício; continuando postulou mais dois votos gratulatórios: com 
o Prefeito de Getulina pela instalação do Museu Histórico daque- 
la cidade e com o Prefeito de Caçapava pela colaboração decidida 
que está emprestando a instalação do Museu Histórico Ministro 
José de Moura Rezende, ex-secretário do Governo, da Justiça, da 
Educação, Ministro e Presidente do Tribunal de Contas do Esta- 
do que dignificou os quadros do nosso Instituto Histórico e Geo- 
gráfico, acompanhados, um e outro, das devidas comunicações. 
Os três votos, depois de saudados por palmas do plenário, foram 
aprovados por unanimidade. Solicitou a palavra o consócio Ge- 
raldo Dutra de Moraes. Fe-lo para solicitar votos de congratula- 
ções, devidamente aprovados, pelas acentuadas melhoras que es- 
tavam experimentando em sua saúde os ilustres confrades César 
Salgado e Branco Ribeiro. A essa manifestação de estima e so- 
lidariedade deu sua colaboração especial o consócio Alberto Pra- 
do Guimarães. Com a palavra, comunicou o consócio Odilon No- 
gueira de Matos haver feito a distribuição aos confrades que se 
achavam no quarto andar até o início dos trabalhos de exemplares 
das orações de posse do acadêmico Raul de Andrada e Silva na 
Academia Paulista de História e da sua magnífica Noticia Biblio- 
gráfica e Histórica, está com dois números 75 - 76 -, trazendo 
entre outros e interessantes temas, a inauguração da sede da Aca- 
demia Paulista, digo da Academia Campinense de Letras. Ter- 
minou declarando que ainda tinha alguns exemplares dos dois 
trabalhos, que ofertá-10s-ia, com prazer, aos colegas que não ha- 
viam sido contemplados. Tomou, a seguir, a palavra, deferida pe- 
lo presidente da Mesa, o consócio Armandino Seabra para comu- 
nicar a Casa a posse do nosso colega Raul Dutra de Moraes na aca- 
demia Cristã de Letras, marcada por uma solenidade magnifíca, 
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a qual esteve presente. Teceu, de outro lado, comentários elogio- 
sos ao Catálogo do Ilustre José Bonifácio, de autoria, do ilustre 
confrade Alvaro da Veiga Coimbra, e o fez para associar-se as be- 
las palavras do confrade Vinício Stein de Campos sobre este as- 
sunto. Solicitou a tese deferida a postulação fossem as duas in- 
tervenções registradas na ata dos nossos trabalhos. A estas al- 
turas, o Presidente da sessão, após certificar-se de que todos os 
consócios inscritos para apresentação de votos e comunicações, 
tinham utilizado a palavra para aquele fim e nenhum dos presen- 
tes o desejarem fazer, novamente, transforma a sessão, dali por 
diante, em sessão secreta, na forma regimental, para vota~ão de 
proposta de candidatos aos quadros do Sodalicio de Barros Pimen- 
te1 para auxiliar nos trabalhos, na distribuição e recolhimento das 
bolas simbólicas da votação. A primeira proposta, para sócio ti- 
tular, tinha como postulante o jornalista e escritor Joáo Teixei- 
ra de Paula. Pelo resultado da votaçáo, o candidato foi aceito. A 
proposta seguinte, teve postulante o Prof. e engenheiro Benedito 
Lima de Toledo. Pelo resultado da votação, o candidato foi acei- 
to para o Instituto. Os dois candidataram-se a sócio titular. Am- 
bos são paulistas, o primeiro de Ituverava, residente nesta capi- 
tal a Avenida Jangadeiro, número cento e trinta e um; o segundo 
da capital, residente a Alameda Lorena, número trezentos e deze- 
nove, apartamento oitenta e um. O candidato seguinte, postu- 
lante do ingresso na categoria de correspondente nacional, enge- 
nheiro Marcos Tito Tamoyo da Silva, carioca de nascimento, é re- 
sidente a Praça Eugênio Jardim, número cinqüenta e cinco, na 
cidade do Rio de Janeiro. Pelo resultado da votação, o candidato 
foi aceito para a categoria que disputou. O postulante seguinte, 
a categoria de correspondente nacional do Sodalício, bacharel em 
Farmácia, em filosofia, licenciado em, filosofia, sociologia e his- 
tória, Fábio Nelson Guimarães, filho de São Joáo del-Rei, Minas 
Gerais, onde reside a Rua Doutor Mourão Filho, número dezoito, 
foi aceito para a categoria que disputou, sendo aceito pelo resul- 
tado da votação. O candidato de número cinco, pela ordem, pos- 
tulante ao ingresso no Sodalicio, na categoria de correspondente 
nacional, bacharel em direito, Ciliam José, mineiro de Visconde 
do Rio Branco, residente em Belo Horizonte, a Rua Gonçalves 
Dias, número trezentos e quarenta e quatro, apartamento núme- 
ro três, teve deferida sua pretenção. O resultado da votaçáo de- 
clarou-o aceito para o quadro que disputou no Sodalício. O cindi- 
dato seguinte, Professor Nelson Backer Omegna, licenciado em 
filosofia, pela Faculdade Presbiteriana de Campinas, filho da ci- 
dade de Niteroi, no Estado do Rio de Janeiro, onde reside na sua 
capital, à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, numero cator- 
ze, apartamento número setecentos e dois, inscreveu-se para uma 
vaga no quadro de correspondente nacional do Instituto. Pelo re- 
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sultado da votação, o candidato foi aceito para ingressar no Soda- 
Iício na categoria pleiteada. A s  eleições para o Instituto Históri- 
co e Geográfico de São Paulo, para qualquer categoria de sócio, 
constam de duas votações. Na presente sessáo, concorreram os 
seis candidatos aqui enumerados à primeira votação. Estão em 
condições de concorrer a segunda. Terminada a votação, voltada 
a sessão a sua situação normal, usou da palavra o consócio Viní- 
cio Stein Campos, para apresentação de mais uma moção. Ini- 
ciou, declarando que embora tivesse sido aprovada, no início dos 
trabalhos, proposição da autoria do confrade Geraldo Dutra de 
Moraes solicitando dispensa da leitura das Efemérides Brasilei- 
ras e Paulistas, ele, com a devida vênia do ilustre, vinha falar, li- 
geiramente, sobre uma efeméride do dia. É que, Senhores, pre- 
cisamente no dia de hoje, a dezenove de março de mil quinhen- 
tos e trinta e três, em São Cristóvão da Laguna, na ilha de Tenerife 
nascia José de Anchieta, a figura extraordinária de Jesuíta e de 
apóstolo que deu a terra brasileira uma obra extraordinária de fé, 
de amor e de ensinamentos. Por isso, venho solicitar do Institu- 
to o registro em ata do grande evento, acompanhado de um voto 
de homenagem a memória do extraordinário discípulo de Santo 
Inácio de Loyola. Palmas coroaram as Últimas palavras do con- 
sócio Vinício Stein de Campos. O Presidente da Mesa diretora 
dos trabalhos, ante aquela manifestação da Casa, declarou apro- 
vada a moção apresentada. A seguir, declarou encerrada a sessão. 
Nada mais. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e acha- 
da conforme, será assinada. Eu, Arrison de Souza Ferras, segun- 
do secretário "ad-hoc", a escrevi. 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 
Arrisson de Souza Ferraz 

ATA DA REUNIAO DE 2 DE ABRIL DE 1977. 

Aos dois dias do mês de abril de mil novecentos e setenta e 
sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, nú- 
mero cento e cinqüenta e oito, às quinze horas, reuniu-se, em ses- 
são ordinária, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
com a presença dos seguintes consócios. Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, primeiro secretário, Vinício Stein de Campos, se- 
gundo secretário, José Leandro de Barros Pimentel, bibliotecário, 
Wilson Maia Fina, primeiro tesoureiro, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Odilon Nogueira de Matos: Adauto Fernandes de Andrade, 
Benito Serpa, Geraldo Dutra de Moraes, Roberto Machado Carva- 
lho, Alfredo Gomes, Mário Ferreira Migliano, Rudolfo, Roberto 
Hinner, Tsuneso Sato, Paulo Emílio D'Alessandro, Geraldo Sesso 
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Júnior, José Gonçalves Salvador e Paulo Zingg. Depois de ini- 
ciados os trabalhos, assinaram o livro de presença e participa- 
ram da sessão os consócios Frei Venâncio Willeke, Pedro Brasil 
Bandecchi e Henrique L .  Alves. As horas acima, não tendo com- 
parecido o Presidente Ernesto de Moraes Leme, por motivo de 
moléstia, bem como os vices-presidentes Tito Livio Ferreira e Pe- 
dro Brasil Bandecchi, em razão de força maior, o associado He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques declarou aberta a sessão, as- 
sumindo a presidência dos trabalhos. Considerou, pela circuns- 
tância enumerada, o segundo secretário Vinício Stein de Cam- 
pos para investir-se na função de primeiro e o consócio Arrisson 
Ferraz na função de segundo secretário substituto. Ambos in- 
vestiram-se nas funções que lhes foram designadas. Tomaram 
assento a Mesa, considerados pela presidência, o coronel do Exér- 
cito Cláudio Moreira Bento, do Instituto de História e Geografia 
Militar do Brasil, e Dona Zuleilia Magalhães de Campos, na qua- 
lidade de representante do saudoso bispo de Campinas Dom Fran- 
cisco de Campos Barreto que ia ter sua memória reverenciada, 
na sessão, com uma palestra do consócio Vinício Stein de Cam- 
pos, ao ensejo da passagem do centenário de seu nascimento. Dan- 
do início aos trabalhos, o Presidente concede a palavra ao con- 
sócio secretariante da Mesa para suas tarefas regimentais: leitu- 
ra das Efemérides Brasileiras e das Efemérides Paulistas, e apre- 
sentação do expediente. Executou ambas o primeiro secretário 
da sessão Vinício Stein de Campos. O expediente foi o seguinte: 
convite da Câmara Municipal de Campinas para inauguração de 
uma placa de bronze na sepultura de Hércules Florence no Ce- 
mitério da Saudade, no dia vinte e sete de março findo, as dez 
horas. O Instituto foi representado pelos consócios Lycurgo de 
Castro Santos Filho e arquiteto Wilson Maia Fina: ofício do Ins- 
tituto Genealógico Brasileiro agradecendo a comunicação e con- 
gratulando-se pela eleição do Prof. Ernesto de Moraes Leme pa- 
ra a presidência do Sodaiício; oficio do Doutor Ricardo Gum- 
bleton Daunt Filho, promotor da Justiça Militar do Estado, agra- 
decendo o voto de pesar apresentado pelo Instituto, por propos- 
ta do primeiro secretário, Coronel Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, pelo falecimento do saudoso consócio da Instituição Dr. 
Ricardo Gumbleton Daunt; oferta, pelo consócio Doutor Luiz 
Fernando Whitacker Tavares da Cunha, do livro Guerra do Pa- 
raguai da autoria do General Antônio Américo Pereira da Silva, 
com uma dedicatória ao Conde D'Eu, e de uma ponta de lança 
maia, feita de obidiana, com mais de mil anos, presenteada aque- 
le ilustre consócio, na Guatemala, por um estudioso das relfquias 
dos tempos de antanho. O livro e a ponta de lança com apreço 
destinam-se à Biblioteca e ao "Miiseu José Bonfiácio", respecti- 
vamente, ambos do Instituto; Carta do consócio Doutor Raul 
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Apocalipse agradecendo a remessa de publicação do Instituto; 
convite do Diretor Geral das Escolas Padre Anchieta para as so- 
lenidades de inauguração do novo prédio escolar, Edifício São 
Paulo, no dia 31 de março, em Jundiaí; oficio do deputado Jorge 
Fernandes da Silva, primeiro secretário da Assembléia Legisla. 
tiva, comunicando haver assumido a presidência da Comissão 
da Medalha da Constituição e colocando os seus préstimos a dis- 
posição do Sodalício e dos heróis veteranos de Trinta e Dois; re- 
cebimento da Resenha Informativa número sete, do Museu da 
Casa Brasileira, da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, 
referente ao mês de abril de mil novecentos e setenta e sete; con- 
vite do Instituto de Estudos Geral paraibanos, da Prefeitura e da 
Câmara Municipal de Roseira, para a sessão solene comemora- 
tiva do centenário da inauguraçáo da Estação da Estrada de Fer- 
ro Central do Brasil, em Roseira, no dia vinte e seis de março, 
findo, as vinte horas, na Escola Estadual Joaquim de Campos, 
na referida cidade; carta do Consócio, acadêmico Eurico Branco 
Ribeiro, agradecendo o voto de pronto restabelecimento de sua 
saúde, apresentado pelo Instituto, acolhendo proposta do asso- 
ciado Doutor Geraldo Dutra de Moraes; cartão do consócio Dou- 
tor Antônio Alvaro Cunha Bueno, encaminhando cópia do dis- 
curso proferido na Cimara Federal, pelo deputado Antônio Hen- 
rique Cunha Bueno, em homenagem a Memória do saudoso Dou- 
tor Aureliano Leite; recebimento de diversas publicações, cons- 
tantes da relação anexa, destinadas a biblioteca do Sodalício. A 
ata de sessão anterior, lida pelo segundo Secretário Substituto, 
Arrisson de Souza Ferraz, foi aprovada por unanimidade. Dada 
a palavra ao Prof. Vinício Stein de Campos, nos termos da or- 
dem do dia, deu inicio o ilustre consócio a sua palestra de home- 
nagem a memória do bispo de Campinas Dom Francisco de Cam- 
pos Barreto. O orador começou descrevendo o primeiro conta. 
to que teve com o Eminente Prelado, quando criança ainda, em 
agosto de mil novecentos e vinte e dois, integrava a equipe de 
"coroinhas" de sua querida Capivari que recebia a visita do chefe 
da diocese campineira. A cidade - afirmou o orador - viveu 
dias memoráveis. O Bispo de Campinas conquistou-a com sua no- 
breza, sua distinção e sua fidalguia. Com suas vestes taiares, seu 
perfil físico imponente, encantou a todos. O coroinha guardou bem 
aquela figura de proa, com a qual viria cruzar mais tarde, muitas 
vezes, seja como aluno do seminário em Campinas, seja ginasiano, 
de mil novecentos e vinte e sete a mil novecentos e trinta e um, em 
educanario subordinado a diocese sob sua jurisdição. Mostrou, 
a seguir, a grande obra de um sacerdote jovem e dinâmico, nos 
primeiros passos em Americana, Souzas e na paróquia de Santa 
C m ,  em Campinas, seguida de sua ascensão a dignidade epis- 
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copa1 para a diocese de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde con- 
quistou prestígio e admiração. Não demorou muito na cidade 
gaúcha, sendo transferido para a diocese de Campinas, reza pe- 
lo falecimento de Dom João Batista Corrêa Nery. Voltava a sua 
cidade, a sua região, à sua gente. Deu vida e vibração às ativi- 
dades diocesanas, fez reformas na catedral, criou escolas de di- 
versos graus, ampliou as irmandades, multiplicou o número de 
paróquias da cidade e de toda a diocese. Em meio a uma obra 
de tal magnitude, é chamado por Deus, em agosto de mil nove- 
centos e quarenta e um, a morada dos justos. Partiu deixando e 
marca de seu passo, nas dobras do caminho, e o sinal de sua gran- 
deza como Ministro do Senhor. Palmas e aclamações saudaram 
as derradeiras palavras do historiador Vinício Stein de Campos. 
Com a palavra, a seguir, o consócio Frei Venâncio Willeke 
comunicou ao Instituto a edição de seu livro Franciscanos na 
História do Brasil, edição patrocinada pela Província Francis- 
cana Imaculada Conceição do Brasil e pela Coordenadoria do 
Curso de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo. O lan- 
camento da obra, da qual ofertou um exemplar ao Instituto, será 
no dia doze do corrente, as dezenove horas, na sala magna do 
Convento de São Francisco, com entradas pela Rua Riachuelo, 
número duzentos e cinqüenta e oito. Para esse lançamento con- 
vidou o Instituto e seus associados, solicitou a palavra, também 
o consócio Henrique L. Alves para solicitar o apoio do Instituto 
ao Museu da Imagem e do Som, da Secretaria de Cultura do Es- 
tado, sediado a Avenida Europa. O edifício, segundo afirmou, 
constmido com três andares, alguns anos depois, teve sua situa@3o 
contestada pela vizinhança que alegava, naquele momento, não 
ser permitida edificaçáo de mais de dois andares. As contestan- 
tes recorreram a diversos expedientes. Agora, a diretoria do Mu- 
seu é intimada a demolição do terceiro andar, no prazo de no- 
venta dias para a constmção ficar na forma estipulada pela Pre- 
feitura Municipal. Em trechos de um documento aprovado pela 
Associação dos Críticos de Arte de São Paulo, em recente Assem- 
bléia da qual participou e postulou do Instituto solidarizar-se com 
a atitude tomada por aquela associaçáo dando completo apoio a 
situação do Museu de Imagem e do Som. Sobre o problema fa- 
laram: o consócio Geraldo Dutra de Moraes, solidarizando-se com 
o orador e com a posição da Associação dos Críticos de Arte de 
São Paulo; Pedro Brasil Bandecchi, declarando que, no seu en- 
tender, o problema já está na esfera judicial, devendo o Instituto 
manifestar-se com as devidas cautelas, após um estudo, sereno e 
equilibrado da verdadeira situação pertinente do imóvel; o con- 
sócio Vinício Stein de Campos para esclarecer que o caso diz 
respeito a um despacho do Departamento que dirige, na Secretaria 
de Cultura que pouco tempo depois de construído, os proprietários 
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vizinhos se insurgiram contra, alegando que, na área segundo 
as portarias municipais, só podiam ser construidos prédios de 
um até dois andares; logo mais, bateram às portas da Justiça 
com uma ação postulando a derrubada do terceiro andar do pré- 
dio. O processo já foi sentenciado em Primeira Instância, dando 
ganho de causa aos moradores e o prazo de noventa dias para 
cumprimento do julgado. O Estado apelou da decisão do magis- 
trado. O Presidente da Mesa interveio para dizer que, na ver- 
dade, segundo os esclarecimentos do Diretor do Departamento 
dos Museus e das palavras ponderadas do consócio Pedro Brasil 
Bandecchi, achava mais prudente encaminhar-se a decisão para 
um estudo prévio do problema por uma comissão de associados: 
que sugeria fossem o autor da proposição Henrique L. Alves, Ge- 
raldo Dutra de Moraes e Vinício Stein de Campos para, em pra- 
zo de poucos dias, emitir seu parecer; falou a respeito o acadê- 
mico Odilon Nogueira de Matos, para dizer que, no pé em que 
estão as coisas, não cabe mais uma tomada de posição do Insti- 
tuto; o consócio Pedro Brasil Bandecchi, pela segunda vez, di- 
zendo-se de acordo com a nomeação da comissão, mas acrescida 
de mais um membro que indicava o consócio Arrisson Ferraz por 
ser bacharel em direito e ter militáncia forense, pois a situação 
no caso é, tipicamente, judicial. O indicado agradeceu a lem- 
brança de seu nome, mas apresentou escusas em não poder acei- 
tá-la, por ter de viajar durante a1,pns &i%. Tomando a palavra 
novamente, o Presidente inclui como quarto membro da comis- 
são sugerida o consócio Pedro Brasil Bandecchi, advogado expe- 
rimentado, como consultor jurídico da comissão. Nán havendo 
mais quem quisesse pronunciar-se, o presidente encerrou a dis- 
cussão e submeteu o assunto a votação, sendo aprovada, por 
unanimidade, a nomeação da. Comissão composta dos consócios 
Henrique L. Alves, Geraldo Dutra de Moraes e Vinício Stein de 
Campos, assessorados judicialmente pelo consócio Pedro Brasil 
Bandecchi para estudar o problem'a e emitir parecer. Pediu a pa- 
lavm, mais uma vez, o consócio Geraldo Dutra de Moraes para 
comunicar a Casa que o colega Arnaldo D'Ávila Florence conti- 
nua hospitaIizado, com estado de saúde bastante delicado. Soli- 
citava a aprovação de moção de melhoras e pronto restabeleci- 
mento do ilustre consócio com o seu envio em oficio do Instituto. 
Concedida a palavra, a seu pedido, a Dona Zuleika Magalhães de 
Campos, da família de Dom Francisco de Campos Barreto, o ho- 
menageado da sessão, manifestou ela seus melhores agradeci- 
mentos, em seu nome e da Família daquele saudoso Bispo brasi- 
leiro, ao ProP. Vinício Stein de Campos pela belissima oração pro- 
ferida e ao Instituto que propiciou a oportunidade para 
aquele preito merecido de gratidão e de justiça. Estavam na 
sessão, além de Dona Zuleika, as seguintes pessoas da família: 



Cecilia Magalhães Campos, Ester Magalhães Campos, Maria do 
Carmo Campos Ferreira, Maria Campos Ferreira, Maria Terezi- 
nha Campos Pinto e Maria Luiza Assunção Ladeira. Nada mais 
havendo, o Presidente encerrou a sessão da qual foi lavrada esta 
ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada. Eu, 
Arrisson de Souza Ferraz, segundo Secretário Substituto, a es- 
crevi. A. S. Ferraz. Em tempo: O requerimento do vice-presiden- 
te Pedro Brasil Bandecchi, consta mais da presente ata que ele 
Pedro Brasil Bandecchi que, não estava no começo da sessão, che- 
gou tempos após e tomou assento na primeira fila de cadeiras do 
plenário; que, em meio a discussão do assunto trazido a conside- 
ração do Instituto pelo consócio Henrique L. Alves, ao inter. 
vir com um aparte, o primeiro Secretário Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques que presidia os trabalhos percebendo-o, con- 
vidou-o a ir até a Mesa e assumir a Presidencia da sessão; que 
ele Pedro Brasil Bandecchi declinou do convite, solicitando que 
a Mesa continuasse como foi organizada no início dos trabalhos. 
Feita a retificação na forma solicitada, a ata será assinada na 
forma regular. Eu Arrison de Souza Ferraz, a escrevi. 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein de Campos 
Arrisson de Souza Ferraz 

ATA DA REUNIA0 DE 16 DE ABRIL DE 1977 

Aos dezesseis dias do mês de abril de mil novecentos e seten- 
ta e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, às quinze horas, reuniu-se em sessão ordinária regimental o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os se- 
guintes consócios: Ernesto de Moraes Leme, Presidente, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, 1." Secretário, Vinício Stein Campos, 
2: Secretário, José C. Ataliba Nogueira, Alvaro da Veiga Coimbra. 
Benito Serpa, Agostinho Ramos, José A. Palma, Manoel Rodrigues 
Ferreira, Geraldo Sesso Júnior, Silveira Peixoto, Geraldo Dutra 
de Moraes, Alexandre de Mello, Nilva R. Mello, Lauro Ribeiro 
Escobar, Tsuneso Sato, José Eugênio de Paula Assis, Henrique L. 
Alves, Alvaro do Amaral, Roberto Machado de Carvalho, Alfre- 
do Gomes, Paulo Zingg, José Leandro de Barros Pimentel, Arris- 
son de Souza Ferraz. Abertos os trabalhos, lida e assinada a ata 
da sessão anterior, as Efemérides de Rio Branco e do Instituto, o 
sr. Presidente comunica a doação, ao Sodalicio, por dona Alayde 
Borba, de valiosa coleção de livros. Expediente: O Sr. 19 Secretá- 
rio deu conta do seguinte expediente: convite da Câmara Muni- 
cipal de Campinas para as homenagens a Hércules Florence no 
Cemitério da Saudade, dia 27 de março último; agradecimento 
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da família do dr. Ricardo Gumbleton Daunt pelas homenagens 
do Sodalício A sua memória; oferta, pelo consócio Luiz Tavares 
da Cunha, do livro Guerra do Paraguai e uma ponta de lança 
maia; convite para a inauguração do "Edificio São Paulo", em 
Jiindiai, dia 31 de março p. findo; ofício do deputado Jorge Fer- 
nandes da Silva, da Assembl6ia Estadual, comunicando haver 
assumido a presidência da Comissão da Medalha da Constituição; 
recebimento da Resenha Informativa n.o 7 do Museu da Casa 
Brasileira; convite da Prefeitura e Camara Municipal de Roseira 
para as comemorações do centenário da estrada de ferro no mu- 
nicípio; agradecimento do consócio Eurico Branco Ribeiro pelos 
votos de restabelecimento de sua saúde; cópia do discurso do de- 
putado Antônio Henrique da Cunha Bueno sobre Aureliano Lei- 
te, na Câmara Federal, enviada pelo seu pai Antônio Sílvio Cunha 
Bueno; recebimento de diversas publicações encaminhadas A bi- 
blioteca. Moções: pelo consócio sr. Arrisson de Souza Ferraz foi 
proposto um voto de pesar pelo falecimento do Coronel da Po- 
licia Militar, Napoleáo José Leite, unanimemente aprovado; fa- 
laram sobre os méritos do falecido os consócios Heliodoro Tenó- 
rfio da Rocha Marques e Ataliba Nogueira; foi votado também 
um voto de pesar pelo falecimento de Arnaldo D'Avila Florence; 
sobre o saudoso consócio falaram Vinício Stein Campos, Ataliba. 
Nogueira, Lauro Ribeiro Escobar e Alfredo Gomes. Pelo sr. Ma- 
noel Rodrigues Ferreira foram oferecidos dois volumes de seu 
último livro As Bandeiras do Paraupava, um para o sr. Presiden- 
te e outro para a biblioteca do Sodalicio; o sr. Geraldo Dutra 
de Moraes comunica que o Governador Aureliano Chaves, de Mi- 
nas Gerais, prestou significativa homenagem a dois ilustres pau- 
listas, distinguidos com a Medalha da Inconfidência, dr. Pedro 
Chaves; e o dr. José Leite Cordeiro foi eleito para a Academia 
Mineira de Letras na vaga do dr. Aureliano Leite e que no dia 
21 representará o Instituto em Ouro Preto a pedido do Presi- 
dente Ernesto Leme; o sr. Henrique L. Alves propôs voto de con- 
gratulações pelo transcurso do centenário do Conde Pereira Car- 
neiro; manifestação de aplauso as coniemorações de Monteiro 
Lobato em Taubaté; proposta de se dar posse ao consócio eleito, 
José Américo de Alves; da sua pródma vinda a São Paulo; o sr. 
Vinício Stein Campos congratulações com a TELESP pela inau- 
guração nesta Capital, do Museu do Telefone, com o consócio Pe- 
dro Brasil Bandecchi pela interessante publicação do folheto so- 
bre o dr. Floresto Bandecchi e comunicou a Casa o excelente tra- 
balho que está sendo feito em Campinas pela Prefeitura Muni- 
cipal, as entidades culturais e a Divisão de Museus para monta- 
gem do grande museu histórico campineiro, Campos Sales. O sr. 
Ataliba Nogueira sugere que se felicite o Secretário de Cultura e 
o Sr. Celso Maria de Me10 Pupo, por essa realização. E passando 
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a tratar de Carlos Gomes, relata passagens de sua administração 
como Secretário da Educação, quando recebeu uma "batuta" do 
famoso compositor e regente, adquirida na França em casa de 
antiguidades, e cedida para o Museu de Campinas; conta episó- 
dios interessantes do Afrika Corpus, da última Grande Guerra, 
relacionados com o Maestro, que tinha nos generais de Rommel 
e no próprio Rommel, admiradores de sua música. O sr. Pedro 
Brasil Bandecchi, agradecendo a homenagem a seu pai, relata 
que no Pavilhão de Crianças Tuberculosas do Mandaqui foi cria- 
do o Teatro e Biblioteca Infantil Dr. Floresto Bandecchi, fatos 
recordados no folheto referido pelo sr. Vinício Stein Campos. O 
sr. Presidente congratula-se com o sr. Brasil Bandecchi, infor- 
mando que foi amigo pessoal do Dr. Floresto e dele conserva 
saudosa e agradável recordação. Passando a funcionar em sessão 
secreta, o Sodalício examinou as propostas de novos sócios, com 
o seguinte resultado: Foram eleitos sócios titulares: João Teixei- 
ra de Paula e Benedito Lima de Toledo; Sócios correspondentes: 
Marcos Tito Tamoyo da Silva, Fábio Nelson Guimarães, Olian 
José e Nelson Omegna. Antes do encerramento dos trabalhos o 
plenário aprovou voto de pesar pelo falecimento do dr. Luiz Bran- 
co Ribeiro e de congratulações com o dr. Miguel Reale pela sua 
eleição para a Academia Paulista de Letras. Nada mais. Para 
constar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme se- 
rá devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, 
a escrevi. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE 7 DE MAIO DE 1977 

Aos sete dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e 
sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as quinze horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: Pedro Brasil Ban- 
decchi, vice-presidente em exercicio da Presidência, Heliodoro Te- 
n6rio da Rocha Marques, 1Q Secretário, Vinicio Stein Campos, 29 
Secretário, Dante de Laytano, José Leandro de Barros Pimentel, 
Arrisson de Souza Ferraz, José Eugênio de Paula Assis, Ada Ro- 
gato, Paulo Silveira Santos, Manoel Rodrigues Ferreira, Roberto 
Machado de Carvalho, Alvaro da Veiga Coimbra, Benedito Serra, 
José de Oliveira Bueno de Azevedo Filho, Adauto Fernandes de 
Andrade, Geraldo Sesso Junior, Alberto Prado Guimarães, Má- 
rio Migliano, Henrique L Alves, Hélio Falchi. Abertos os trabalhos 
o sr. Presidente Brasil Bandecchi convidou para participarem da 
Mesa o prof. Dante de Laytano, Diretor da Faculdade de Filoso- 
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fia, Ciências e Letras de Porto Alegre e Presidente da Academia 
Brasileira de História, o Coronel Cláudio Moreira Bento, do I1 
Exército, e o prof. Carlos Mosson, do Instituto Histórico de Bue- 
nos Aires. Lida e assinada a ata da sessão anterior, lidas as Efe- 
mérides Brasileiras e Paulistas, na forma do costume, o Sr. lQ Se- 
cretário deu conta do Expediente a seu cargo e que constou do 
seguinte: convite para uma exposição alusiva a Inconfidência 
Mineira, na Estação São Bento, do Metrô, dia 21 de abril; congra- 
tulações da Sociedade Veteranos de 32 - M. M. D. C. pela eleição 
do prof. Ernesto Leme como Presidente do Instituto; agradeci- 
mento de José Pedro Leite Cordeiro pelo voto de congratulações 
por sua eleição para a vaga de Aureliano Leite na Academia Mi- 
neira de Letras; oficio do Banco do Estado solicitando a indica- 
ção de um representante do Instituto na comissão j'dgadora do 
concurso de monografias - "O Banespa, sua história e sua in- 
fluência no desenvolvimento da economia paulista"; foi designa- 
do o consócio Vinício Stein Campos, que com o Sr. Presidente 
Ernesto Leme participou da solenidade comemorativa do 500 ani- 
versário do Banco do Estado e lançamento do concurso, dia 27 
de abril último; agradecimento da família de Arnaldo D'Avila 
Florence pelas homenagens prestadas a sua memória; convite 
do Cônsul Geral de Portugal para a solenidade comemorativa do 
Dia de Portugal, dia 25 de abril p. passado; comunicado do Insti- 
tuto Genealógico Brasileiro sobre a eleição de sua nova Diretoria; 
convite da Academia Paulista de Letras para a posse do novo 
acadêmico sr. João de Scatimburgo, dia 18 de maio corrente; con- 
vite do Clube Piratininga para as comemorações de 23 de maio, 
sendo conferencista o consócio Vinício Stein Campos; recebimen- 
to de diversas publicações encaminhadas por relação a Biblioteca. 
Comunicou ainda o sr. 10 Secretário que a Comissão da 2Wuer- 
ra Mundial, com a renúncia do sr. Ataliba Nogueira e a entrada 
de outros consócios, ficou assim constituída: Pe. Hélio Abranches 
Viotti; Álvaro do Amaral, Langleberto Pinheiro Soares, Arrisson 
de Souza Ferraz, Reynaldo Saldanha da Gama e Adauto Fernan- 
des de Andrade. Dada a palavra ao 1Q orador inscrito sr. Geral- 
do Sesso Junior, leu o nove1 consócio o elogio de seu patrono - 
Barão de Ataliba Nogueira - substancioso ensaio biográfico em 
que se focalizou a acáo de Ataliba Nogueira no desenvolvimento 
de São Paulo. O sr. Presidente, falando pela Mesa, elogiou o tra- 
balho que acabava de ser lido. Seguiu-se a oração do sr. Bueno 
de Azevedo Filho, que discorreu sobre a vida e obra do General 
Barão de Taquari; descreveu a sua participação nas lutas contra 
as tropas francesas em Portugal, e depois sua ação militar no 
Brasil, nas campanhas brasileiras do sul e na Revolução Farrou- 
pilha. O sr. Presidente cumprimentou o conferencista pelo seu 
documentado estudo. O sr. Adauto Fernandes de Andrade apre- 
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sentou um voto de pesar pelo falecimento do Coronel João Gar- 
cia de Oliveira; os srs. Arrisson de Souza Ferraz, Benito Serpa, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Bueno de Azevedo Filho, 
um voto de pesar pelo falecimento do Coronel Henrique Arouche 
de Toledo; o sr. Arrisson de Souza Ferraz e Roberto Machado de 
Carvalho, voto de congratulações com Monsenhor Luis Castanho 
de Almeida, pelos seus 50 anos de sacerdócio. Todos estes votos 
foram unanimemente aprovados. O sr. Vinicio Stein Campos fez 
entusiástica saudação ao prof. Dante de Laytano, felicitando-o 
pelo notável trabalho que vem desenvolvendo, com a Academia 
Brasileira de História, em favor da aproximação dos historia- 
dores brasileiros e da .intensificação dos estudos históricos, como 
testemunham as vitoriosas promoções de Porto Alegre, de Flo- 
rianopolis, de Curitiba, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda 
no dia anterior, 6, o sr. Dante de Laytano presidira magnífica ses- 
são da Academia, nesta Capital, para recebimento do compromis- 
so do nove1 acadêmico Paulo Zingg, que proferiu memorável dis- 
curso sobre o seu patrono, o Pe. Diogo Feijó. O sr. Presidente 
fez suas as palavras do orador e estendeu a saudação ao historia- 
dor do Exército presente a sessão, Cel. Cláudio Moreira Bento, 
que conhecera desde o Congresso de História de Brasilia. O prof. 
Dante de Laytano agradeceu, comovido, a saudação recebida e 
disse de sua satisfação de se encontrar, nesta tarde, participan- 
do de tão bela sessão do Sodalício. O sr. Alberto Prado Guima- 
rães, em oração que muito agradou, saudou calorosamente o prof. 
Carlos Mosson, repetindo a frase do General Jacus Pena, com re- 
lação a Argentina e do Brasil. Tudo nos une, nada nos separa. 
O sr. Presidente agradece ao sr. Guimarães, declarando que ele 
falou pelo Instituto. E com o agradecimento do prof. argentino, 
foi encerrada a sessão. 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. 

Ernesto Leme 
Vinício Stein Campos 
Alvaro do Amaral 

ATA DA REUNIA0 DE 21 DE MAIO DE 1977 

Aos vinte e um dias do mês de maio de mil novecentos e se- 
tenta e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant 
158, as quinze horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes con- 
sócios: Ernesto de Moraes Leme, Presidente, Vinicio Stein Campos, 
19 Secretário em exercício, Alvaro do Amaral, 2* Secretário em 
exercício, Agostinho Ramos, Geraldo Dutra de Moraes, Mário Sa- 
velli, Silveira Peixoto, Lycurgo de Castro Santos Filho, Geraldo 
Sesso Junior, Paulo Romano, Pedro Brasil Bandecchi, Alvaro da 
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Veiga Coimbra, Ada Rogato, Américo Bologna, Henrique L. Alves, 
Manoel Rodrigues Ferreira, Roberto Machado de Carvalho, Joa- 
quim Fernandes Moreira, Adauto Fernandes de Andrade e Wil- 
son Maia F i a .  Lida, aprovada e assinada a ata da reunião ante- 
rior, as Efemérides Brasileiras e Paulistas, o 1." Secretário deu 
conhecimento à Casa do seguinte Expediente: Carta do Presi- 
dente do Banco do Estado agradecendo o comparecimento do Pre- 
sidente Ernesto Leme às solenidades comemorativas do aniver- 
sário do Banco; convite da Academia Cristã de Letras para a re- 
cepção e posse do novo acadêmico Pe. Hélio Abranches Viotti, 
dia 19 do corrente, às 20:30 horas; agradecimento do consócio Jo- 
sé Augusto César Salgado pelos votos de seu restabelecimento; 
Boletim Informativo nQ 101, da Ordem dos Velhos Jornalistas. 
Falou a seguir, sobre a data de 23 de maio, em aplaudido discur- 
so, o orador oficial sr. Mário Savelli; o Sr. Alvaro Amaral, feli- 
citando o orador, comunica que a Prefeitura da Capital deu a 
uma das ruas do bairro em que reside o nome de Antônio Mar- 
tins, digo Mário Martins de Almeida, um dos heróis de 1932, de- 
vendo dar-se mais tarde deste mesmo dia a inauguração da res- 
pectiva placa; foram entregues, com as solenidades do estilo, as 
Medalhas Alexandre de Gusmáo aos srs. dr. Washington de Bar- 
ros Monteiro, acadêmico Lycurgo de Castro Santos Filho e jor- 
nalista Antônio Machado Sant'Ana e Carlos Piga. Saudados pelo 
Sr. Vinício Stein Campos, agradeceu o prof. Washington Barros 
Monteiro. O sr. Brasil Bandecchi propôs dois votos de pesar, que 
foram aprovados pelo falecimento de Carlos Lacerda e de Lahyr 
Hoepner Dutra. O Sr. Adauto Fernandes de Andrade, em seu no- 
me e dos consócios Arrisson de Souza Ferraz e Heliodoro Tenó- 
rio da Rocha Marques, propóe votos de pesar, também aprovados, 
pelo falecimento dos Coronéis da Policia Militar - Mário Cam- 
pos e Júlio Josué de Vasconcellos; o sr. Vinício Stein Campos pro- 
põe que se comemore o centenário do primeiro núcleo colonial 
italiano em São Caetano do Sul, o que foi igualmente aprovado 
e constituída a seguinte comissão para tratar da programação: 
Vinício Stein Campos, Pedro Brasil Bandecchi e Geraldo Dutra 
de Moraes; o sr. Roberto Machado de Carvalho propõe voto de 
congratulaçóes com o sr. Américo Bologna pelos seus 50 anos de 
jornalismo e realização especial para comemorar, em 13 de agos- 
to vindouro, o cinquentenário da morte de Capistrano de Abreu. 
Aprovadas as propostas, o Sr. Presidente designou o sr. Roberto 
Machado de Carvalho para falar nessa solenidade. O sr. Geraldo 
Dutra de Moraes propõe voto de pesar pelo falecimento de dona 
Renata Pagliarellis Farina, progenitora do consócio Duílio Cris- 
pim Fanna, o que foi unanimemente aprovado. O sr. José Lean- 
dro de Barros Pimentel, também presente a sessão, comunica a 
comemoração do 23 de maio com desfile de escolas no Ibirapue- 
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ra, pela manhã, deposição de flores no local em que tombaram 
na Praça da República, Miragaia, Martins, Drausio, Camargo e 
Alvarenga e sessão cívica no Clube Piratininga, as 20 horas, 
quando falará sobre a data o consócio Vinício Stein Campos. O 
sr. Presidente agradeceu a comunicação e não havencio mais na- 
da a tratar, declarou encerrada a reunião. Para constar lavrou- 
se a presente ata, que lida e achada conforme será devidamente 
assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Retificação: Vale a entrelinha: Mário Martins de Almeida. 
Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinicio Stein Campos 

ATA DA REUNIAO DO DIA 4 DE JUNHO DE 1977 

Aos quatro dias do mês de junho de mil novecentos e setenta 
e sete, nesta cidade de S. Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as quinze horas, remiu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os consócios Ernesto de Morais Leme, Pre- 
sidente, Heliodoro Tenorio da Rocha Marques, l o  Secretário, Vi- 
nício Stein Campos, 20 Secretário, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Alvaro Amaral, Pedro Brasil Bandecchi, Paulo Romano, José 
Leandro de Barros Pimentel, Silveira Peixoto, Arrison de Souza 
Ferraz, Raul de Andrade e Silva, Paul Donovan Kigar, Alfredo 
Gomes, Henrique L. Alves, Geraldo Dutra d.e Moraes, Agostinho 
Ramos, Bento Serpa, João Gualberto de Oliveira, Odilon Noguei- 
ra de Matos, Tsuneso Sato, Jose Gonçalves Salvador, Hilário Vei- 
ga de Carvalho, Álvaro da Veiga Coimbra, Geraldo Sesso Júnior, 
Adauto Fernandes de Andrade, AmeYico Bologna, além de nume- 
rosos visitantes e membros do Movimento de Arregimentaçáo Fe- 
minina - MAF. Abertos os trabalhos foi dada posse, com as 
solenidades do estilo, ao novo consócio João Teixeira de Paula. 
Saudado pelo 2." Orador Oficial, Pe. Hélio Abranches Viotti, res- 
pondeu agradecendo o Sr. Teixeira de Paula. Lida, aprovada e 
assinada a ata da reunião anterior, o sr. 1." Secretário deu con 
ta do seguinte Expediente: convite do Instituto Histórico, Geo- 
gráfico e Etnográfico Paranaense para as comemorações de seu 
77.0 aniversário, dias 27 e 26 de maio, findos; telegrama do Mar- 
cos Tito Tamoyo da Silva, Prefeito do Rio de Janeiro, agradecen- 
do sua eleição como sócio correspondente nacional deste Soda- 
Iício; ofício da Prefeitura Municipal de Campinas agradecendo 
o voto de congratulações pela organização do Museu Histórico e 
Pedagógico Campos Sales; ofício do Comandante do 11.'' Batalhão 
de Infantaria sediado em São João De1 Rei, Minas Gerais, soli- 
citando um exemplar da polianteia D. Pedro I e D. Leopoldina 
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perante a Histórhz, para a biblioteca da unidade; convite da 
Academia Paulista de Letras para a sessão solene de posse do 
Acadêmico Alfredo Gomes, dia 22 do corrente, as 21 horas; agra- 
ciecimento do sr. Oilian Jose, de Belo Horizonte, por haver sido 
eleito sócio correspondente nacional do Instituto; ofício da Co- 
missão Cívica do Monumento Histórico da Fundação de São 
Paulo convidando o Sodalício para participar da 10.' Semana de 
Anchieta; convite do Prefeito Municipal de Oswaldo CNZ, para 
as festas do aniversario do município; carta do consócio dr. Dui- 
lio Crispim Farina, agradecendo o voto de pesar pelo falecimen- 
to de sua progenitora; agradecimento do sr. Fábio Nelson Gui- 
marães por haver sido eleito sócio correspondente nacional do 
Instituto; convite da Academia Cristá de Letras para a posse so- 
lene do Acadêmico Paulo Zingg, dia 15 de junho, as 20:30 horas; 
agradecimento do sr. Nelson Omegna, por haver sido eleito só- 
cio correspondente nacional do Instituto; telegrama do Gover- 
nador de Goias, dr. Irapuarn Costa Júnior, de congratulações 
pela eleição do sr. João Francisco de Paula para o quadro social do 
Instituto; recebimento de diversas publicações, encaminhadas a 
biblioteca por relação. A seguir foi dada a palavra ao consócio 
Vinício Stein Campos, que evocou a epopéia do v60 transoceâ- 
nico de 1927, do hidroplano Jaú, de Gênova a Santos, destacando 
o papel de João Ribeiro de Barros e do então Tenente João Ne- 
gráo, bem como de seus companheiros Newton Braga e Vasco Cin- 
quini. O orador referiu-se também a contribuição de Alvaro da 
Veiga Coimbra na preservação desse histórico aparelho, hoje uma 
das peças mais valiosas do museu da Aeronáutica de São Paulo. 
O sr. Alvaro Amara1 leu extenso estudo a respeito das comemo- 
rações anchietanas, detendo-se principalmente na exposição da 
obra missionária de Anchieta, na Casa de São Paulo. O sr. Sil- 
veira Peixoto informa que no dia 18 de junho corrente o jornal 
de Bragança, o "Bragança Jornal", completará 50 anos de circula- 
ção, pelo que propunha um voto de congratulações com a folha 
bragantina, onde colaboraram o Presidente Ernesto Leme e ele 
orador. A proposta foi aprovada, tendo o sr. Presidente agrade- 
cido as referências a sua pessoa. O sr. Geraldo Dutra de Moraes 
oferece ao "Museu José Bonifácio", do Instituto, mais um tra- 
balho de autoria de sua esposa, dona Beatriz Dutra. O Sr. José 
Gonçalves Salvador oferece a biblioteca o livro de sua autoria: 
Os cristãos novos - conquista do território brasileiro -. O con- 
sócio Odilon Nogueira de Matos solicita que conste da presente 
ata uma referência ao transcurso, a 31 de maio último, do cin- 
quentenário da morte de Benedito Calixto. O orador em rápido 
improviso focalizou a obra do grande artista paulista, não só como 
pintor de telas históricas, mas como historiador, pesquisador e 
autor de valiosas monografias, de alto interesse para o conheci- 
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mento dos primeiros tempos de São Paulo. Lembrou o seu estu. 
do sobre as Capitanias Paulistas, obra que Tauna3 prefaciou em 
sua 2* edição, a Vila de Itanhaem, etc. A proposta foi aprovada. 
A senhora Maria. do Carmo Godoy Ramos, em nome do MAF, pe- 
diu ao Presidenta o interesse do Instituto junto a Secretaria da 
Educação no sentido de ser criada a Semana do Bandeirante a 
ser comemorada nas escolas públicas com o estudo dos grandes 
vultos do bandeirismo. O sr. Presidente agradeceu a indicação e 
prometeu representar à Secretaria nesse sentido. Nada mais. Para 
constar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme 
será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretá- 
rio, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DO DIA 18 DE JUNHO DE 1977 

Aos dezoito dias do mês de junho de mil novecentos e seten- 
ta e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, às quinze horas, realizou-se a segunda reuniáo quinzenal do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os se- 
guintes consócios: Ernesto de Morais Leme, Presidente, Heliodo- 
ro Tenório da Rocha Marques, l0 Secretário, Vinício Stein Cam- 
pos, 29 Secretário, Pedro Ferraz do Amaral, Alvaro Amaral, Sil- 
veira Peixoto, Tsuneso Sato, Henrique L. Alves, Arrisson de Sou- 
za Ferraz, José Eugênio de Paula Assis, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trlgueirinho, Waldemar do Amaral Gurgel Vianna, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, João Teixeira de Paula, Alva- 
ro da Veiga Coimbra, Benito Serpa, Wilson Maia F i a ,  Alberto 
Prado Guimarães, Paulo Zingg, Adauto Fernandes de Andrade. 
Abertos os trabalhos, aprovada e assinada a ata da reunião an- 
terior, lidas as Efemérides Brasileiras e Paulistas, pelo consócio 
Alberto Prado Guimarães foi proposta a retificação do nome do 
Cardeal Arcoverde, errado no texto das Efemérides, o que foi 
aprovado. O sr. 19 Secretário leu, a seguir, o seguinte expedien- 
te: Oferta, pelo Dr. Benedito Lang, de uma medalha comemo- 
rativa da vitória da Revolução de 1930; medalha comemorativa 
do "Dia de Camóes", oferecida pelo Consulado Geral de Portugal; 
convite do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás para a sole- 
nidade da posse de José Bueno de Oliveira de Azevedo Filho e 
Jaime Camara, como sócios daquele Sodalicio, dia 15 do corrente; 
relatório de 1976 do Instituto Hans Staden, desta capital; convi- 
te do Supremo Tribunal Militar para a solenidade da posse do 
Dr. Gualter Godinho como Ministro daquele Tribunal, dia 17 do 
corrente; convite da Câmara Municipal de São Paulo para a en- 
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trega do título de "Cidadã Emérita da cidade de S. Paulo" a dna. 
Ester de Figueiredo Ferraz, dia 20 do corrente; recebimento de 
diversas publicações, encaminhadas a biblioteca. Foi votada uma 
moção de congratulaçóes com o Sr. Gualter Godinho, pela sua 
posse no Supremo Tribunal Militar, proposta do sr. Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, l? Secretário. Colocada em discus- 
são a resolução da Diretoria, sobre a mudança das reuniões do 
Instituto, de sábado para as quartas-feiras, as 17:30 horas, con- 
soante antiga proposta do consdcio Mário Savelli, o sr. Geraldo 
Dutra de Moraes discordou da medida, informando que ficará 
impossibilitado de comparecer as sessóes do Sodalicio pois tra- 
balha até as dezenove horas; o sr. Henrique L. Alves também se 
opóe a modificação proposta entendendo que devendo renovar- 
se a Diretoria do Instituto nas eleições gerais de outubro, não ca- 
bem estas providências no período pré-eleitoral; o sr. Waldemar 
do Amaral Gurgel Vianna declara-se colhido de surpresa com a 
alteração pretendida e sugere que se adie a discussão e votação 
desta matéria a fim de que todos os srs. consócios sejam dela 
cientificados; o sr. lQ Secretário salienta a impossibilidade dessa 
comunicação a todos os srs. sócios, daqui digo visto como a se- 
cretaria não dispõe de condições materiais para desempenho de 
tal encargo; a modificação em exame foi anunciada aos srs. só- 
cios que frequentam o Instituto; o sr. Silveira Peixoto declara 
que foi efetivamente informado pelo sr. l? Secretário, dessa mo- 
dificação em debate; que reconhece a dificuldade de tal informa- 
ção a todos os sócios, como muito bem explicou o sr. l." Secretá- 
rio; o sr. Amaral Gurgel Vianna entende que pelo menos a maio- 
ria deveria ser avisada, inclusive por meio da imprensa; o sr. Sil- 
veira Peixoto concorda com esta proposta e a lembrança do adia- 
mento; o sr. Brasil Bandecchi é de parecer que se acolha a pro- 
posta do sr. Silveira Peixoto; e quanto ao mérito, entende que a 
providência, em caráter experimental, é a seu ver exequivel, es- 
tando o procedimento da Diretoria, que a aprovou, perfeitamen- 
te ajustada a sua competência legal; o sr. Presidente, a seguir, 
findos os debates, declara que no seu entender a Diretoria tinha 
competência para a decisão que tomou; aue no desempenho de 
outras obrigações retirou-se da reunião antes desta matéria ser 
debatida, razão pela qual não votou num sentido ou em outro; 
colocado em votação o pedido de adiamento, foi este aprovado. 
O sr. lQ Secretário comunicou que o consócio Vangleberto Pinhei- 
ro Soares, por motivo de saúde, renunciara a Comissão da I1 
Guerra Mundial, pelo que propunha um voto de pronto restabe- 
lecimento ao dedicado consócio, o que foi aprovado. Foi igual- 
mente aprovada a designação do Sr. Paulo Zingg para substitui- 
-lo nesse encargo, conforme indicação do sr. Alvaro Amaral. O 
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Sr. Pedro Ferraz do Amaral, em nome de Paulo Nogueira Neto, 
oferece ao Instituto o documentário de que se utilizará Paulo 
Nogueira Filho para escrever o I1 tomo da obra História da 
Reuoluçáo Constitucionalista, o mais completo estudo que se 
procurou fazer sobre o glorioso levante de São Paulo; o sr. Ama- 
ral Gurgel Viama propõe um voto de breve restabelecimento ao 
sr. Luis Arroubas Martins, gravemente enfermo, o que foi apro- 
vado; o sr. Presidente informa que o visitou tendo sido informa- 
do pela esposa do estimado companheiro que ele já se encontra 
em franca recuperação; u sr. Arrison de Souza Ferraz, com apoio 
dos consócios Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Adauto 
Fernandes de Andrade, propõe um voto de pesar pelo falecimen- 
to do Coronel Dermeval Mariano, cuja vida militar historiou. 
Foi aprovado. O sr. Brasil Bandecchi propôs dois votos de pe- 
sar: pelo falecimento do ilustre médico dr. Luís Migliano, o pri- 
meiro brasileiro a escrever sobre toxicoplasmose, dono de concei- 
tuado laboratório e clinio benemérito, e Hélio Motta, seu com- 
panheiro nas inolvidáveis lutas académicas pela democracia, de 
1943; foram aprovados. Foi igualmente aprovado um voto de pe- 
sar, proposto pelo sr. Silveira Peixoto, pelo falecimento do talen- 
toso jornalista Jairo Pinto de Araújo. Passando a deliberar em 
sessão secreta, o Instituto examinou as seguintes propostas de 
eleição de novos consócios: Para sócios titulares - em 19 escru- 
tíneo - aprovados João Gabriel Santana, Dom Martinho Jonh- 
son, Antônio Barbosa Lima e José Aleixo Irmão. Ficou a d i o  o 
exame da proposta do candidato Paulo Fratetti, digo Fraletti. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Para constar 
lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será devi- 
damente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, 29  Secretário, a 
escrevi. 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 
Arrisson de Souza Ferraz 

ATA DA REXJNIAO DE 2 DE JULHO DE 1977 

Aos dois de junho de mil novecentos e setenta e sete, nesta 
cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, as quinze 
horas realizou-se a sessão cultural do mês, do Instituto Históri- 
co e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes cons6cios 
- Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Presidente no impedi- 
mento do Presidente Ernesto Leme, enfermo e ausentes os vice- 
presidentes, Vinício Stein Campos, 19 Secretário, Arrison de Sou- 
za Ferraz, 29 Secretário ad. hoc., Pe. Hélio A'oranches Viotti, 
orador oficial, Paul Donavan Kigar, Tsuneso Sato, Roberto Ma- 
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chado de Carvalho, Manoel Rodrigues Ferreira, José Leandro de 
Barros Pimentel, Silveira Peixoto, Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, Celso Maria de Mel10 Pupo, Geraldo Sesso Júnior, Augusto 
Benedicto Galváo Bueno Trigueirinho, Américo Bologna, Alvaro 
da Veiga Coimbra, Itamar Bopp, Waldemar Amara1 Gurgel Vian- 
na, Pau10 Zingg, José Eugênio de Paula Assis, Judith Mac-Knight 
Jones e João Teixeira de Paula. Lida a ata da sessão anterior, 
as Efemérides Brasileiras e Paulistas e a matéria do Expediente 
que constou de ofícios de agradecimentos e convites para sole- 
nidades de cunho cultural e cívico, foram entregues medalhas de 
Alexandre de Gusmão e Colar D. Pedro I a d .  Maria Amália Cor- 
rêa Giffoni, Itamar Bopp, Arrison de Souza Ferraz, Bernardo Ri- 
beiro de Morais, Lauro Péricles Gonçalves e Mércio Prudente 
Correa. Saudados pelo Pe. Viotti, agradeceu pelos agraciados 
Arrison de Souza Ferraz. Dada a palavra ao sr. Vinício Stein 
Campos, orador escalado para a sessão, iniciou a sua palestra 
com uma comunicação a respeito do levantamento da participa- 
ção da Legião de São Paulo na integraçáo do território do Rio 
Grande do Sul, de 1776, pesquisa histórica que está sendo feita 
pelo historiador riograndense Coronel Cláudio Moseira Bento. 
Passando a tratar do movimento constitucionalista de 1932, ob- 
jeto de seu discurso, o orador disse o seguinte: "Cabe-me a honra 
de evocar, nesta tarde, em nome do Instituto Hktórico e Geográ- 
fico de São Paulo, a heróica epopéia de 32, a Revolução Consti- 
tucionalista. Não vamos reviver, um a um, os episódios políticos 
e militares daquela insurreição que o nosso saudoso Aureliano 
Leite, num de seus livros mais belos, denominou com toda jus- 
tiça Martirio e Glória de Sáo Paulo Em homenagem ao fervor cí- 
vico dos que se deram ao Brasil naquele reencontro memorável, 
queremos apenas fixar o grande equívoco em que a Ditadura 
mergulhou o País nesse tríduo histórico - julho, agosto e setem- 
bro de 1932, atirando-o violentamente contra São Paulo, sob a 
caluniosa pecha, intensamente alardeada, de que não passava- 
mos de criminosos separatistas, buscando quebrar a unidade da 
Pátria e proclamar, no centro-sul do Brasil, a independência de 
São Paulo. A separação não estava no coração dos paulistas, 
muito embora se vissem esbulhados, pela subversão e pelas armas, 
da vitória eleitoral de Júlio Prestes, deposto, caluniado e exilado, 
pelos vencedores da revolução de outubro. O separatismo não 
estava na alma de São Paulo, que a princípio acreditou nos pro- 
pósitos patrióticos dos novos senhores, e pelo populacho de suas 
cidades recebeu com flores os vitoriosos da frustrada batalha de 
Itarati. O espírito de desintegração nacional que se instalara no 
planalto de Piratininga, que abnegadamente tudo ofereceu ao 
governo provisório, para a restauração política, administrativa 
e econômica, das instituições republicanas, o separatismo estava 
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justamente com esses donos do País, que de posse do Catete, pas- 
saram a tratar São Paulo como presa de guerra, negando ao 
Partido Democrático o direito de governar a nossa terra. O se- 
paratismo estava com o famigerado outubrismo, o Clube 3 de 
Outubro, que a serviço de gratuito e virulento ódio aos paulis- 
tas, tudo fazia para levar o generoso povo de Piratininga, ao de- 
sespero, perdendo a fé na fraternidade de nossos irmãos e insta- 
lando no espírito de nossa mocidade o desencanto pela meta fi- 
nal daquela inversão nacional, que negava a São Paulo um tra- 
tamento administrativo e político idêntico ao dispensado aos de- 
mais Estados, como se fóssemos marginais no processo da recons- 
trução nacional e totalmente nocivos aos supremos interesses do 
Brasil. Bem de ver que a situação a que criminosamente nos re- 
legaram, as injustiças uivantes de que passamos a ser vítimas, o 
desrespeito acintoso pelas nossas tradiçhs republicanas, a fra- 
se irônica e acintosa de que as  flores que as ingênuas popula- 
ções paulistas atiravam sobre as tropae invasoras foram conquis- 
tadas pelas armas de Flores da Cunha, o assalto ao tesouro público, 
os desmandos de toda a ordem, toda essa somatória de abusos 
que calavam fundo no coração do povo e punham em ebulição 
a revolta de nossa gente - eis aí os verdadeiros separatistas da- 
queles ominosos tempos e que por um sofisma tão ao gosto das 
ditaduras procuravam atribuir a outrem o que não passava de um 
truismo de sua própria conduta. Não vemos hoje, no mundo, a 
truculenta ditadura vermelha de Moscou, que esmagou a Lituá- 
nia, a Estónia, a Letônia, que subjugou a Polônia, destruiu a 
Prússia Oriental, trucidou as veleidades autonomistas da Hun- 
gria, que mantém o próprio povo russo num regime sufocante de 
arbítrio e opressão sem termos, chamar os Estados Unidos, as 
nações ocidentais da Europa, os povos democráticos do mundo, 
de imperialistas e inimigos da democracia? Onde estavam, em 
verdade, os separatistas de 1930 a 1932? Entre os que, como os 
paulistas, suportavam heroicamente aquele vendaval de injusti- 
ças e opressòes, de governos impostos aos seus domínios domés- 
ticos, ou entre os que procuravam com esse comportamento in- 
sensato levar São Paulo ao desespero e forçá-lo a decidir-se por 
uma libertação desse jugo insuportável, ainda que à custa da de- 
sintegração nacional? Mas São Paulo seria o último Estado do 
Brasil a seguir por esse caminho. A brasilidade de São Paulo está 
consolidada por quatrocentos anos de total devotamento a cau- 
sa sagrada da unidade do Brasil. O levante de São Paulo, de 9 de 
julho de 1932, não se revestiu desse caráter, muito embora a Di- 
tadura tudo tivesse feito para que assim fosse. Todavia, esse foi 
o chavão de que se armou o governo ditatorial para jogar con- 
tra o Exército Constitucionalista os patriotas da nação inteira. 
Pelo rádio, pelos jornais, em comícios e declarações oficiais, e 5  
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palhou-se a atoarda do separatismo paulista, o que expli- 
ca a avalanche armada que nos invadiu pelas fronteiras do sul, 
pelo setor norte, do Vale do Paraíba e pelo sul de Minas, empe- 
nhados todos em sufocar esse movimento supostamente inspi- 
rado nos propósitos de independência de São Paulo, o que, em 
verdade, seria fatal aos destinos do Brasil. Não adiantaram as 
veementes proclamaçóes, de João Neves da Fontoura, o compor- 
tamento de Mato Grosso, a atitude de Borges de Medeiros, os 
levantes do Pará e da Bahia, as declarações dos chefes militares 
e civis do movimento constitucionalista, os batalhões patrióticos 
organizados com os nomes do Rio Grande do Norte, da Bahia, 
do Ceará, de Minas Gerais. O veneno havia se instalado por to- 
da parte e comovidos os mais distantes rincões do País, levantan- 
do-os contra o gesto generoso e sonegado da gente paulista. O 
rolo compressor da %tadura apagou estas vozes e elas não alcan- 
çaram, assim, a consciência da Nação. Prevaleceu a mentira de 
nosso separatismo. São Paulo lutou heroicamente, num duelo 
bravio e desigual, de 10 de julho a 2 de outubro. E quando as tro- 
pas nacionais, convocadas para esmagar o separatismo paulista, 
entraram em nossa terra, e puderam ver a realidade do idealismo 
de nossa epopéia militar, compreenderam quanto haviam sido 
enganadas e como São Paulo se dessangrara, mais uma vez pelos 
mais sacrossantos interesses da civilização e da República. Des 
fez-se a nuvem que escondia a grandiosidade de nossa causa cons- 
titucionalista, libertando-se o governo federal dos ardilosos "do- 
nos" da revolução de outubro, esvaiu-se a autoridade dos tenen- 
tes, a grande verdade paulista fulgiu na Pátria Brasileira em todo 
esplendor de sua força redentora, o martírio de nossa moci- 
dade nimbou de gldria os nossos sonhos, o vencido se con 
verteu em vencedor e o Brasil ressurgiu, constitucionalizado e 
forte, em marcha para o seu estupendo futuro. São Paulo teve 
afinal o seu prêmio pelas mãos de Armando de Sales Oliveira, ad- 
ministrador capaz, civil e paulista, sarado das indicações da 
Frente bnica, do Partido Republicano Paulista e do Partido De- 
mocrático, retomou celeremente o seu fabuloso desenvolvimento, 
readquiriu confiança no comando da Nação, curou as suas fe- 
ridas, recebeu festivamente os seus exilados, apagou os seus res- 
sentimentos, lavrou no bronze e no mármore a memória dessa 
jornada militar inesquecível e ergueu-se, mais decidido do que 
nunca, a tudo fazer, como sempre, para a felicidade e o engran- 
ueçmerico ao nrasii. Honra e gloria, pois, ao imortal espiriLo ue 
IYJA, srncese ao intenso testernunho digo sintese do sentimento 
ae responsaDiiidaae e de amor, de Sao rauio pelo Bram". O sr. 

~ - - - _ 
Presidente, a seguir, teceu considerações sobre o movimento m s -  
titucionalista, do qual participou como oficial da Polícia Mili- 
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tar, e propôs um voto de homenagem a todos os participantes 
daquele episódio militar, observando-se um minuto de silêncio em 
memória dos mortos de ambos os lados, das tropas em operações. 
O sr. José Leandro de Barros Pimentel, com a palavra, informou 
que a Comissão de Filatelia recebeu comunicação de que o qua- 
dro de autoria de dona Beatriz Dutra de Moraes infelizmente não 
foi aproveitado para ilustração de novos selos comemorativos, 
visto não se enquadrar nas normas legais. O sr. Arrison de Sou- 
za Ferraz leu a programação do Clube Piratiinga para a come- 
moração da Semana Constitucionalista de 1977. O sr. Mércio Pru- 
dente, em breve comunicaçáo, falou sobre o encontro dos heróis 
e a inhumação, no monumento do Ibirapuera, dos restos mortais 
rie Ibraim Luiz Nobre, de sua esposa, heroína de 32 e de Cesar 
Ladeira, o speacker da rádio constitucionalista. O sr. Manoel 
Rodrigues Ferreira referiu-se a passagem dos 250 anos da 
fundaçáo de Goiás, o papel do 11." Anhanguera, que em 1727 es- 
teve no Ribeirão Vermelho, onde fundou o Arraial com o nome 
de Santana de Vila Boa de Goiás, Capital da Capitánia em 1732, 
da Província e do Estado de Goiás ate 1938, situação que perdeu 
depois para Goiânia. Fala sobre o aspecto urbano da velha ci- 
dade, a imagem que conserva desses antigos tempos do Brasil, 
às festas programadas para este importante bi-centenário e meio 
de sua fundação e transmitiu ao Sodalício o ofício que recebeu pa- 
ra essas comemorações. Comunica ainda que no dia 24 de julho 
corrente será instalado em Goiás um Departamento do Instituto 
Histórico de Goiánia e propõe que o Instituto envie uma mensa- 
gem de aplausos a essa iniciativa e de congratulações com a ci- 
dade pelos seus 250 anos. O sr. Waldemar Amaral Gurgel Vianna 
se oferece para, sem õnus para o Instituto, representá-lo pessoal- 
mente nas solenidades de Goiás. O sr. Presidente agradece a co- 
municação. O sr. Geraldo Dutra de Moraes propõe telegrama de 
congratulações com o sr. José Pedro Leite Cordeiro pela sua pos- 
se na Academia Mineira de Letras, na vaga de Aureliano Leite. 
Foi aprovado. O sr. Waldemar do Amaral Gurgel comunica que 
o professor Cesarino Júnior vai proferir uma conferência em Li- 
meira sobre o sesquicentenário dos Cursos Jurídicos, e que no dia 
onze de agosto vindouro será lançado o selo comemorativo dessa 
efeméride. O sr. Arrisofi de Souza Ferraz, em seu nome e dos 
confrades Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Adauto Fer- 
nandes de Andrade, propõe um voto de profundo pesar pelo fa- 
lecimento do Coronel da Policia Militar do Estado Jgáo Marques 
de Carvalho Filho, cujos serviços prestados a corporação e a São 
Paulo o orador evocou em palavras repassadas de emoção. A pro- 
posta do Sr. Arrison de Souza Ferraz, secundada por palavras de 
solidariedade do Presidente, foi unanimemente aprovada. Nada 
mais havendo a tratar o sr. Presidente agradeceu o compareci- 
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mento de todos e declarou encerrada a reunião. Nada mais. Para 
constar lavrou-se a presente ata que lida e achada. conforme será 
devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, segundo Secre- 
tário, no exercício da primeira Secretaria, a escrevi. 

Tito Lívio Ferreira 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO DE 16 DE JULHO DE 1977 

Aos dezesseis dias do mês de julho de mil novecentos e se- 
tenta e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant;, 158, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: Tito 
Livio Ferreira, Vinício Stein Campos, Roberto Machado de Car- 
valho, Odilon Nogueira de Matos, Manoei Rodrigues Ferreira, Pe- 
dro Brasil Bandecchi, Pedra Ferraz do Amaral, Duílio Crispim 
Farina, Geraldo Sesso Júnior, Benito Serpa, Geraldo Dutra de 
Moraes, Benedito Augusto Galvão Bueno Trigueirinho, Alberto 
Prado Guimarães, Paulo Silveira Santos, Silveira Peixoto, Arrison 
de Souza Ferraz, Álvaro da Veiga Coimbra, Henrique L. Alves, 
Wilson Maia Fina, José Leandro de Barros Pimentel. Na ausên- 
cia do Presidente Ernesto de Moraes Leme, que se encontra en- 
fermo, assumiu a presidência da sessão o l'J Vice-presidente do 
Instituto Tito Livio Ferreira, o qual convidou para compor a Me- 
sa, como 20 Secretário adjunto o sr. Roberto Machado de Carva- 
lho, pelo que a Mesa diretora ficou assim constituída.: Presiden- 
te - Tito Livio Ferreira; l'J Secretário, Vinício Stein Campos; 29 
Secretário, Roberto Machado de Carvalho. Foi também convi- 
dado para a Mesa o sr. Oúilon Nogueira de Matos, Presidente da 
Academia Campinense de Letras. Lida, aprovada e assinada a ata 
da sessão anterior, o sr. 10 Secretário deu conta do Expediente, 
constante de convite, agradecimentos e boletins de entidades con- 
gêneres. Foram apresentadas as seguintes moções: Manoel Ro- 
drigues Ferreira - telegrama ao consócio José Gonçalves Salva- 
dor, com votos de boa viagem e sucesso nas pesquisas históricas 
que fará em Portugal a partir do mês de agosto, aprovada a pro- 
posta; ofício de congratulações com o consócio José Luís Pasin 
pelo êxito das reuniões culturais em Defesa do Patrimônio His- 
tórico, Artístico e Paisagístico do Vale do Paraíba e Parati, rea- 
lizado em Guaratinguetá, de 19 a 11 de junho p.p., lembrando 
que o ano de 1978 será o Ano da Defesa do Patrimônio Cultural 
do Vale do Paraíba e Parati, aprovado. O consócio Odilon Noguei- 
ra de Matos propôs que o Instituto participasse mais ativamente 
do programa comemorativo que estava sendo ventilado e o sr. 
Presidente designou os çrs. Manoel Rodrigues Ferreira, Pedro~ 
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Ferraz do Amara1 e Odilon Nogueira de Matos para constituirem 
a Comissão encarregada dessa matéria. O sr. Manoel Rodrigues 
Ferreira deu conhecimento a Casa das comemoraçóes programa- 
das para o 2500 aniversário da fundação da cidade de Goiás, an- 
tiga Capital do atual Estado de Goiás e lembrou que o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo e cliversas entidades cultu- 
rais de São Paulo serão representadas com mensagens por sua 
pessoa; considerando a existência de duas candidaturas a Presi- 
dência do Instituto, propôs a colocação de cartazes de propagan- 
da no recinto do Sodalicio. O assunto foi objeto de polêmica, ten- 
do o consócio Pedro Brasil Bandecchi lembrado a inconveniência 
dos cartazes, pois, além da possibilidade de acarretar danos ma- 
teriais ao edifício, poderiam também prejudicar o direito dos in- 
quilinos; o consócio Benedito Augusto Galvão Bueno Trigueiri- 
nho sugeriu que os interessados na colocação dos cartazes soli- 
citassem à Diretoria, digo a Presidência a devida autorização pa- 
ra tanto e caso fosse negada, a Assembléia decidiria. Esta última 
proposta foi aprovada pelo plenário. O sr. Duílio C. Farina agra- 
deceu ao Instituto a representação enviada por ocasião do fale- 
cimento de sua progenitora e propôs a inscrição em ata dos se- 
guintes votos de pesar: pelo falecimento dos professores: Mário 
Egídio de Souza Aranha, Waldemar de Souza Rudge, Ângelo Maz- 
za, Abrão Anginam, Rômulo Brasil. Em seguida agradeceu ao 
Instituto a solidariedade com a Associação Paulista de Medicina 
no seu pesar pelo falecimento do dr. Henrique Arouche de Tole- 
do; congratulações com o sr. Fernando Goés pela publicação do 
livro Vida Comovida, com o dr. Lycurgo de Castro Santos Filho 
pela nova edição de seu livro História da Medicina no Brasil, com 
o prof. Antonio Pacheco e Silva pelo prêmio recebido pelo seu 
trabalho Memórias da Psiquiatria em São Paulo. Por fim fez o 
elogio fúnebre do saudoso consócio Luiz Arrobas Martis, dis- 
correndo sobre sua brilhante carreira na vida pública. Sobre o 
dr. Arrobas Martins falaram os consócios Brasil Bandecchi, enal- 
tecendo as qualidades do extinto, destacando a inteligência e cul- 
t u a  como líder acadêmico nas lutas contra a ditadura Vargas, 
especialmente na redação do Manifesto de 10 de novembro de 1943, 
e Vinício Stein Campos, que citou, entre as suas grandes reali- 
zações culturais no Estado, a criação do Museu de Arte Sacra e 
Museu da Casa Brasileira, frutos de sua iniciativa no Governo 
Abreu Sodré. O sr. Roberto Machado de Carvalho, ao ensejo das 
comemorações da Revoluçáo Constitucionalista de 1932, propôs 
se representasse ao Secretário da Educaçáo no sentido de ser res- 
tituído a um dos estabelecimentos de ensino da Capital o nome 
de Ibrahim Nobre, suprimido da Escola Estadual de 10 Grau da 
Rua Joaquim Nabuco, no Brooklin Paulista; propôs igualmente 
a comemoração, em sessão especial, dia 13 de agosto vindouro, 
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do cinquentenário de falecimento de Capistrano de Abreu, e que 
foi aprovado. O sr. Odilon Nogueira de Matos propôs um voto de 
congratulações com o sr. Eurípedes Simóes de Paula pela reali- 
zação, em Florianópolis, de 17 a 23 de julho, do IX Simpósio da 
Associação Nacional dos Professores Universitários de História, o 
que foi aprovado. O sr. Odilon ofereceu a biblioteca do Sodalício 
um exemplar da sua Revista Noticia Histónca e Bibliográfica, 
editada pela Universitiade Católica de Campinas, informando 
que êste numero reúne exclusivamente temas catarinenses. O sr. 
Presidente comunicou ao plenário que o consócio Odilon Noguei- 
ra de Matos foi recebido no Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro, dia 6 do corrente, como sócio correspondente. Aplausos. 
O sr. Henrique L. Alves propôs um voto de congratulaçóes com 
a Deputada Estadual Dulce Salles Cunha Braga, pelo discurso 
que proferiu na Assembléia Legislativa do Estado a propósito Ba 
passagem dos oitenta anos da Academia Brasileira de Letras, 
dia 20 de julho. Aprovado. Passando a funcionar em regime se- 
creto, o Sodalício discutiu e aprovou, em segundo escrutíneo, as 
seguintes propostas de novos sócios: João Gabriel Santana, dom 
Martinho Johnson, Antônio Barbosa Lima e José Aleixo Irmão, 
todos eleitos. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por 
encerrada a sessão e eu, Roberto Machado de Carvalho, 20 Secre- 
tário ad-hoc, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e 
pelos senhores Presidente e lQ Secretário. Vale a entrelinha = di- 
go a Presidência. 

Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 
Roberto Machado de C a ~ a l h 0  

ATA DA SESSAO DE 6 DE AGOSTO DE 1977 

Aos seis dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete, nesta cidade de São Paulo, às quinze horas, a Rua Benja- 
min Constant, 158, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo presentes os seguintes consócios: Ernesto de Mo- 
raes Leme, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques. 1: 
Secretário, Vinício Stein Campos, 2." Secretário, Tito Livio Fer- 
reira, Pedro Brasil Bandecchi, Paulo Bomfim, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Arrison de Sousa Ferraz, Paul Donavan Kigar, Tsune- 
so Sato, Wilson Maia Fina, Langleberto Pinheiro, Pedi-o Ferraz 
do Amaral, Tacito Remy de Macedo Van Langendonck, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Paulo da Silveira, Ada Ro- 
gatto, Judith Mac-Knight Jones, Geraldo Dutra de Morais, Ge- 
raldo Sesso Junior, Alexandre de Mello, Nilva R .  de Mello, José 
Eugenio de Paula Assis, Américo Bologna, Manoel Rodrigues Fer- 
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reira, Roberto Machado de Carvalho, Paulo Romano, Benito Serpa, 
Alberto Prado Guimarães, Paulo Zin$g, José Oliveira, Bueno Aze- 
vedo Filho, Raul Andrade e Silva, Ramon Blanco, Henrique L. 
Alves, Mario Ferreira Migliano, além de numerosos visitantes. 
A Mesa, além do Presidente e os dois secretários, como precei- 
tua o Estatutc, foi integrada pelo ex-Governador Laudo Natel, o 
representante do Presidente do Tribunal de Justiça sr. Paulo Bom- 
fim, os Vice-presidentes Tito Lívio Ferreira e Pedro Brasil Bandec- 
chi, e o representante do Sindicato de Jornalistiu Sr. Gastão Tomas 
de Almcida. Dispensada a leitura das Efemerides, lido o Expcdicn- 
te, que constou de agradecimentos diversos, convites para atos cí- 
vicos e comunicações, foi dada a palavra ao 1." orador inscrito, 
Brasil Bandecchi, para discorrer sobre o sesquicentenário da fun- 
dação dos Cursos Jurídicos. O orador começou a sua oração jus- 
tificando o não comparecimento do Diretor da Faculdade de Di- 
reito, ausente por motivo de falecimento da esposa, digo proge- 
nitora, a seguir, com muita clareza e objetividade, o conferencista 
passou a salientar o papel das faculdades, de São Paulo e Olinda, 
na formação da consciência jurídica do povo e seu aprimoramen- 
to no culto da democracia; mostra como os cursos jurídicos fa- 
voreceram a consolidação da independência e como os estudantes 
brasileiros, desde o período colonial, interessavam-se na França e 
nos Estados Unidos pela emancipação política do Brasil; analisa a 
influência dos sentimentos bairristas, tomados no seu bom senti- 
do, de amor ao torrão natal, no processo da independência; relata 
a luta de Antônio Carlos contra os que se opunham a instalação, 
em São Paulo, da faculdade de direito, notadamente Montezuma e 
Cairu, reproduzindo os argumentos de um e outro lado; desenvol- 
ve a seguir, a sua exposição histórica, valorisando-a com a identi- 
ficação da influência dos estudos juridicos, em São Paulo, na ati- 
vação da tônica social de seu liberalismo e de sua vocação demo- 
crática; e encerra a sua oração pondo em relevo a contribuição da 
Academia de Direito do Largo de São Francisco para a elevação 
política do Brasil, repetindo as palavras do professor Mazagão - 
"esta escola deu vários Presidentes ao Brasil e nunca um s6 dita- 
dor". O sr. Presidente Ernesto Leme felicita o orador pelo seu dis- 
curso e declara que ao participar, nesta Casa, em 1927, das come- 
morações do centenário dos cursos juridlcos, longe estava de ima- 
ginar que 50 anos depois teria a honra de presidir, neste mesmo 
Instituto, e como seu Presidente, a comemoração do sesquicente- 
riário dessa fundação. Dada a palavra ao 29 orador da sessão, sr. 
Silveira Peixoto, discorreu ele sobre Luiz Silveira ao ensejo do cen- 
tenário de nascimento do notável jornalista. Deu ao seu discurso 
forma epistolar, dirigida ao homenageado, e sem poder vencer a 
èmoção que por vezes lhe embargava a voz, passou a descrever a 
vida de Luiz Siiveira, desde a sua meninice, seu relacionamento 
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familiar com ele através de sua progenitora, as dificuldades eco- 
nômico-financeiras da mocidade, o ingresso no Correio Paulitano 
e o desempenho de todos os encargos de um jornal diário daquere 
tempo, suas atividades no Estado, no Comércio, A Gazeta e outros. 
Seu belo trabalho na Escola de Jornalismo, jornalista que fez do 
jornalismo um sacerdbcio, abriu caminho para gerações de novos 
valores, na imprensa e no magistério, o seu malogrado sonho de 
diplomar-se em engenharia, os seus estudos na Faculdade de Di- 
reito, onde conquistou a carta de bacharel e a sua ascencional car- 
reira na vida pública, chamado que foi a desempenhar os mais 
importantes cargos administrativos, em São Paulo e na República. 
Recordou sua passagem pela pasta da agricultura, seus estudos 
sobre o imposto territorial, a viagem ao Uruguai acompanhando 
Altino Arantes, em 1916, presidente eleito de São Paulo; o armistí- 
cio da la Grande Guerra, a contribuição de Luis Silveira para a 
defesa dos interesses do Brasil no Tratado de Versalhes, de 1919; 
sua investidura como comissário em Bruxelas, sua participação no 
desenvolvimento da citricultura paulista nos governos de Carlos 
de Campos e Júlio Prestes, na Reorganização da Secretaria da 
Viação e Obras Públicas, com a introdução de técnicas novas de 
administração, até então desconhecidas no Pais; deputado esta- 
dual, preferiu retornar a carteira funcional, permanecendo como 
Diretor Geral, lembrou com emoção e sentimento sua altivez e dig- 
nidade em 30 e 32; em 1934, com honrosíssima folha de serviços, 
foi aposentado. Não se recolheu a ociosidade e fundou o Ginásio, 
hoje escola estadual que tem o seu nome. Cásper Líbero o atrai 
para A Gazeta e o vai buscar pessoalmente em São Vicente, para 
prosseguir na  sua caminhada docente. O orador se comove ao evo- 
car a sua figura inesquecível, o trágico acidente da Avenida 9 de 
Julho, que lhe cortou o fio da vida a 11 de junho de 1959, quando 
muito ainda se esperava dele. E Silveira Peixoto, comovendo todo 
plenário, recita os belos versos de Paulo Bomfim - "O velho mes- 
tre partiu de madrugada. . . " Cessadas as palmas, o sr. Presidente 
assinala a coincidência da celebração deste centenário de Luís 
Silveira com o sesquicentenário da Academia, ele que fez parte da 
mesma turma de bacharelandos a que pertencia Raul Fernandes. 
O sr. Tito Lívio Ferreira, atendendo pedido do Presidente, fala so- 
bre o sesquicentenário de nascimento do Marechal Deodoro da 
Fonseca e dá seu depoimento pessoal sobre Luis Silveira. O Sr. 
Vinício Stein Campos pede a palavra para: a )  - oferecer a biblio- 
teca do Instituto, em nome do Coronel Cláudio Moreira Bento, um 
exemplar da Revista do Instituto de Geografia e História Militar 
do Brasil, com interessante artigo daquele historiador militar; b) 
- comunicação a Casa, para registro em ata, da assinatura pelo 
Governo do Estado, do decreto n. 10.016, de 20 de julho último, 
pelo qual foi dado o nome de Aureliano Leite a Escola Estadual do 
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Jardim Platina, em Osasco, e ofício de aplausos por essa medi- 
da ao sr. Governador e ao Secretário da Educação; c) - palavra 
compleinentares à oração de Tito Lívio Ferreira, sobre o marecha; 
Manoel Deodoro da Fonseca, para lembrar que ele antes de pro 
clamador e Presidente da Republica, foi um dos mais gloriosos 
soldados do Brasil na campanha de Montevidéu e na guerra do 
Paraguai; capitão em 1865, comissionado Major nesse ano ao as- 
sumir o comando do 20 Corpo de Voluntários da Pátria, integra- 
da no Exército de Osório, fez toda campanha do Parag:iai com inex- 
cedível heroísmo, foi promovido sucessivamente a major, tenen- 
te-coronel e coronel pcr atos de bravura, recebeu as ordens dsi 
Rosa e Imperial do Cruzeiro pelo seu comportamento nas batalhas, 
recebeu gloriosos ferimentos na famosa passagem da ponte de 
Itororó e só encerrou a sua ação militar no Paraguai com o des- 
fecho da guerra, de lo de março de 1870; Deodoro foi, assim, um 
exemplo magnífico do valor, da constância, do desprendimento 
e da bravura do soldado do Brasil, num dos momentos mais dra- 
máticos de nossa História Militar. Concluiu propondo um voto 
de congratulações com o Governo Estadual de Alagoas e a Aca- 
demia Brasileira de História, pelas comemorações que fizeram 
dias 3, 4 e 5 na cidade de Marechal Deodoro, Estado de Alagoas, 
terra natal do herói. As propostas foram aprovadas. O sr. Alber- 
to Prado Guimarães propôs, e foi aprovado, um voto de pesar 
pelo falecimento de Guilherme Braga da Cruz, ex-Reitor da Uni- 
versidade de Coimbra e eminente jurista, convidando a todos pa- 
ra a missa que um grupo de amigos fará celebrar na próxima 3* 
feira, às oito horas da manhã, na Basílica de São Bento. O sr. 
José Oliveira Bueno de Azevedo Filho, em nome da entidade que 
fundou e dirige, Sociedade Brasileira de Educação e Integração, 
entrega duas medalhas comemorativas, respectivamente aos con- 
sócios Ernesto Leme e Brasil Bandecchi, evocativas do centená- 
rio do Barão de Taquari. Convertida a sessão, a esta altura dos 
trabalhos, em reunião administrativa e deliberativa, o plenário 
homologou a decisão do sr. Presidente, no sentido de apenas ser 
permitida a colocação de cartazes de propaganda eleitoral, rela- 
tivos aos prédios do Instituto, no quadro de avisos existentes no 
corredor do quarto andar. Nada mais havendo a tratar, foi en- 
cessada a reunião. Para constar lavrou-se a presente ata, que li- 
da e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Vinício 
Stein Campos, 2." Secretário, a escrevi. Vale a entrelinha - pro- 
genitora. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO DE 13 DE AGOSTO DE 1977 

Aos treze dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta 
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e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as quinze horas, reuniu-se em sessão especialmente convocada 
para comemorar o cinquentenário da morte do historiador Ca- 
pistrano de Abreu, o Instituto Histórico e Geográfico de São Pau- 
lo, presentes os consócios Ernesto de Morais Leme, Presidente, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1Q Secretário, Vinício Stein 
Campos, 20 Secretário, Alvaro do Amaral, Pe. Hélio Abranches 
Viotti, Lycurgo Castro Santos Filho, Benedito Augusto Galvão 
Bueno Trigueirinho, Pedro Brasil Bandecchi, Raul Andrade Sil- 
va, António Barreto do Amaral, Mário Pires, Teodoro de Souza 
Campos, Alexandre de Mello, Nilva R. Mello, Arrison de Souza 
Ferraz, José Leandro de Barros Pimentel, Silveira Peixoto, Tsu- 
neso Sato, Celso Maria de Mello Pupo, Alvaro da Veiga Coirnbra, 
Wilson Maia Fina, Roberto Machado de Carvalho, Alberto Prado 
Guimarães, José Carlos de Ataliba Nogueira, Tacito Remy de Ma- 
cedo Van Longendonck, Fernando Whitacker da Cunha, Geraldo 
Dutra de Moraes; lida e aprovada a ata da sessão anterior, o sr. 
19 Secretário deu conta do seguinte expediente: carta do prof. 
António Barbosa Lima agradecendo sua eleiçáo para sócio titu- 
lar desta entidade; convite da Ordem da Estrela e C m  de Honra 
do Mérito Rural para a solenidade comemorativa do 699 aniver- 
sário da imigração japonesa, dia 5 do corrente, as 20:30 horas, no 
Clube Português; convite do Instituto Histórico e Geográfico de 
Piracicaba para reunião solene na Câmara Municipal daquela ci- 
dade, dia 11 do corrente. Seguiu-se com a palavra o consócio Ro- 
berto Machado de Carvalho, a cujo requerimento se promovia a 
presente sessão de homenagem ao grande historiador brasileiro 
Capistrano de Abreu, no cinquentenário de seu falecimento. O 
professor Roberto Machado de Carvalho proferiu notável oração 
na qual historiou a vida e a obra do ilustre cearense, destacando 
a sua excepcional contribuição para o desenvolvimento dos es- 
tudos históricos brasileiros. O orador foi muito aplaudido e cum- 
primentado ao concluir sua bela oração. Falou depois o consó- 
cio Wilson Maia Fina que respigou nas atas da Câmara Munici- 
pal de São Paulo, de 1826, interessantes registros da vida admi- 
nistrativa, politíca, cultural e religiosa da cidade paulistana. Fo- 
ram apresentadas, no fim da sessáo, as seguintes moções: do sr. 
Fernando Whitacker da Cunha propondo um voto de homena- 
gem ao dr. Rodolfo Moncoto, aprovado; Geraldo Dutra de Moraes, 
voto de congratulações com o Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais, pela passagem de seus 70 anos de fundaçáo, 
aprovado; Galvão Bueno Trigueirinho, voto de congratulações e 
júbilo com D. Ernesto de Paula, pelo seu jubileu sacerdotal, apro- 
vado; Brasil Bandecch'i oferecendo ao Instituto as Memórias de 
Spencer Vampré (2 volumes) e de Clóvis Bevilacqua (1 volume), 
comemorativas edições do sesquicentenário da fundação dos cur- 
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sos jurídicos; comunica que a obra de Almeida Nogueira está sen- 
do parcialmente editada pela Livraria Saraiva, cabendo ao con- 
sócio Rezende a atualização das notas. O Presidente agradece a 
doação feita. O sr. Ataliba Nogueira felicita o sr. Maia Fina pelo 
seu trabalho, discorre sobre a riqueza das atas examinadas pelo 
orador e comenta as obras oferecidas pelo sr. Brasil Bandecchi e 
lamenta que se publique apenas parte da obra de Aimeida No- 
gueira. O sr. Brasil Bandecchi propõe a Ataliba Nogueira que se 
represente ao Governo solicitando a publicação de todos os 10 
volumes das reminiscências. Nada mais. Para constar lavrou-se 
a presente, que lida e achada conforme, será devidamente assina- 
da. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Pedro Brasil Bandecchi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO ESPECIAL DE 20 DE AGOSTO DE 1977 

Aos vinte dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta 
e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, n. 
158, as quinze horas, reuniu-se em sessão especial o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, presentes numerosos convida- 
dos e os seguintes consócios: Pedro Brasil Bandecchi, Vice-Pre- 
sidente no exercício da Presidência, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, lQ Secretário, Vinício Stein Campos, 29 Secretário, Ai- 
berto Prado Guimarães, Antônio Barreto do Amaral, Wilson Maia 
Fina, José Leandro de Barros Pimentel, José da Veiga Oliveira, 
Alvaro da Veiga Coimbra, Rudolf Robert Hinner, Armandino Sea- 
bra, Paulo Romano, Paulo Roberto Noronha, Arnéri~~ Bologna, 
José Aieixo Irmão. Instalados os trabalhos, ausente por motivo 
de saúde o Presidente Ernesto Leme, substituído, como se decla- 
rou, pelo Vice-presidente Brasil Bandecchi, procedeu-se a intro- 
dução, no recinto, com as formalidades do estilo, o nove1 consó- 
cio José Aleixo Irmão, do quadro de titulares. Lido e assinado o 
termo de compromisso, o sr. Presidente o declarou empossado 
dando a palavra ao consócio Vinício Stein Campos, para a sau- 
dação oficial. Terminado este breve discurso, assumiu a Tribuna 
o sr. José Aleixo Irmão, que proferiu notável oração de agrade- 
cimentco, sobretudo pelo estudo biográfico que apresentou, do 
patrono escolhido, o escritor Júlio Ribeiro. Começou o seu discur- 
so com uma patética invocação - Creio em São Paulo, recordou 
a sua participação na revolução constitucionalista de 32, decla- 
rando que sempre se conservou fiel a esse idealismo cívico da mo- 
cidade; agradeceu a sua eleição, as palavras com que fora sau- 
dado, elogiando calorosamente o trabalho de quantos se manti- 
veram firmes, como continuadores dos fundadores do Sodalício, 
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na luta por esse sonho generoso; descendente de lavradores, pro- 
clamou as benemeréncias do labor agrícola, fonte de onde emer- 
giu, em toda sua pujança, a grandeza de São Paulo; evoca a sua 
Nuporanga, que descreve como poesia e amor, nos seus sóis e nos 
seus luares, terra linda, acomodada, na sua pobreza heróica, à 
espera da fada que a transformará, um dia, num dos polos do de- 
senvolvimento paulista; declina o nome do patrono escolhido - 
Júlio César Ribeiro - e passa a descrever-lhe a vida desde o na- 
moro e casamento, em Sabará, de Maria Francisca Ribeiro com 
o norte-americano Jorge Vaughan, empresário circense; recorda 
o aprendizado das primeiras letras, em Sabará, com a própria 
mãe; a infância de misérias e privações, sofrimentos que influí- 
ram, por certo, na formação de seu caráter, franco e direto, sem 
tergiversações; lembra a sua passagem pela famosa escola dos 
padres, de Baependi; o esboço da vocação sacerdotal, logo supe- 
rada, colhendo interessante e elucidativo documentário nas car- 
tas que Júlio enviava a genitora; narra o episódio do encontro 
dele com Caxias, sua breve estadia no Colégio Militar; discorre 
sobre suas visitas a Sorocaba, seu casamento nesta cidade, onde 
fundou o Sorocaba Jornal e ingressou na Loja Maçônica; descre- 
ve sua luta em louvor da ferrovia do Ipanema, sua solidariedade 
a Mailasky, a campanha contra a varíola e o desmatamento, em 
Sorocaba, renuncia ao César, de seu nome, passando a assinar-se 
simplesmente Júlio Ribeiro. Reproduz a página histórica da inau- 
guração da Sorocabana, a 2a visita de D. Pedro I1 a Sorocaba, o 
artigo firme e respeitoso que lhe dirige o escritor, o falecimento 
da esposa, a morte de seu jornal A Gazeta; os artigos que escrevia 
para as folhas de Campinas, São Paulo, Capivari. Todos os seus 
livros foram de combate. Seu novo casamento com a formosa 
Beliziária Amaral. Sua passagem por Capivari, a amizade com 
o professor Serafim José do Horto e Melo, a nova edição de A Gra- 
mática Portuguesa, a ação doutrinária desenvolvida através das 
Cartas Sertanejas, republicano e ateu, As Procelárias e por fim 
A Carne, livro que provoca a virulenta polêmica com o Pe. Senna 
Freitas, que ele não vacila em chamar de "urubu" e "sacratíssi- 
ma besta". O desmoronamento geral, "eu sou um homem de do- 
res", minado pela tuberculose, a morte do filho Julinho, a vee- 
mencia com que repele os pêsames de Senna Freitas, a agonia do 
desventurado escritor, no porão da casa santista que o acolheu. 
As vésperas da morte, um último gesto de afeição filial - a re- 
messa de algum dinheiro para sua pobre mãe, do pouco que lhe 
sobrava. Uma vibrante salva de palmas vitoriou o brilhante ora- 
dor, que em seu ingresso no Sodalicio proporcionava ao Instituto 
tão comoventes páginas do passado bandeirante. O Presidente 
elogia o trabalho do sr. Aleixo Irmão, claçsificando-o como dos 
melhores estudos sobre a vida do escritor. Com relação a publi- 
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caçáo das reminiscências de Almeida Nogueira, esclareceu o Sr. 
Presidente que a Faculdade de Direito está auxiliando a publi- 
cação de cinco volumes, devendo o Governo publicar os dois res- 
tantes, conforme apelo que lhe foi endereçado. Lida e assinada a 
ata da sessão anterior, o Sr. IQ Secretário deu conta do seguinte 
Expediente: Convite da Academia Paulista de Educação para a 
solenidade de posse do Acadêmico Odilon Nogueira de Matos na 
cadeira no 38, dia 16 do corrente, as 20:30 horas; recebimento do 
Boletim nQ 20, de 1977, do Museu Paranaense; retrato de José Fe- 
liciano Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, oferecido 
pela Seção do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Advogados do 
Brasil; recebimento do Boletim Informativo Fontoura, de agos- 
to de 1977; convite do Cardeal Arcebispo de São Paulo para 
a missa solene de ação de graças pelo Jubileu de Ouro da Orde- 
nação Sacerdotal de D. Ernesto de Paula, Bispo Auxiliar da Ar- 
quidiocese, dia 14 do corrente, as 18:30 horas; carta de dna. Ju- 
lieta Quintas Mariano, agradecendo as manifestações de pesar 
pelo falecimento de seu esposo Cel. Dermeval Mariano; telegra- 
ma da Câmara Municipal de Nuporanga, de congratulaçóes pela 
posse do Dr. José Aleixo Irmão; recebimento de várias publica- 
ções, encaminhadas por relação a biblioteca do Instituto. O sr. 
Presidente comunicou que o Sodalicio esteve representado na so- 
lenidade comemorativa do sesquicentenario dos cursos jurídicos, 
realizada na Faculdade de Direito, dia 11 do corrente. O sr. Jo- 
sé da Veiga Oliveira, com fluência e propriedade, num improvi- 
so que muito agradou, discorreu sobre a vida e obra de Beetho- 
ven, cujo sesquicentenáiío de falecimento do digo falecimento 
ocorreu em o presente ano pois o genial músico alemão morreu 
em 1827. O sr. Leandro de Barros Pimentel comunica o lança- 
mento do selo postal comemorativo dos cursos jurídicos e ofere- 
ce ao Museu um exemplar com o carimbo do lançamento. Infor- 
ma ainda o sr. Pimentel o aparecimento de peças folclóricas, nos 
três valores, evocativas das Cavalhadas. Finalmente, com a pa- 
lavra, o conskio Alberto Prado Guimarães propõe e justifica um 
voto de pesar pelo falecimento do escr;tor José Geraldo Vieira, 
da Academia Paulista de Letras, com o qual se solidarizou a Me- 
sa e foi aprovado por unanimidade. Nada mais. Para constar la- 
vrou-se a presente, que lida e achada conforme, será devidamen- 
te assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Brasil Bandecchi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO PLENARIA DE 27 DE AGOSTO DE 1977 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de mil novecentos e 
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setenta e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, às quinze horas, reuniu-se em sessão plenária o Ilisti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguin- 
tes consócios: Pedro Brasil Bandecchi, vice-presidente no exer- 
cício da Presidéncia pela ausência justificada do Dr. Ernesto de 
Moraes Leme, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1Q Secretá- 
rio, Vinício Stein Campos, 20 Secretário, José Veiga de Oliveira, 
Américo Bologna, Arrison de Souza Ferraz, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, José Leandro de Barros Pimentel, José Eugênio de 
Paula Assis, Alexandre de Mello Nilva R.  Mello, Alberto Prado 
Guimarães, Pedro Ferraz do Amaral, Alvaro da Veiga Coimbra, 
Célio S. Debes, Hernâni Donato, Benedito Lima de Toledo, Hen- 
rique L. Alves, Wilson Maia Fina, Paulo Zingg, Benedito Augus- 
to Galváo Bueno Trigueirinho, Paulo Romano, Waldemar Ama- 
ral Gurgel Viana, Luiz Wanderley Torres, Geraldo Dutra de Mo- 
raes, Adauto de Oliveira. Instalados os trabalhos, lida, aprovada 
e assinada a ata da sessão anterior, tomou posse com as soleni- 
dades do estilo, o novel consócio Benedito Lima de Toledo. Sau- 
dado pelo 20 Secretário Vinício Stein Campos, que discorreu so- 
bre o merecimento do ilustre arquiteto, enfatizando a sua contri- 
buição para a divulgação e a preservação dos monumentos histó- 
ricos de São Paulo, tais como o Caminho do Mar e o prédio do 
Instituto "Caetano de Campos", da Praça da República, concluin- 
do por felicitar o Sodalício pelo ingresso de tão valoroso consócio 
no seu quadro de titulares. O Sr. Benedito Lima de Toledo, após 
agradecer o acolhimento dispensado pela Casa, declarou haver 
escolhido para seu patrono o Capitão General Bernardo José de 
Lorena, cuja administração colonial examinou num breve e bri- 
lhante improviso, revelador de seus conhecimentos da História 
de São Paulo. O sr. Alberto Prado Guimarães congratulou-se 
com o Instituto pela posse do novel consócio e a escolha de seu 
ilustre patrono e propos um voto de pesar pelo falecimento do 
engenheiro Domicio Pacheco e Silva, cuja vida e serviços ao País 
recordou em comovida oração; foi aprovado. O sr. Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques associou-se a esta homenagem evocan- 
do a participação do extinto na Revolução Constitucionalista de 
1932; comunicou ainda, o sr. Heliodoro, a recente excursão que 
fez pela Rio-Bahia e ofereceu ao "Museu José Bonifácio" a por- 
ção de terra que trouxe, a pedido do sr. Alvaro da Veiga Coimbra 
de três sítios históricos do Porto Seguro: o local da primeira mis- 
sa, da 2.' missa e do marco português aí implantado por Pedro 
Alvares Cabral. O sr. Presidente agradeceu em nome do Sodalício 
essa colaboração do sr. 10 Secretário. O Sr. Waldemar Amaral Gur- 
gel Viana ofereceu exemplares dos jornais que noticiaram o Se- 
minário patrocinado em Limeira pela Justiça do Trabalho, em co- 
memoração do sesquicentenário dos Cursos Jurídicos. O sr. Pre- 



430 REVISTA DO f NSTÍTUTÒ HIST6RfCO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 

sidente agradeceu a oferta, encaminhando os jornais à Hemero- 
teca. O sr. GaIváo Bueno Trigueirinho reiteirou o convite para a 
solenidade da posse do sr. Pedro Chaves no Instituto Genealógico 
Brasileiro dia 30 do corrente. O sr. Henrique L. Alves oferece a 
biblioteca um exemplar da publicação da Secretaria de Cultura, 
Ciência e Tecnologia do Estado sobre a Academia Brasileira de 
Letras e propõe um voto de congratulações com o Instituto Na- 
cional do Livro pela passagem do seu 409 aniversário de funda- 
ção. O sr. Geraldo Dutra de Moraes propõe um voto de congra- 
tulações com o sr. José Eugênio de Paula Assis por haver sido 
eleito sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico 
de Minas Gerais, o que foi aprovado. Passando a examinar as 
propostas para novos sócios, foram votadas e acolhidas as seguin- 
tes: Sócios Titulares: Paulo Fraletti, Manoel Victor de Azevedo, 
Coronel Cláudio Moreira Bento. Sócio Correspondente Nacio- 
nal - Professora Vera Ravagnani Job. O sr. Viicio Stein Cam- 
pos propôs, e foi aprovado, representação do Instituto ao sr. Pre- 
feito Municipal Olavo Egydio Setúbal no sentido de serem alte- 
radas as placas da Rua José Bonifácio, acrescentando-se a pala- 
vra - o Moço, a fim de que fique devidamente identificado o ilus- 
tre brasileiro que a Câmara Municipal de 1886 pretendeu home- 
nagear por ocasião de seu falecimento. Como se encontra a desig 
nação da rua, todos julgam tratar-se do Patriarca, já reveren- 
ciado pela cidade na Praça que tem o seu nome, a poucos passos 
dali. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Para 
constar lavrei a presente ata que lida e achada conforme será de- 
vidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, 20 Secretário, a 
escrevi. Em tempo: Pelo sr. lo Secretário foi lido o seguinte Ex- 
pediente: Convite da Prefeitura Municipal de Tietê para as sole- 
nidades da XVIII Semana Cornélio Pires; agradecimento da fa- 
mília do consócio Luíz Arrobas Martins pelas homenagens tri- 
butadas a sua memória; convite da Confederação das Famílias 
Cristãs para conferência, em sua sede, do eng. Sérgio Vergueiro; 
ofício do Presidente da Câmara Municipal de Ituverava relativo 
ao ingresso no Instituto do sr. Antonio Barbosa Lima; &versas 
publicações encaminhadas, por relação, a Biblioteca do Sodalí- 
cio. Nada mais. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO DE 3 DE SETEMBRO DE 1977 

Aos três dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta 
e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
às quinze horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
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São Paulo, presentes os seguintes consócios: Ernesto de Moraes 
Leme, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 1Q Se- 
cretário, Vinício Stein Campos, 20 Secretário, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Pedro 
Chaves, José Pedro Leite Cordeiro, Paulo Zingg, Mário Ferreira 
Migliio, Pedro Ferraz do Arnaral, Tsuneso Sato, Arrison de Sou- 
za Ferraz, Roberto Machado de Carvalho, Henrique L. Alves, Ada 
Rogato, Silveira Peixoto, Alfredo Buzaid, Américo Bologna, José 
Leandro de Barros Pimentel, Odilon da Costa Manso, Paulo Bom- 
fim, Paulo Romano, Geraldo Dutra de Moraes, Alvaro da Veiga 
Coimbra, Robert Rudolf Himmer, Alberto Prado Guimarães, João 
Gualberto de Oliveira, Odilon Nogueira de Matos e Antônio Bar- 
bosa Lima, além de numerosos visitantes. Inicialmente deu-se 
posse, com as solenidades do estilo, ao novo consócio dr. Antonio 
Barbosa Lima, que escolheu para seu patrono o jornalista Breno 
Ferraz do Arnaral. O Expediente, lido pelo 1Q Secretário, constou 
do seguinte: agradecimento do Instituto Histórico e Geográfico 
de Goiás pelas congntulaçóes pela instalação do Departamento 
da Educação para a inauguração da Escola Estadual de 1Q Grau 
"Dr. Luiz Arrobas Martins"; ofício do Secretário do Governo do 
Estado pela atribuição do nome do Dr. Aureliano Leite a Escola 
Estadual de l? Grau do Jardim Platina, em Osasco; ofício do Di- 
retor do Arquivo Histórico Dr. Washington Luís sobre o concur- 
so de monografias a respeito dos bairros de São Paulo; cópia das 
bases do concurso "Prêmio Associação Paulista de Imprensa" en- 
caminhada pelo Presidente da A. P . I. ; carta do Orador Mário Sa- 
velli excusando-se por não poder comparecer a esta sessão por 
motiyo de saúde; o sr. Presidente procedeu então Et entrega de 
medalhas de D. Pedro I1 a numerosas entidades representadas 
no Sodalício, autoridades e pessoas gradas, dentre as quais o re- 
presentante do sr. Cardeal, ministro Pedro Chaves, Secretários 
Carlos Lembo e Lábrato Magaldi, acadêmico José Pedro Leite Cor- 
deiro, Raimundo de Menezes, Paulo Bomfim, Aifredo Buzaid, de- 
sembargador Odilon da Costa Manso, Odilon Nogueira de Matos, 
professor Cesarino Júnior, Maria do Carmo Godoy Ramos, Mér- 
cio Prudente Correa, Comendador Afonso Alberto Salgado, Paulo 
Zingg, Fausto Ribeiro de Barros, Instituto Hans Staden, desem- 
bargador Manoel Augusto Vieira Neto, Mário Ferreira Migliano, 
dr. Ubirajara Martins e diversas entidades. Saudando os agra- 
ciados falou o Orador Oficial Pe. Hélio Abranches Viotti, que se 
referiu também em sua bela oração ao nove1 consocio dr. Antô- 
nio Barbosa Lima, apresentando-lhe as saudações do Instituto. 
Agradecendo em homena digo agradecendo em nome dos home- 
nageados com a medalha Pedro I1 falou o poeta Paulo Bomfim, 
que leu belíssima poesia dedicada a Medalha Pedro 11. O dr. Bar- 
bosa Lima, de seu lado, leu longo e substancioso discurso, de 
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agradecimento e de estudo da vida e obra de seu patrono, Breno 
Ferraz. Seguiu-se com a palavra o jornalista Silveira Peixoto, que 
leu brilhante oração sobre "O Jornalismo no 7 de Setembro", na 
qual historiou a participação da imprensa em todo o processo 
da Independência. Os oradores foram calorosamente aplaudidos. 
O sr. Presidente elogiou a todos eles e esclareceu que tendo a 
sessão sido especialmente convocada para a outorga da Medalha 
Pedro I1 aos agraciados, a pauta estava esgotada, pelo que agra- 
decia o comparecimento de todos os presentes e declarava encer- 
rada a sessão. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Vi- 
nício Stein Campos, 29 Secretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÁO DE 17 DE SETEMBRO DE 1977 

Aos dezessete dias do mês de setembro de mil novecentos e 
setenta e sete, nesta cidade de S. Paulo, a Rua Benjamin CO~S-  
tant, 158, as quinze horas, reuniu-se em sessão plenária o Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguin- 
tes consócios: Ernesto de Moraes Leme, Presidente, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, 19 Secretário, Vinício Stein Campos, 29 
Secretário, José Pedro Leite Cordeiro, Geraldo Dutra de Moraes, 
A. B. Galváo Bueno Trigueirinho, Paulo Romano, Paulo Silveira 
Santos, Pedro Ferraz do Amaral, Duílio Crispim Farina, Itamar 
Bopp, Luís Morrone, Alvaro da Veiga Coimbra, Tsuneso Sato, Al- 
berto Prado Guimarães, José Leandro de Barros Pimentel, Ale- 
xandre de Melo, Nilva R. Melo, Pe. Hélio Abranches Viotti, Hen- 
rique L. Alves, Arrison de Souza Ferraz, José Eugênio de Paula 
Assis, Pedro Brasil Bandecchi, Américo Bologna, Mário Ferrei- 
ra Migliano, D. Martinho Johnson O.S.B., Joáo Gabriel San- 
tana, Mário Savelli, Antonio Barbosa Lima, Roberto Machado de 
Carvalho, Benito Serpa, Waldemar Amaral Gurgel Viana, Lauro 
Ribeiro Escobar, Paulo Bomfim, Wilson Maia Fina, Paulo Zingg, 
Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira, José Alves 
Palma, Hernâni Donato, Rosalvo Floren tino de Souza, Nelson 
Athayde =beiro. Abertos os trabalhos o sr. Presidente deu posse, 
com as formalidades do estilo, aos noveis consócios D. Martinho 
Johnson O. S. B. e Joáo Gabriel Sant'Ana. O sr. Mário Savelli 
leu uma saudação aos novos integrantes do Sodalício, tendo tam- 
bém $I sr. Alberto Prado Guimarães proferido o elogio da Ordem 
de São Bento, destacando a circunstância de pela primeira vez 
um monge beneditino ingressar no tradicional Instituto His& 
rico Paulista. Pòs em evidência o valor de D. Martinho e a sig- 
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nificaçáo do Mosteiro na vida de São Paulo. Relatou o trabalho 
de D. Martinho na recuperação dos documentos arquivais do 
Mosteiro, a história de sua família, natural do Rio Grande do Sul, 
seus estudos, sua vocação religiosa, o altíssimo valor do ilustre 
sacerdote, cuja presença no quadro social do Instituto é uma 
honra para o Sodalicio. D. Martinho agradeceu as palavras ami- 
gas de ambos os oradores e traçou o perfil de seu patrono, Frei 
Domingos Machado. O Sr. João Gabriel Sant'Ana também fa- 
lou, agradecendo. O sr. Paulo Bomfim, com a eloqüência que 
lhe é peculiar, leu vibrante manifestação divulgada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, de repúdio a um desastrado projeto de lei 
de deputado fluminense e pelo qual se incorporaria ao Estado do 
Rio uma vasta área do Vale do Paraiba, abrangendo as históri- 
cas cidades de Bananal, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena, etc. 
mutilação do territbrio paulista recebida com indignação por to- 
do o Estado. A oração do sr. Paulo Bomfim desencadeou uma sé- 
rie de veementes manifestações em seu apoio, de Brasil Bandec- 
chi, Lauro Escobar, Waldemar Amara1 Gurgel Viana, todas calo- 
rosamente aplaudidas por todos os presentes. O sr. Presidente 
Ernesto Leme recordou que São Paulo não tem questão de limi- 
tes com seus vizinhos, estando suas fronteiras com o Paraná, Ma- 
to Grosso, Minas e Estado do Rio perfeitamente estabelecidas, 
com todas as controvérsias dirimidas em todas as instâncias le- 
gais, não tendo procedência o preconizado pelo estapafúrdic pro- 
jeto do representante fluminense. O sr. Rosalvo Florentino pe- 
diu esclarecimentos sobre o Museu de Sorocaba, que estaria fe- 
chado, segundo os jornais, tendo o sr. Vinício Stein Campos, Di- 
retor da Divisão de Museus do Estado, esclarecido que a dificul- 
dade já foi removida e o Museu se encontra reaberto. Lidas e apro- 
vadas as atas das sess&s anteriores, o plenário passou a funcio- 
nar em sessão secreta, quando foram aprovadas em 2: escmtíneo 
as seguintes propostas de sócios titulares: Paulo Fraletti, Manoel 
Victor de Azevedo e Cláudio Moreira Bento. Como sócio corres- 
pondente nacional aprovou-se a proposta de Vera Ravagnani Job. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, a pedido do 
sr. Brasil Bandecchi com um viva a São Paulo. Para constar la- 
vrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será devida- 
mente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 22 DE OUTUBRO DE 1977 

Aos vinte e dois dias do mes de outubro de mil novecentos 
e setenta e sete, a Rua Benjamin Constant, 158, as quinze horas, 
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reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 
sessão solene, de encerramento do ano social e em homenagem 
aos sócios falecidos. Compareceram os seguintes consócios: Er- 
nesto de Moraes Leme, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, 19 Secretário, Vinício Stein Campos, 29 Secretário, Pau- 
lo Zingg, Pedro Brasil Bandecchi, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Paulo Romano, Tácito Remy de Macedo Van Langendonck, Ale- 
xandre de Mello, Nilva R. Mello, Antônio Barreto do Amaral, Jo- 
sé Aleixo Irmão, José Leandro de Barros Pimentel, Antônio Car- 
10s Cardoso, Tsuneso Sato, Alvaro da Veiga Coimbra, Pedro Fer- 
raz do Amaral, Nelo Migliorini, D. Martinho Johnson O. S. B., 
Benito Serpa, Benedito Silveira Peixoto, Antônio Barbosa Lima, 
Alvaro Amaral, Américo Bologna, Geraldo Sesso Júnior, Geraldo 
Dutra de Moraes, João Gabriel Santana e o Orador Oficial, Mário 
Savelli, além de representantes das famílias de Aureliano Leite e 
Ricardo Gurnbleton Daunt. Abertos os trabalhos, lidas a ata da 
sessão anterior e o expediente, foi suprimida da pauta da sessão 
a leitura das Efemérides Brasileiras, do Barão do Rio Branco e as 
Efemérides Paulistas, do Instituto, como tem sido tradicional- 
mente feito todos os anos, visto assim o ter solicitado o sr. Geral- 
do Dutra de Moraes. Dada a palavra ao orador oficial sr. Mário 
Savelli, proferiu ele o elogio fúnebre de todos os sócios falecidos 
no decurso do ano social, na seguinte ordem: 1 - Dr. Aureliano 
Leite, 2 - Jornalista Gumercindo de Pádua Fleury, 3 - Minis- 
tro Cândido Mota Filho, 4 - Dr. José da Costa e Silva Sobrinho, 
5 - Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, 6 - Dr. Arnaldo D'Avila 
Florence, 7 - Cel. Henrique Arouche de Toledo, 8 - Dr. Luís 
Arrobas Martins, 9 - Prof. Guilherme Braga da Cruz, 10 - Eng" 
Manoel Chambers de Souza, 11 - Dr. Francisco Pires Martins 
12 - Prof. Thales Castanho-da Andrade. O orador leu a biogra- 
fia de cada um dos com.panheiros desaparecidos, manifestando a 
mágoa do Sodalício pela grave e irreparável perda. O sr. Ricar- 
do Daunt Filho, em nome da família e em improviso repassado 
de emoção, agradeceu as homenagens tributadas a memória de 
seu ilustre Pai. A s  flores que ornavam a Mesa da presidência 
da sessão, oferta gentil do consócio Comendador Paulo Romano, 
a pedido deste, foram levadas ao Cemitério da Consolação e de- 
positadas no túmulo do saudoso Presidente, Dr. Aureliano Leite. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e acha- 
da conforme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Cam- 
pos, Secretário, a escrevi. Em tempo: Estiveram também presen- 
tes os consócios Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 
rlkrto Prado Guimarães, Divaldo Gaspar de Freitas, Lycurgo 
de Castro Santos Filho, Wilson Maia Fina, Adauto de Oliveira. 
Nada mais. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a escrevi. 
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Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DE 5-11-1977 

Aos cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e se- 
tenta e sete, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, às guinze horas, reuniu-se extraordináriamente o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes con- 
sócios: Pedro Brasil Bandecchi, vice-presidente no exercício da 
presidénca, Heliodoro Tenóno da Rocha Marques, lQ Secretário, 
Vinício Stein Campos, 29 Secretário, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Orador Oficial, Lycurgo de Castro Santos Filho, José Carlos de 
Ataliba Nogueira, Silveira Peixoto, Raul de Andrade e Silva, Alva- 
ro Amaral, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, além 
de numerosos outros consócios, senhoras, elementos representa- 
tivos do I1 Exército, inclusive representação de seu ilustre Co- 
mandante General Dilermando Gomes Monteiro. Abertos os tra- 
balhos o sr. Presidente fez introduzir no recinto, com as soleni- 
dades do estilo, os novos sócios titulares convocados para com- 
promisso e posse, respectivamente Tenente-Coronel Cláudio Mo- 
reira Bento, Manoel Vitor de Azevedo e Paulo Fraletti. Os noveis 
consócios foram saudados pelo Orador Oficial Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, que em feliz oração pôs em relevo a contribuição que 
cada um deles deu ao culto da História Pátria e os saudou em no- 
me do Sodalício. O sr. Cláudio Moreira Bento, agradecendo as 
palavras do Orador Oficial, declarou haver escolhido para seu 
patrono Diogo Arouche de Moraes Lara, desenvolvendo interes- 
santes considerações sobre essa gloriosa e de certa maneira des- 
conhecida figura da nossa História Militar; o Sr. Manoel Vitor 
de Azevedo escolheu para seu patrono D. José Gaspar de Afon- 
seca e Silva, havendo evocado, em ligeiros traços, a figura do ilus- 
tre prelado tão tragicamente desaparecido no acidente aéreo que 
o vitimou; quanto ao sr. Paulo Fraletti, após agradecer a sauda- 
ção do Pe. Viotti, informou não haver ainda escolhido o seu pa- 
trono, o que fará oportunamente. Seguiu-se a solenidade da ou- 
torea. ao Diretor da Faculdade de Direito da Universidade dc São 
paz;, dr. Ruy Barbosa Nogueira, do Colar de D. Pedro I, láurea 
que lhe foi conferida ao ensejo do transcurso do sesquicentenário 
da fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil. No mesmo ato re- 
cebeu também essa mesma Medalha a pintora Beatriz Dutra. 
Saudados pelo Orador Oficial Pe. Hélio Abranches Viotti, res- 
pondeu pelos agraciados, em eloquênte improviso, o professor Ruy 
Barbosa Nogueira. O Presidente Brasil Bandecchi renovou a to- 
dos os presentes os agradecimentos do Sodalício, e, após convocar 
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os sócios presentes para importante reunião administrativa, que 
teria início dentro de 10 minutos, declarou encerrada a sessão. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata, que lida e acha- 
da conforme, será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Cam- 
pos, Secretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

Em seguida, no mesmo local, dez minutos após o encerra- 
mento da sessão antecedente, realizou-se nova sessão agora ad- 
ministrativa e a qual estiveram presentes, exclusivamente, os só- 
cios do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a saber: 
Pedro Bandecchi, Presidente, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, l? Secrel&rio, Vinício Stein Campos, 20 Secretario, Lycur- 
go de Castro Santos Filho, José Pedro Leite Cordeiro, Armandi- 
no Seabra, Agostinho Ramos, Paulo Romano, Geraldo Dutra de 
Moraes, José Leandro de Barros Pimentel, Isaac Grinberg, Nilva 
R. Mello, Alexandre de Mello, Paulo da Silveira Santas, José Car- 
10s de Ataliba Nogueira, Augusto Benedito Galváo Bueno Triguei- 
rinho, Tácito Van Langendonck, Alvaro Amaral, Paul Donovan 
Kigar, José Aleixo Irmão, Benito Serpa, Pe. Hélio Abranches Viot- 
ti, Joaquim Fernandes Moreira, Wilson Maia Fina, J .E. Silveira 
Peixoto, Maria Arnélia A. Botelho de Souza Aranha, Divaldo Gas- 
par de Freitas, Paulo Fraletti, Cláudio Moreira Bento, Manoel 
Vitor de Azevedo, Paulo Zingg, José Carrato, Hernâni Donato, 
Raul de Andrade e Silva, Alberto Franco, Antônio Barreto do 
Amaral, Henrique L.  Alves. Abertos os trabalhos o sr. Presidente 
Brasil Bdndecchi concedeu a palavra ao sr. 19 Secretário, que leu 
o seguinte expediente: convite da Sociedade Veteranos de 32 - 
MM. D. C. para o ato religioso em sufrágio da alma dos que tom- 
baram nos campos de batalha da Revolução Constitucionalista 
de 32; recebimento do exemplar nP 21 do Boletim do Museu Pa- 
ranaense; comunicação do Instituto de História e Arte de Minas 
Gerais, sobre a realização do Primeiro Congresso de História de 
Minas, em Belo Horizonte, de 16 a 19 de janeiro de 1978, comu- 
nicaçáo da posse da nova Diretoria do Instituto digo do Centro 
de Estudos Geográficos do Paraná; cartão da família do saudoso 
Dr. Francisco Pires Martins agradecendo a manifestação de pe- 
sar pelo seu falecimento; convite do Arquivo do Estado para o 
Seminário sobre "Arquivos de História", de 21 a 25 do corrente 
na Academia Paulista de Letras; recebimento de diversas publi- 
cações encaminhadas a biblioteca e a hemeroteca. Finda a leitu- 
ra do expediente o si-. Presidente deu a palavra ao consócio Ge- 
raldo Dutra de Moraes, que leu a seguinte representação: P r e ~ i  
dente honorário do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
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O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pelos sócios 
abaixo assinados, na forma do artigo 12 do Estatuto vigente, ele- 
ge seu Presidente Honorário, em caráter permanente, o eminente 
Professor Ernesto de Moraes Leme, paulista que se ilustrou no 
culto das letras históricas, no magistério do Direito e no serviço 
da Pátria. Oriundo de tradicional família da cidade de Bragança, 
que as raizes genealógicas da epopéia bandeirante acrescentou, 
neste século, magnífico contingente de consagrados educadores, 
Ernesto Leme também se esmerou nesse sacerdócio cultural e 
cívico do magistério em todos os seus graus: encerrando a sua 
brilhante carreira de professor como Catedrático de Direito da 
gloriosa e heróica Faculdade de Direito do Largo de São Francis- 
co. Convocado pelo Governo Brasileiro, foi nosso Embaixador na 
O.  N.U., exerceu com elevado descortínio, em momento delica- 
do da vida de São Paulo, as funções de Secretário da Justiça, con- 
duziu-se com a mesma sabedoria e elevação na Reitoria da Uni- 
versidade de São Paulo e, republicano e demcrata, prestou ao 
País assinalados serviços como deputado, eleito em memoráveis 
pleitos políticos, de grande significação para a vida constitucio- 
nal do Brasil. Por todos estes títulos e serviços, espelho de uma 
vida que sobremodo envaidece São Paulo e o Brasil, é o Professor 
Ernesto de Moraes Leme o digno continuador dos nomes ilus- 
tres que ocuparam a Presidência Honorária do Instituto: Rui 
Barbosa, Rio Branco, Afonso de Taunay, Ernesto de Souza Cam- 
pos e Altino Arantes, São Paulo, 12 de outubro de 1977. Geraldo 
Dutra de Moraes, Joaquim Fernandes Moreira, Álvaro do Ama- 
ral, Antônio Barreto do Amaral, Wilson Maia Fina, Vinício Stein 
Campos, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Alberto Prado 
Guimarães, Carlos Penteado de Rezende, José Leandro de Barros 
Pimentel, Hilário Veiga Carvalho, José Benedito Silveira Peixo- 
to, Honório de Syllos, Pedro Brasil Bandecchi, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Mário Savelli, -Antônio Barbosa Lima, Lauro Ri- 
beiro Escobar, Moacyr de Faria Jordão, José Alves Palma, Pedro 
Ferraz do Amaral, Alvaro da Veiga Coimbra, Luis Morrone, Agos- 
tinho Ramos, José Hipólito Trigueirinho, Maria Helena Brancan- 
te, Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, Augusto Benedito Galvão Bue- 
no Trigueirinho, Paulo Pereira dos Reis, Luis Ellmenich, A.B. 
Machado Florence, Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, José 
Carlos de Ataliba Nogueira, Flaminio Fávero, Menotti de1 Pic- 
chia, Luís de Toledo Piza Sobrinho, Paulo Romano, Eurico Bran- 
co Ribeiro, J.A. César Salgado, Otávio de Marcondes Ferraz, An- 
tónio Carlos Cardoso, Adriano Riciardi, Luís Marths, Hernâni 
Donato, José Pedro Leite Cordeiro, Alcântara Silveira, Paulo Bom- 
fim, A. C. Pacheco e Silva, Pe. Hélio Abranches Viotti, Carlos 
Alberto Nunes, João Scatimburgo, Lúcia de Tomasi, Délio Freire 
dos Santos, Eldino Fonseca Brancante, Odilon da Costa Manso, 
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Rui Calasans de Araújo, Manoel Ubaldino de Azevedo, Nelson 
de Athayde, Tácito R. de M. Van Langendonck, Tsuneso Sato, 
Nello G. Migliorini, Américo Bologna, José Aleixo Irmão, Paulo 
Zingg, Nilva Mello, Alexandre de Mello, Dom Martinho Johnson 
O.S.B., Benito Serpa, Divaldo Gaspar de Freitas, Luis Wander- 
ley Torres, Ada Rogato Henrique Oscar Wiedeushau W. Marinho 
Luz, José Ferreira Cassato, Paulo da Silveira Santos, Hélio Da. 
mante, José de Me10 Pimenta, Raul de Andrade e Silva, Odilon 
Nogueira de Matos, Alfredo Buzaid, Alfredo Gomes, Alberto Fran- 
co, Fernando Whitaker da Cunha, J. Gabriel Santana, José da 
Veiga Oliveira, Louri Guaraciaba, João Gualberto de Oliveira, 
Langleberto Pinheiro Soares, Maria Amélia A.  Botelho de Sou- 
za Aranha, Arrison de Souza Ferraz, entre outros. Encaminhando 
a votação o sr. Ataliba Nogueira discorreu sobre a vida do ilus- 
tre consócio, pondo em destaque a sua brilhante vida pública e 
os notáveis serviços prestados ao Instituto, inclusive com sacri- 
fício, por vezes, de sua própria saúde. Procedendo-se, a seguir, 
a votação, foi Ernesto de Moraes L e m  eleito, por unanimidade 
de votos, Presidente Honorário do Instituto. O Presidente Brasil 
Bandecchi congratulou-se com a Casa pelo resultado da votação 
e convidou a todos os presentes para comparecerem a Casa do 
prof. Ernesto Leme para comunicar-lhe o resultado do pleito. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para cons- 
tar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será de- 
vidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Secretário, a es- 
crevi. 

Brasil Bandecchi 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26-XI-1977 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de mil novecentos e 
setenta e sete, nesta cidade de São Paulo, à Rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as quinze horas, reuniu-se extraordináriamente o Ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os C O ~ S Ó -  
cios Ernesto de Moraes Leme, Presidente, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Primeiro Secretário, Vinicio Stein Campos, Se- 
gundo Secretário, Mário Savelli, Orador Oficial, Joaquim Fernan- 
des Moreira, Tacito Remi de Macedo Van Langendonck, Geraldo 
Dutra de Moraes, José Leandro de Barros Pimentel, Wilson Maia 
Fina, Alexandre de Mello, Nilva de Mello, J. B. Silveira Peixoto, 
Adauto de Oliveira, Paulo Fraletti, Alvaro da Veiga Coimbra, Luiz 
Wanderley Torres, Paul Donovan Kigar, Benito Serpa, Paulo Ro- 
mano, Manoel Ubaldino de Azevedo, Antônio Barreto do Amaral 
e numerosa assistência. Na primeira parte da sessão e o sr. Presi- 
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dente procedeu a entrega de numerosas medalhas de D. Pedro 
11, Alexandre de Gusmão e Colar Pedro I a personalidades e só- 
cios do Instituto com ela agraciados. Lida a ata da sessão ante- 
rior e o expediente, o sr. Presidente deu a palavra ao 2QSecre- 
tário Vinício Stein Campos que propós a Casa: solidariedade do 
Sodalício As cidades de Capivari e Bauru nas homenagens tribu- 
tadas ao poeta Rodrigues de Abreu pelo cinqüentenário de seu 
falecimento, a 24 do corrente; votos de pesar pelo falecimento do 
Ministro José Romeu Ferraz e Professor Euripedes Simóes de 
Paula, todos aprovados unanimemente. O sr. Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques comunicou que se está cuidando da celebra- 
ção de missa em sufrágio da alma do saudoso Presidente Aure- 
liano Leite pela passagem do 19 aniversário de sua morte. Opor- 
tunamente os srs. consócios terão conhecimento do dia, local e 
hora desse ato religioso. O sr. Mário Savelli propós, e foi aprova- 
do, um voto de pesar pelo falecimento de Ubaldo Franco Caiubi. 
O sr. Geraldo Dutra de Moraes ofereceu ao Sodalício um exem- 
plar do seu folheto - O Aleijadinho de Vila Rica - e uma versão 
em alemão de seu trabalho sobre o barroco mineiro (música). O 
sr. J. B. Barros Pimentel solicitou apoio do Instituto à indica- 
ção n. 1805, de 1977, do deput&do Nadir Kenan, relativa a criação 
de museus históricos destinados a cultuar a epopéia constitucio- 
nalista: foi aprovada. Nada mais havendo a tratar o sr. Presiden- 
te agradeceu o comparecimento dos presentes e declarou encer- 
rada a sessão. Em tempo: no ato da outorga das medalhas pro- 
feriu eloqüente e belo discurso de improviso o sr. Washing- 
ton de Barros Monteiro pelos agraciados. Nada mais. Eu, Vinício 
Stein Campos, Secretário, a escrevi. 

Ernesto Leme 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Vinício Stein Campos 
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