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Tudo entrou afinal numa deliquescéncia 
Dentro dessa retorta, o túmulo inclemente. 

O Paulino, o Cajado, o Libero, o Sa Pinto, 
Gente cujo talento agora mais admiro, 
Dentro do coração triste lágrima sinto, 
Do fundo de minh'alm escapa-se um suspiro. 

Evocou sempre, com o mesmo ardor de tempos idos, o Martins 
Fontes da escola de Santa Luzia! 

E você que foi sempre o galhardo sorriso, 
A alegria pagã, a boêmia escarlate, 
Parecendo viver dentro do Paraiso, 
Sempre dando a tristeza acérrimo combate 

O jovem Guilherme, já calmo e reticente, era desde cedo sino- 
nímia de ciência, retidão e estudo. 

O inesquecível Antônio de Almeida Prado chegou ao Rio, em 
1907, em demanda da Faculdade de Medicina. Inebriado, deslum- 
brou-se com as decantadas belezas da Capital da República. Re- 
cordou em "Crônicas de outrora": "a picareta do prefeito Pereira 
Passos e a campanha sanitária de Osvaldo Cruz haviam varrido o 
solo carioca de indesejáveis resíduos coloniais e da febre ama- 
rela". 

Arribado a Guanabara, vai instalar-se no quartel-general dos 
paulistas a rua Conselheiro Dantas, 27, G, a mais tarde famosa 
Pensão da Conceição. Lá moravam os sextanistas Nelson Libero, 
Breno Muniz de Souza, Emílio Winther e os quartanistas José 
Pereira Gomes e Armando da Rocha Brito. O doutorando Gui- 
lherme Bastos Milward, se não assentara lá o seu pouso domi- 
ciliar - nas lembranças de Almeida Prado - pelo menos a fre- 
quentava com diuturna assiduidade. Registrará também a ami- 
zade de Martins Fontes e Guilherme, que só aumentou com o per- 
passar dos anos. O vulcânico vate santista, dedicará seu livro 
"Nos Jardins de Auwsto Comte", de edição póstuma "aos meus 
amigos íntimos, Positivistas, desde a adolescência" Octávio Car- 
neiro, Gambetta Périssé, Ivan Lins e Guilherme Milward. 

Além de Fontes, foram seus colegas, Luciano Gualberto, Pauli- 
no Soares de Sousa, Nelson Líbero, Emílio Winther, Sá Pinto, 
Oscar Lopes, Cajado de Lemos, Aurora Galvão, Zópiro Goulart, 
Camilo Bicalho, Santos Moreira e Pompeu do Amaral. O líder 
natural, apolineo, vendendo saúde e alegria, impecável, sempre 
dentro do terno de linho branco, imaculado, enorme rosa à lapela, 
risonho, exuberante, muito comunicativo, abraçando e beijando 
a todos, esse era Martins Fontes, o querido Zezinho, o Yeyé. Gra- 
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vata borboleta, palheta atirada para trás, era o indicado para sau- 
dar os mestres, ídolo da Faculdade a dominar as repúblicas do 
Catete e da Lapa. Calmo, tranqüilo, com atavismos dos conterrâ- 
neos das Gerais e dos avós britânicos, Milward acompanhava-o, 
silencioso, a ouvi-lo numa verve cheia de excessos verbais em 
catadupas inflamadas de muito arroubo, em tertúlias em que os 
grandes companheiros, "a gente querida", eram Bilac, Guimarães 
Passos, Emílio de Menezes, Pedro Rabelo, Goulart de Andrade, 
Oscar Lopes, o ex-padre Severiano de Rezende, Bastos Tigre e 
tantos outros Boêmios. Sua turma, a de 1907, ficou conhecida 
como a turma de Fontes, nos anais da Faculdade. Este, com sau- 
dade os recordou: 

"Irmá fulva da alegria 
A blague infava o bombo 
Dentro da confeitaria 
Colombo, 

Era a roda literária 
Em toda a sua virtude 
Hiper-ultra-extraordinária 
Juventude. 

Das cinco as sete da tarde 
Rindo, brincando, bebendo, 
A roda airava em alarde 
Tremendo. 

Belos tempos da loucura 
Dos sonhos da mocidade 
Por ela sinto a mais pura 
Saudade. 

A defesa de tese de Martins Fontes foi um verdadeiro sucesso 
pela falta de espaço para conter o fluxo de curiosos e de amigos 
a sala de exames. Sua tese "Da imitação em síntese", elogiada 
pela Banca Examinadora, obteve a nota máxima. O catedrático 
de Medicina Legal, o grande Afrânio Peixoto, iniciou a argliição 
com muito carinho e grande admiração ao examinando: " Sr. Mar- 
tins Fontes, conheço-o como um grande poeta", ao que este redar- 
güiu imediatamente: - Sr. prof. Afrânio Peixoto, acabais de dar 
uin piparote na minha personalidade de cientista. Mas o exame 
prosseguiu, demonstrando o mestre o máximo rigor, com per 
guntas sobre a tese e também sobre literatura, com um final 
pleno, com grande distinção. Só pequeno número logrou laurear-se 
naquele ano, o que demonstra o valor dos aprovados. A defesa 
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de tese de Guilherme Bastos Milward teve a quase total presença 
dos colegas doutorandos e táo bem se houve, a ponto de merecer 
as notas máximas. Jovem, mas amadurecido, já engenheiro pela 
tradicional escola de Minas, da antiga Vila Rica, sobressaía com 
facilidade pelos alicerces graníticos de uma ciência bem funda- 
mentada. Pecegueiro do Amaral, prof. de Química Médica, e presi- 
dente da Banca, enalteceu-lhe os conhecimentos e a erudição. 

Na colação de grau, a 2 de maio de 1908, foi Fontes o orador da 
turma. Segundo Nelson Líbero, também doutorando, a festa nada 
teve de grandioso nem de imponência, mas Bilac, sempre amigo, 
incumbiu-se da consagração, com um régio almoço na "Colombo" 
ao qual compareceram Fontes, Winther, Li%ero, Cicero Tavares, 
Guilherme, Guimarães Passos, Alfredo de Ambrys, Sá e Benevides, 
Emílio de Menezes, Coelho Neto, Gastáo Bilac e outros da roda. 
"Esse almoço foi a única e verdadeira festa de formatura, foi a 
nota do dia, tomou aspecto de um acontecimento social e marcou 
uma data inesquecível em nossa vida e em nossos corações", lem- 
brarão saudosos Libero, Fontes e Gualberto. 

Paim, em versos, descreveu o evento e o menu, digno de 
Pantangruel: 

Uma caveira displicente, ostenta, 
um fumegante havana na dentuça, 
tem nas covas dos olhos e na fuça 
a trempe que as doenças afugenta. 

É formada por: Winther, Martins Fontes 
e Nelson Libero - médicos nocatos 
que possuem o saber diz ciência, aos montes, 
mas preferem a boêmia aos aparatos 

No alto da caveira paira a glória 
de asas abertas, sustentando louros 
como a clamar a prodigiosa historia 
destes três esculápios, mata-mouros. 

"Não matarás, diz a fronte craniana 
e "matarás" (preceito de Galeno) 
E num se ordena respeito a vida humana 
rautro, o emprego da faca e do veneno. 

Para alegrar o quadro lê-se, em torno, 
petiscos - o que existe de mais fino - 
ostras, robalo e peru de fomo 
aspargos, pudim ao marasquino. 
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Vinhos, queijos, café, finos licores 
terminam a famosa refeição; 
e, assim os três futuros matadores 
provaram mio morrer de indigestão. 

Emilio de Menezes, na mesma ocasião, improvisou os seguin- 
tes versos: 

Sei-te médico, há trés ou quatro dias 
Passaste a ser, a sério, o doutor Fontes, 
E eu bem desejo, amigo que me contes, 
Se tens novas idéias e teorias. 

Vais alienar as velhas simpatias? 
Vais estreitar teus largos horizontes? 
Os idilios, por vales e por montes, 
Cedem os passos as polipatias? 

Xão creio que a tua musa a isso resista 
Em ti prevejo um sábio tão profundo 
Quanto já és um poderoso artista! 

Em curas, sé, qual na arte, tão fecundo, 
E serás, por direito de conquista, 
O primeiro dos médicos do mundo! 

Após a formatura, Martins Fontes levou-o para Santos, para 
dividir consigo as responsabilidades do cargo de interno da Santa 
Casa primaz do Brasil, marco inicial da caridade cristá em nossas 
plagas, exemplarmente revivido pelo presidente deste colendo 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Dr. José Pedro 
Leite Cordeiro. 

Mestre Rubião Meira recordou com enlevo o encontro de 
Milward e Arnaldo Vieira de Carvalho, na Misericórdia, em manhã 
distante do ano de 1913. Era o momento em que a "roda de 
Arnaldo", (brilhantes inteligências) em intervalo de intensa la- 
buta, na hora do café, esplendia em gládios hilariantes ou canho- 
neios pilhéricos, cheios de chiste e verve. 

Amarante C-, Ayres Neto, Oliveira Fausto, Baeta Neves e 
João Egídio de Carvalho, encantavam o círculo de ouvintes. O 
último, assistente de Arnaldo e primeiro secretário da Faculdade 
de Medicina de São Paulo, impressionava pela personalidade do- 
minadora e alta tonalidade de voz. 

Sigamos as rememorações emocionais de Rubião: "Convidado 
por Arnaldo a ser professor de Química da nova Faculdade, veio 
de Minas, e aqui chegado, no dia seguinte, de manhã cedo, foi a 
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enfermaria de Arnaldo para se apresentar. Guilherme Milward, 
muito tímido, com aspecto roceiro, mal chegado do fundo do 
sertão, entrou no hospital e pôs-se a observar. Entrou na enfer- 
maria, e viu aquele homem grande, a falar, a berrar, a gesticular, 
a dar ordens, e esperou que cessasse o que estava a fazer para 
conversar sobre o que o trouxera até alí. Viu saírem os outros, 
entre os quais Arnaldo, com seu porte senhoril, mas modesto e 
ficar o João Egídio. 

Dirigiu-se a este e disse que esperava suas ordens. 
De que, perguntou ele? Sou o Dr. Milward e queria me apre- 

sentar a V. Excia."; "mas, diz João Egídio - isso não é comigo, 
é com o Dr. Arnaldo". "Ah, pensei que o senhor é que era o chefe. 
o diretor! E assim saiu o Dr. Milward impressionado com a ati- 
tude do esplêndido secretário da Faculdade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo. Contava ele - remata Rubiáo Meira - sempre esta 
passagem com aquele ar  irônico com que sempre dizia suas 
cousas". 

Passados quase 70 anos, todos desapareceram para entrar na 
eternidade, na lenda e na tradição. Arnaldo Vieira de Carvalho, o 
Condestável da Medicina Paulista será, para sempre, o que lavrou, 
o semeador, o Patriarca. Luciano Gualberto e Martins Fontes as- 
somam com seus perfis perfeitos, como exemplos marcantes de 
poetas e paulistas destemerosos. Rubião será o lidador incontras- 
tável e Guilherme Bastos Milward entrará na Memória da HisMria 
como o erudito humanista, mestre da Faculdade de Medicina de 
São Paulo, "boêmio de espírito, misto de médico e sábio, alqui- 
mista medieval ressuscitado em pleno século XX" (Almeida 
Prado). 

Tarsila, a esplendorosa artista, figura pioneira incontéste de 
uma fase de nossas artes plásticas, e mana do discípulo dileto do 
mestre, hlilton Estanislau do Amaral, plasmou o busto do cientisia 
que hoje se encontra no recém-inaugurado Museu da Escola do 
Araçá. Ao compor-lhe os traços em obra prima de escultura, 
Tarsila do Amaral escreveu página de sentida relembrança: 

"Numa evocação de saudade, vejo a imagem de um homem 
vestido de preto, alto, fisionomia simpática, um leve sorriso de 
ironia e de bondade, cabelos em desalinho, barba por fazer, negli- 
gência completa no vestuário. O espírito brilhante atravessa-lhe 
os olhos meigos; e ele é todo espírito. O mundo material que o 
rodeia com as suas futilidades, com as suas exteriorizações de 
orgulho e de grandeza, não o interessa. Entretanto, comove-se 
diante de um belo quadro; concentra-se, emocionado, ao som de 
uma fuga de Bach. 
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Fala compassadamente, serenamente, sem perceber que é um 
sábio que está falando. A sua cultura se derrama sem que ele o 
queira, para a alegria intelectual de quem o escuta". 

A estadeadora do Movimento de Arte Moderna, das jornadas 
de 1922, nos deixou um precioso retrato da figura e da alma do 
grande professor. Tintas preciosas, em múltiplas cambiantes, le- 
garam um quadro autêntico e do mais alto lavar. Nem poderia 
ser diferente. Saiu da paleta da inolvidável Tarsila do Amaral.. . 

A tradição oral, a perpassar pelos contemporâneos nesta ci- 
áade de Anchieta, continuada na memória das gerações que se 
sucederam, nos bancos acadêmicos da Faculdade de Medicina de 
São Paulo, fazia Guilherme filho de engenheiro inglês, contratado 
para os trabalhos das minas de São João d'E1 Rei. Em nossa últi- 
ma estada em Belo Horizonte, pesquisando sobre o sábio mestre, 
pudemos recolher dados seguros sobre os lanços de seus ilustres 
ancestrais. Descendia de um inglês, técnico em mineração, tam- 
bém pastor protestante, e que, logo subjugado pelos encantos de 
linda mineira, de distinta progênie, inicia tronco de peregrinas 
virtudes. O pai de Guilherme Bastos Milward, foi o eminente mé- 
dico Dr. Cornélio Neves Milward, e que veio induzi-lo a estudar 
Medicina, pois já era formado em engenharia pela Escola de 
Minas de Ouro Preto. Por informes do douto facultativo e emi- 
nente historiador mineiro, dr. Henrique Furtado Portugal, seu 
parente, soubemos que se formou na Arte Esculapina para aten- 
der os desejos do progenitor. Sentiu-se também atraído por ela 
movido por aquele imperioso e recôndito desejo de tudo saber e 
tudo conhecer. O tronco anglo-mineiro, em raizes múltiplas, e s  
tendeu-se a conglobar as melhores famílias das Alterosas. Neves, 
Bastos, Mourões, Furtados, Portugal, enlaçaram-se para espoucar 
em todas as manifestações do talento, da inteligência e da cultura, 
em longa tradição, jamais desmentida. 

Falar-vos-ei de um erudito, de um humanista, de um santo 
homem, como que saido das páginas mais belas e incisivas da 
Renascença: Guilherme Bastos Milward, nele intrapolam-se, pene- 
tram-se Umbria e Toscana, Sorbone e Coirribra, Atenas, Lavínia 
e Ouro Preto. 

Entre os contemporâneos não houve quem não se sentisse 
atraído por sua marcante personalidade. Despretensioso, simples, 
humilde mesmo, a primeira impressão logo desaparecia tão logo 
iniciava a aula. Voz baixa, calma, pausada, mas capaz de transmi- 
tir ao círculo de ouvintes todo o encanto do Tema em que fazia 
vibrar as fibras mais íntimas do seu ser. 
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Sabia prender, conseguia atrair os discípulos numa exposição 
clara em que se sentia a profundidade dos conhecimentos, ditos 
com o lavor de uma palavra castiça, engastada em linguagem per- 
tinente e escorreita. 

Vestes em desalinho, cabelos bastos, não primava pelo bem 
trajar, quase sempre confundido com um bedel ou amanuense. 
No canto da boca o indefectível cigarro caipira; em um dos pés 
velha chinela, a lembrar desastre ferroviário, em que o tivera 
quase esmagado. Tinha por hábito viajar na plataforma dos va- 
gões, tomando ares e a pitar seus cigarros caipiras, em momentos 
de descontração e devaneio. 

O choque violento da composição, com conseqüente engaveta- 
mento, deixara seqüelas. 

Flamínio Favero, discípulo emérito, lembrou sua figura exem- 
plarmente: 

"...quem não conhecesse o Dr. Milward, via nele um homem de 
estatura e compleição regulares, em constante desalinho, sempre 
de preto, sem colete, camisa branca, colarinho mole, gravata preta, 
chapéu de feltro preto, guarda-chuva barato na dobra do coto- 
velo, bigodes longos, barba grisalha em geral de muitos dias, um 
livro ou jornais debaixo do braço, cigarro de palha mal feito na 
boca, andar vagaroso, ligeiramente claudicando, um pé calçado 
de sapato preto, o outro, o direito, de chinela de lã. Sempre 
acompanhado de alguém, falava constantemente, limitando-se os 
companheiros a ouvi-lo. Parando em algum lugar, aí se acumu- 
lavam muitos palitos de fósforos bem queimados, e a roda dos 
ouvintes crescia. Era um esquisitão, um excêntrico . . . talvez 
um modesto funcionário público, quiçá, um candidato a qualquer 
vaga numa repartição.. . Os seus discípulos, os seus amigos, os 
seus íntimos, lapidando a ganga dessa fosca aparência, penetra- 
vam o recesso daquele ser, onde se escondia custosa gema. Que 
faceta linda! Que fino lavor! Que preciosidade! Que brilho! Acos- 
tumados a esbarrar com pingos d'água pomposamente engastados 
em vistosos ademanes, em hábitos elegantes e senhoris, como 
sentiriam o contraste disso com a simplicidade evangélica daquela 
pedra de fabuloso preço. . . ". 

Arnaldo Vieira de Carvalho, em 1913, solicitara ao professor 
Leõnidas Botelho, de Ouro Preto, que lhe apontasse um nome 
capaz de dirigir o ensino da Química da nove1 escola. Aqui logo 
chegou, modesto, tímido, adversário de exibições, a dar inícios 
ao seu curso, só interrompido em 1932, quando de sua morte no 
Rio de Janeiro, no mês de novembro. Durante 19 anos ininter- 
ruptos lecionou na cátedra com saber invulgar. Não foi só doutor 
em medicina, químico, geólogo, mineralogista, mas também ~0010- 
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go, botânico de vastos conhecimentos, humanista de raça e pro- 
vecto conhecedor de línguas mortas e de suas literaturas. O ver- 
náculo, em ápice elevado, era motivo de um culto continuado. 

Desapegado das glórias temporais, imune as tentações das 
fórmulas deslumbradoras da vida social, decorativa e empolgante, 
mas vazia, Milward a tudo renunciou para se dedicar ao magis- 
tério, aos moços, as coisas da cultura e do espírito. 

Em pleno São Paulo deste século, durante duas décadas, levou 
os anos só, em sua Tabáida, simples aposento ao lado da antiga 
Faculdade da rua Brigadeiro Tobias. Sua única riqueza, a ami- 
zade de colegas e alunos, em convívios afins, e as jóias de sua 
opulenta e esplendorosa biblioteca. 

Era um sábio, recordou Samuel Pessôa, não o especialista 
aferrado ao campo estreito da doutrina, ou embebido na solução 
de algum problema particular, porém o filósofo na ampla visão 
dos fenômenos universais". 

Lia o latim dos velhos textos com a facilidade natural com 
que Cícero o pronunciava em perorações candentes na tribuna do 
Forum. Meditava Kant e Bergson nas próprias palavras saídas 
dos pensamentos dos filósofos. Acompanhava Shakespeare na lín- 
gua em que escrevera. Os italianos, desde os maiores do Renas- 
cimento, até os contemporâneos, com Carducci, Pascoli, Deleda e 
Verga, eram seus íntimos; o francês de Montaigne, como o de 
Claude Bernard e o de Clemenceau soava-lhe como lição mater- 
na; no espanhol, desde os cancioneiros, andava como no próprio 
vernáculo e assim eram as cintilações de tal sabença num uni- 
verso pleno de bom gosto e humanismo transcendente. 

Experimentava mesmo como lembrou Favero, um como pu- 
dor de saber tanto, vivo contraste com as limitações significativas 
de um meio quase sempre acanhado, já que exornava em erudi- 
ções de um universalismo cultural de grande monta. Contudo, o 
fundamento, o alicerce, o cerne da estrutura moral do bom Mil- 
ward era a imanente brasilidade. Tinha ele uma fé, certeza sem 
limites nos destinos da nacionalidade. Era de um patriotismo 
alto, por vezes até intolerante com aqueles que, daqui ou de fora, 
não queriam ou não podiam compreender as nossas grandezas e 
possibilidades, e tocavam então sem maior reverência no altar 
sagrado de seu máximo culto. Como eram tremendos, diante 
disso, os seus raios de indignação! E que carinho especial mere- 
ciam os que cultuavam a língua pátria. Bem afiançou o sábio 
mestre Emmanuel Guedes, o nacionalismo completo, real, exige 
também saber manejar com respeito o próprio idioma. 

Arnaldo Amado Ferreira enfatizou as decorrências dos anos 
vinte: "o tumulto intelectual fermentado nos horrores das trin- 
cheiras e legado ao após-guerra do primeiro conflito mundial, não 
perturbou a serena estesia do seu risonho classicismo. O cubismo, 
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o dadaismo, o pontilhismo e todo o temporal desfeito do após- 
-guerra, não amolgaram a têmpera toledana da sua fé nos varões 
imortais". A tragédia espiritual danunziana ter-lhe-ia sido tene- 
brosa, se ele não houvesse criado para si próprio, para o 
conforto dos seus sentidos, um mundo a parte, um microcosmos 
em que vivia fora do mundo: verás, então, quanto é duro o saber, 
quando o saber é inútil.. . 

Em um longo tempo, dezenove anos, só por breves intervalos 
afastou-se da cadeira de Química e eram momentos em que sem- 
pre servindo a ciência e a pátria se embrenhava por ermos e que- 
bradas, nos sertões, em trabalhos de levantamento de solos e 
jazidas. Ainda aí se revelavam o médico e a têmpera de altruísta. 

Na região das fronteiras distribuía aos impaludados o qui- 
nino que, com o seu bolso, havia adquirido e dizia que o governo 
brasileiro o incumbia desse fornecimento. Penetrou e estudou O 

interior, esclarecendo o arenito de Bauru, os remotissimos fósseis 
de Botucatu, o petróleo da Chapada do Rio Verde e ao apreciar, 
com Lund, a raça brasiliense da idade geológica, abriu luzes nos 
campos da geologia, botânica, zoologia e mineralogia. 

O seu valioso trabalho, "Contribuições para a Geologia do 
Estado de Goiás", é obra de ciclopes e o marco inicial da publi- 
cação da sua vastíssima obra científica, e no entanto se recusara 
a receber algumas dezenas de contos de réis que lhe foram con- 
signadas pelos seus serviços na missão Rondon. 

Magistralmente focalizou Emmanuel Guedes: "havia nele 
algo de bergsoniano, na inadaptação da inteligência a vida prática. 
Faltava-lhe a ambição da vitória, alguém para admirar amorosa- 
mente a sua coroa de triunfador; daí, talvez, o alheiamento, o de- 
sinteresse pela disciplina construtora, o desencanto pela glorifi- 
cação! Faltava-lhe o sorriso feminino, o amor, essa graça mara- 
vilhosa que "move i1 sole e I'altre stelle"! Na encruzilhada da 
vida encontrar&se sozinho! O mundo era um deserto! - na sua 
marcha para a frente, para a vida, o destino impiedoso escrevera 
as palavras desoladoras do "Eclesiastes": vai solis! 

Como no poema de Sergio Milliet, ele podia também dizer: 

Eu tinha o encontro marcado 
na esquina da minha vida 
mas, cheguei e mío vi ninguém 
agora, eu vou pela calçada 
sozinho, sozinho, sozinho 
não tem mais esquina na vida, 
não tem encontro nem nada. . . 

Em verdade, renunciando ao mundo, tomara-se superior e 
imune as glórias de César. Podendo conquistá-lo, esqueceu-o. 
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Tudo o que o mundo, para o grande comum dos mortais tem de 
bom e tentador, foi pouco para a sua desinibição e para a sua 
Lumilda de. 

Guilherme Bastos Milward era mineiro de São João De1 Rei, 
descendente de inglés contratado para a mineração nas Gerais, e 
i~ascido aos 26 de setembro de 1878. Aculturado pelo meio e o am- 
biente tinha absorvido as qualidades e os modismos da gente 
uüs Alterosas. 

"Na sua famosa terra mineira, esta voluntária obscuridade 
j2 se tornara tradição. Dados ao recolhimento, a serenidade de 
suas cidades, ao silêncio de seus campos, ao misticismo ambienta1 
das cousas, os homens têm, pela rigorosa feição humanística de 
sua formação intelectual, uma dedicação fervorosa pelos estudos 
clássicos e religiosos que conduzem a introspecção. A paisagem 
de Minas, linda, alcantilada, esbatida em diluições de ametista, 
o céu muito azul, sempre perto, no alto cinzento das montanhas, 
tem a importância litúrgica e comovedora das catedrais e ermi- 
das postas nos contornos dos montes, presépios, itabiras e itaco- 
lomis, em Santuários de Deus e da natureza, em cambiantes de 
rxtasiar os sensórios. 

Sentem-se nos ares os acordes das sinfonias pastorais e cân- 
ticos de aves-marias, não de Beethoven e François Millet, mas 
sobrevindas das crenças e devoções mais rústicas, mas n5o menos 
fervorosas de tantos Lobos de Mesquita, Parreiras Neves, Marcos 
Coelho Neto e outros maestrinos, autores de novos e rústicos Can- 
tochóes. Os reclusos do Caraça, insulados dos familiares, mergu- 
lhados na rigorosa disciplina monástica do colégio famoso, sombrio 
e ascético, perdido entre as montanhas longínquas; ou os estu- 
dantes madrigaiescos da velha Ouro Preto, sentimentalista e his- 
tórica, com o solar de Marília e os versos de Dirceu, a vetustez 
de um passado heróico e muitas vezes cruento, os mistérios de 
inconfidências, fazem-nos sentir momento a momento "in quia 
pulvis est" ou o "memento homo" dos trapistas, este indefinível 
liame de misticismo e de tristeza, de contemplativismo e de desi- 
lusão, que os aguilhoará docemente a um sonho interior de nos- 
talgia e de beleza a obscuridade, ao sonho, e a renúncia. 

E Guilherme Bastos Milward, como outros grandes talentos 
das Minas Gerais, continuou a vida dentro de feição silenciosa, 
quase monástica, com inalterável serenidade, despido como os 
anacoretas, do galardão da glória terrena, alheio a vida exterior, 
afastado do turbilhão humano, dos fulgores da publicidade, longe 
do mundo social. Os mineiros desprendidos dos ouropeis consa- 
gradores, zombam soberbamente da glória. Esses espíritos cultis- 
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simos vão criar um mundo a parte e dele contemplam displicen- 
temente, o resto do mundo, onde os homens inquietos rodopiam 
vertiginosamente como termitas, febricitados na infindável doba- 
d-oura da vida. 

Esta circunstância ambienta1 não poderá ser desprezada por 
quem tenha de estudar a vida de nosso Mestre. É até necess$.rio 
evidenciá-la. Para entendermos o modo de ser, o viver e o sonhar 
do homem mineiro, antes de mais nada é mister compreender a 
relação "O Homem e a Montanha", tão bem analisada por Joáo 
Camilo de Oliveira Torres, em seu livro peregrino. 

A lamentável desorganização material provinha desse aban- 
dono social a que se voltou. Refugiava-se nas cavernas espirituais 
dos autores prediletos. Desamparado e triste, fugia das injustiças 
dos homens, sufocava o seu sofrimento na solidão da sua cela, 
como um cenobita enclausurado, e confortava-se na algidez das 
ciências positivas. Em suas solidões tremendas só tinha por com- 
panheiros os queridos e silentes, os preciosos livros. Livros! Li- 
vros às mancheias! O Tesouro de Bruneto Latini limitava com a 
Elégia dos namorados de Verona; a Ética de Spinoza com a Co- 
média de Dante; o Meu Cid agasalhava-se na estante, em compa- 
nhias, com o Livro de Esdras e Compêndios plenos aa Teologia 
de S. Boaventura, das orações de Cicero, das Oitavas Camonea- 
nas, ou das estrofes e rimas de Bossuet e Baudelaire. 

Os estudantes o veneravam com fervor; orgulhavam-se de 
poder usufruir de seu convívio e talento. "Pensar com ele, con- 
versar sobre literatura, música e mitologia, era o mesmo que 
possuir um raro tesourc". Cecílio Carneiro, em "Memórias de 
Cinco", romance de um momento da Casa de Arnaldo, esboçou 
um episódio trágico da vida do mestre tão ama,do. A leitura co- 
move as almas sensíveis. Referiram-no comovidos Almeida Prndo 
e Carlos da Silva Lacaz, para satisfação do saudoso Cecilio, que 
tinha a apreciação d.os dois como uma láurea. 

"Foi com emoção que o estudante subira as escadas da mo- 
desta casa de Milward, situada na rua de Santa Efigênia. Foi 
encontrar o mestre encerrado num aposento sombrio em cujas 
paredes não se via outra coisa que não fossem livros a granel, de 
todos os gêneros e de todas as épocas.. . 

Em meio a palestra, deitado num canapé, o professor pede ao 
estudante que lhe examine o ventre. O moço lo$o tornou-se 
pálido e pôs-se a tremer. Sentia sob os dedos um fígado duro, 
enorme, três vezes aumentado de tamanho, todo coberto de nó- 
dulos. Compreendeu tudo. Por instantes abatido, com espanto 
e dor, diante da horrível verdade. Depois, vagarosamente, a medo, 
ergueu os olhos com o fito de ler-lhe a expressão, e deparou com 
os olhos irônicos que já nele estavam fixos havia muito tempo. . . 
S L ~ ,  Milward já o estava olhando, quase penalizado com o es- 
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panto do rapaz, e sorriu. Diante do rosto desfigurado do estu- 
dante prolongou seu sorriso transformando-o numa risada aba- 
fada e dolorosa. E disse, com desconcertante serenidade: "E 
câncer. É o f im. .  . "  

Ao visitá-lo, Carlos Chagas, nos últimos dias de sofrimento, 
apreendeu que Milward só desejava viver mais 5 anos para o bem 
do Brasil. Num soluço, que definia sua angústia, atordoava: agora 
que tudo estava preparado para começar. Era a angústia por não 
poder terminar sua monumental obra sobre a geologia de Goiás 
e doutros rincões da pátria estremecida. . . 

Este positivista que adorava, na quietude da Abadia de São 
Bento, meditar e ouvir as músicas sacras, teve um fim digno de 
santo. A tolerância e a suavidade do padre Afonso Maria, da 
Congregação dos Lazaristas, penetraram a beleza material daquela 
alma feita de infinitos. Sigamos as descrições sentidas de Emma- 
nuel Guedes: 

"As idéias se elevaram luminosas e serenamente, na euritimia 
divina. A mística de Cristo fulcrava num remígio, a mentalidac'e 
errante do filósofo. O sacerdote e o sábio formavam uma só alma. 
Os dois espiritos irmanaram-se, fundiram-se nurr. mesmo enlevo 
místico, num mesmo deslumbramento divino! Era a revelação! 
Era a luz! Era a verdade absoluta, enfim! Na amplitude da s'ia 
mistica e luminosa concepção panteísta, emerge afinal limpido e 
harmonioso, um sentimento definido para o infinito, uma aspi- 
ração consciente profunda para Deus! Seu espírito torturado e 
anelante repousava, finalmente numa certeza, a Verdade! O 
seu coração transbordava, uma doçura infinita, envolvia os 
seus sentidos ajoelhados. Na sua alma plena de fé, cintilava a 
transfiguração. O êxtase pascaliano visionava Deus! A sua sensi- 
bilidade de crença irradiava em lágrimas redentoras. Solicitacdo 
o médico que lhe suavizava o sofrimento, murmurou numa nu- 
mildade evangélica, como Jesus, beijando os pés dos apóstolos - 
"doutor, permita-me que lhe beije as mãos". E quando o ilustre 
sábio desejou a maneira de São Francisco de Assis, cobrir de 
cinzas os pés para receber os sacramentos, o padre o confortou, 
abençoando-o; mas o penitente, beijando humildemente as fuji- 
dias mãos do sacerdote, insistiu no voto de expor os pés emagre- 
cidos, lívidos, translúcidos, para a visita de Jesus. E minutos de- 
pois os amigos e os admiradores de Guilherme que enchiam as 
salas, e os vizinhos atentos que se admiravam de tantos e tão ilus- 
tres visitantes ao habitualmente silencioso palacete da rua Sena- 
dor Ver,weiro, ouviram, profundamente sensibilizados, os olhos 
umedecidos de lágrimas e os corações contritos, uma voz magní- 
fica de barítono que se erguia esplendidamente para o céu! 

Guilherme Bastos Milward, que pedira para ficar só, um 
momento, num arroubo mistico da sua alma intemerata, cantava 
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serenamente em ação de Graças ao Criador, um "Laudate Do- 
mine", admirável, em purissimo umbriano de epopéia francis- 
cana ! 

"Laudate Si Misignore, com tucte le tue creature". . . 

As empatias fraternas de Emmanuel Guedes fizeram-no es- 
crever roteiro evocativo de justa perenidade no livro "Renúncia", 
que ficará alumiando os tempos como exemplo de leal amizade. 

Da conversão do mestre em que evolam as mais sublimes e 
perfeitas formas de espiritualidade, podemos concluir que a Casa 
de Arnaldo, a Faculdade de Medicina de São Paulo, teve, entre os 
seus doutos professores, um sábio; mas, e principalmente, um 
santo, Guilherme Bastos Milward. . . 



A CASA DO GRITO, UM RANCHO SETECENTISTA 

Geraldo Dutra de Moraes 

O Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, verdadeiro te- 
souro de manuscritos, guarda em suas estantes, repletas de có- 
dices e cartapácios quase nunca compulsados, um precioso asco 
de construção rural do século XVIII, documento inédito que se 
nos afigura do maior interesse para a História da Arquitetura de 
São Paulo, lamentavelmente desprovida de material comproba- 
tório e esclarecedor, concernente às edificaçóes setecentistas. 
Trata-se do original de uma Planta-Prospecto, a aquarela, modelo 
padronizado para oito ranchos-armazéns que deveriam ser eri- 
gidos, por conta do Real Erário, ao longo do Caminho do Mar, via 
de comunicação única entre a Cidade de São Paulo e a Vila de 
Santos. 

A Calçada do Lorem 

Essa planta complementava minucioso projeto de construção 
do famoso caminho colonial, iniciada em 1789 e concluída em 15 
de fevereiro de 1792, obra de engenharia arrojada para a época, 
que passaria a História com o nome de Calçada do Lorena, em 
homenagem ao jovem governador, responsável pelo extraordiná- 
rio empreendimento, que tantos benefícios trouxera a evolução da 
depauperada economia paulista. 

Para concretizar esse importante programa viário que mere- 
cera o beneplácito régio, não hesitou d. Bernardo José Maria Ce 
Lorena e Silveira( 1) capitão-general da Capitania de São Paulo, 

1) Tomou posse do governo da Capital em 5-6-1788, sucedendo ao ma- 
rechal José Raimundo Chichorro da Gama Lobo, então no exercicio 
interino do cargo. Contava apenas 30 anos de idade. Administrou São 
Paulo até 28-6-1797, sendo transferido no mesmo ano para a Capitania 
das Minas Gerais, em substituição ao Visconde de Barhacena, em cuja 
governança permaneceu durante o período de 1797 a 1803, época em 
foi nomeado para o cargo de vice-rei da índia. Anteriormente, havia 
sido agraciado com o título de 5.0 Conde de Sarzedas. É um dos poucos 
Távoras que escaparam a morte sofrida por seus parentes envolvidos 
na tentativa de assassinio contra o rei d. José. Consta que se devera 
isto ao fato de ser ele filho bastardo de d. José I com Tereza d e  
Távora. 
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em contratar os serviços de dois engenheiros portugueses, alta- 
mente qualificados: brigadeiros José Custódio de Sá e Faria e Joáo 
da Costa Ferreira, ambos pertencentes ao Real Corpo de Enge- 
nharia(2). Mais tarde, juntar-se-ia a equipe, valorizando-a, o car- 
tógrafo Antonio Rodrigues Montezinho. Graças a dedicação e ca- 
pacidade técnica desses militares lusitanos, tornou-se possível a 
execuçáo de numerosas obras, tanto de engenharia civil e religiosa 
quanto de cartografia, topografia e urbanismo, todas, porém, da 
maior relevância para o desenvolvimento da Capitania de São 
Paulo. Convém enumerar alguns dos trabalhos projetados por esse 
grupo de engenheiros: Calçada do Lorena, Mapa topográfico do 
Caminho do Mar, Ranchos-armazéns de tropeiros, Monumento do 
Fico(3) Ponte coberta sobre o Rio Cubatáo, Plano urbanístico de 
São Paulo, Levantamenti0 cartográfico da Capitania, Mapa coro- 
gráfico e hidrográfico de toda a costa da Capitania de São Paulo, 
Ponte sobre o Anhangabaú, Estabelecimento das linhas postais, 
Teatro da ópera, Chafariz do Largo da Misericórdia etc. 

Caberia ao brigadeiro José Custódio de Sá e Faria(4) chefe 
da equipe, a execuçáo dos projetos para os seguintes templos: 
nova capela-mor, altares colaterais da nave, nova fachada e torre 
da Igreja de São Bento (1772 a 1777); Capela da fazenda de São 
Bernardo; e reforma completa do frontispicio da Igreja de São 
Caetano(5). São também de sua autoria sugestivos desenhos a 
bico de pena, feitos em 1776: "Paisagem de Cananéia vista do 
rilar", "Matriz de Cananéia", "Matriz de Iguape", "Igreja de São 
Joáo do Peruibe",  matriz de N. Sr.* da Conceição'' e "Matriz de 
Itanhaém"(6) além de muitos outros, pertencentes ao Arquivo 
Xistórico do Itamarati. 

Não foi fácil a construção do novo caminho, principalmente 
no trecho mais acidentado da serra, denso de alcantis e taludes 
ahiçsais, circunstância que apresentava problemas complexos de 
engecharia, em conseqüência dos constantes desmoronamentos 

2) Vieram para o Brasil em missão oficial do governo português a fim 
de demarcar as fronteiras estabelecidas nos termos dos Tratados de 
Madri (1750) e, posteriormente, de Santo ILdefonso (1111). 

3) Marco de pedra constituído por quadro placas, contendo as seguintes 
inscrições em baixo-relevo: «MARIA I. REGINAIneste ano 119010MNIA 
VINCIT AMOR SVBDITORVMI Fez-se este caminho no feliz governo 
do 111.0 e Ex.O Bernardo José de Lorena General desta Capitania*. 

4) Chegou ao Brasil em 1751 e faleceu em Buenos Aires onde realizou 
vários projetos e estudos, alguns dos quais adquiridos pelo Arquivo 
Histórico do Itamarati. 

5) José Custódio de Sá e Faria é o autor do projeto da esplêndida Igreja 
de Santa Cruz dos Militares, do Rio de Janeiro, cuja fachada mantém 
analogia com a de Gesú, em Roma. 

6 )  Conf. pesquisa de Regina Maria de Moraes divulgada pelo arq.O Carlos 
A.C. Lemos, in <'Folha de S .  Paulo», ed. 27-3-1971. 
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das encostas abruptas, dificuldades agravadas pelo alto índice 
pluviométrico da região. A execuçãu da obra, considerada "ci- 
clópica e custosa", exigira a aplicação de somas apreciáveis, além 
de recursos adicionais autorizados pela Metrópole, despendidos 
que foram nos serviços de demarcação, retificação, cortes, ater- 
ros, terraplenagem, paredões de arrimo, parapeitos junto aos des- 
penhadeiros, pavimentação de pedra, canalização de águas plu- 
viais (composta de alcatruzes) pontilhões, ranchos etc. Atri- 
buia-se aos empreiteiros a contratação da mão-de-obra especiali- 
zada, enquanto o trabalho árduo nas pedreiras, o transporte de 
material e o movimento de terra estiveram a cargo de escravos 
alugados e galés(7) procedentes de São Paulo e Santos. Afirma 
o arquiteto Benedito Lima de Toledo, historiador de reconhecida 
probidade, que "com o traçado da Calçada do Lorena os oficiais 
do Real Corpo de Engenheiros reãlizaram uma façanha supreen- 
dente: construiram uma estrada que vence a serra de Paranapia- 
caba, sem cruzar, uma vez sequer, um curso d'água"(8). 

Cumpre assinalar que esse caminho ziguezagueante obedecia, 
em parte, a mesma traça remanescente da trilha dos Guaianases, 
séculos antes palmilhadas pelas sapatorras pioneiras de João 
Ramalho. Em 1681, caberia a Lourenço Castanho Taques emprei- 
:ar a obra de alargamento da picada, tornando-a mais acessível e 
menos agreste(9) em condições de assegurar o trânsito perma- 
nente de viajantes e o transporte de cargas por tropilhas de mulas, 
até então feito aos ombros dos índios. Desde aquela época, o SE- 
nado da Câmara de São Paulo passou a zelar pela manutenção do 
primitivo caminho, vital a sobrevivência dos paulistanos. 

O notável programa da administração Lorena tinha por fina- 
lidade precípua estimular a agricultura (notadamente a cultura 
da cana-de-açúcar) e garantir o escoamento das safras produzidas 
em São Paulo, Sorocaba, Piracicaba, Itu, Jundiaí, Parnaíba, Mogi- 
Mirim, Atibaia, São Carlos (Campinas) e Mogi das Cruzes, mc- 
diante a conquista de novos mercados consumidores. Pretendia-se 
estabelecer, em decorrência, uma infra-estrutura capaz de colocar 
a Capitania de São Paulo em condições adequadas de participar 
do comércio exterior(l0) através da exportação de açúcar e al- 
guns produtos agricolas. Lorena, homem empreendedor e dinâ- 
mico, sempre se preocupou com a materialidade das soluções. Dai, 
sua incontestável preferência pelos setores de obras públicas e 
agricultura, cujas metas o fascinavam, embora não se descuidasse 
do bem-estar social e muito menos da arrecadação fazendária. 

I Presos sentenciados a trabalhos forçados. 
8 Benedito Lima de Toledo, in *Projeto Lorenau, ed. Protur, 1975. 
9) IR acórdão do Senado da Câmara de S. Paulo, conf. contrato assinxcio 

em 3-3-1681. 
10) Benedito Lima de Toledo, op. cit. 
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Pode-se comparar seu profícuo governo, em termos de realizações. 
ao do Morgado de Mateus. 

Localizaçáo dos ranchos 

Nenhum detalhe passara despercebido a argúcia dos enge- 
nheiros responsáveis pelo projeto do novo Caminho do Mar. Tudo 
fora previsto no sentido de proporcionar um conforto razoável 
aos usuários. Entre as benfeitorias planejadas, constava um item 
prioritário, relacionado a construção da série de oito ranchos, 
misto de pousadas e armazéns, cujas unidades deveriam situar-se 
em pontos estratégicos, demarcados a beira da estrada. 

Localizava-se o primeiro deles no Ipiranga; o segundo, próxi- 
mo da ermida de N.Sr.= da Boa Viagem (São Bernardo d.o Campo); 
o terceiro, ao sopé da serra (Rio Pequeno); quatro outros, no 
percurso sinuoso e acidentado da serra de Paranapiacaba, que 
compreendia "mais de 180 curvas"(1l); e o último, nas cercanias 
da ponte sobre o Cubatão, onde primitivamente funcionava o Re- 
gistro de Passagem(22). Esses pousos serviam de pernoite aos 
tropeiros e viajantes, descanso dos animais, armazenagem even- 
tual de mercadoria sujeita a perda de peso (sal e açúcar) ou 
abrigo provisório de carga em trânsito e provisionamento de 
mantimentos para prosseguir viagem pelo caminho ín-vio da serra, 
em demanda do porto de Santos. 

Estabelecia ainda o plano a construção de rsinchos similares, 
no trajeto dos principais caminhos do Interior que interligavam 
São Paulo as regiões agrícolas, principalmente aquelas produtoras 
dz açúcar. Estendia-se a providência a movimentada estrada do 
Eio de Janeiro (Vale do Paraíba) carecente também desse indis- 
pensável melhoramento. Documentos coevos mencionam, fre- 
t~uentenente, os ranchos situados na Penha. e em Pinheiros, que 
se tornaram famosos. Com o decorrer dos ar.os, começaram 2. 
surgir, eix torno dos pousos, "vendas de secos e molhados", ~ z s -  
tagens e milharais que ofereciam atendimento suplementar acs 
viajantes. 

Análise da plafzta 

Para esclarecimento dos leitores, sequiosos de minúcias técni- 
cas, jukamos oportuno descrever a com~osicão arauitetònica dos 
ranchos, consoãnte os elementos inserios no projeto, cuja au- 
toria é atribuída ao brigadeiro José Custódio de Sá e Faria. 

:i) Daniel Parish Kidder, in aReminiscências de viagens e permanências 
no Brasil*, ed. Biblioteca Histórica Brasileira, 1972, pág. 173. 

12)  Posto fiscal destinado i cobrança do tributo real incidente sobre as 
mercadorias em t,ransito e o pedágio pelo direito de passagem. 
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Compõe-se de dois riscos que se i n t q r a z  e se completam: 
um prospecto (fachada e empena) e uma planta (corte horizontal) 
com o respectivo petipé em palmos (13). Autenticam o documen- 
to os carimbos oficiais da Biblioteca Nacional e do Arquivo Ultra- 
marino de Lisboa. Lê-se a direita, o título manuscrito: "Planta e 
prospecto dos Ranchos que se hão de fazer no caminho que vai 
da Cidade de São Paulo para a Vila de Santos". Segue-se a seguinte. 
observação: "NB. Os Ranchos que vêm das diferentes estradas até 
esta Cidade são semelhantes a estes, só com a diferença de que 
cada casa tem trinta palmos em quadra". 

Trata-se de construção simples, característica do estilo rural. 
porém, sólida, feita para durar. Ocupa a área de 90 palmos de 
comprimento por 40 palmos de largura (medida externa) paredes 
de taipa apiloada com três palmos de espessura, telhado de duas 
águas, provido de amplos beirais em balanço, amparados por ca- 
chorros aferentes que servem de elementos de sustentação. A 
divisão do rancho é funcional. Compõe-se de dois compartimentos 
independentes que comunicam através de uma porta interna. O 
maior deles, semi-fechado, mede 45 palmos de comprimento por 
35 de largura e 22 palmos de altura (pé-direito). Servia de pou- 
sada aos tropeiros e viajantes, para pernoite ou refúgio das chu 
vas. Após descarregarem a carga e os arreios, soltavam os ani- 
mais no pasto. Preparadas as refeições em seus t,rens de cozinha, 
deitavam-se para dormir sobre os ponchos e pelegos estendidos 
no chão ou em redes, tendo a iluminar o ambiente a luz b r e u -  
leante da candeia. As frentes desse cômodo são vazadas em forma 
de galpão, atingindo as paredes cerca de oito palmos de altura. 
Duas pequenas cancelas de madeira (uma em cada frente) fixadas 
em esteios de baraúna falquejada, permitem o acesso ao rancho. 

O compartimento subseqüente mede 35 palmos por 35 de 
largura e destinava-se, exclusivamente, ao armazenamento de 
mercadorias em trânsito. Surpreendentemente, a planta consigna 
curioso mezanino, ocorrência inusitada em projeto coetâneo, iné- 
dita talvez na História da Arquitetura Colonial Brasileira. Consta 
no documento a seguinte especificação: "Casa estivada aonde se 
devem guardar os armares" (sic). O mezanino é assoalhado com 
largas tábuas justapostas, que se apoiam em robustas vigas de 
madeira, sendo vazado o centro, em forma retangular (15 x 25 
palmos) e, ao alto das paredes, distribuem-se cinco pequenos vãos 
(seteiras) e um óculo, os quais proporcionam iluminação e ven- 
tilação ao compartimento superior. O piso térreo é igualmente 
assoalhado, servindo ambos de depósito, onde se empilhavam as 
caixas e os jacas de açúcar e sal, produtos de exportação e inl- 
portação. 

7 )  Medida altiga de ext-nsão eqiiivalente a 8 polzgadac. ou 0,223m 
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Devido aos elevados encargos de manutenção, em 1806, no 
governo de Antonio José da Fonseca e Horta, os ranchos passa- 
ram a ser "dirigidos e explorados comercialmente por arrenda- 
tários", mediante contrato de concessão, em regime de comodato. 
Decorridos alguns anos, transformaram-se em "vendas e hospe- 
darias", perdendo seu aspecto arquitetônico original, em conse- 
qüência das modificações arbitrárias neles introduzidas, segunda 
c interesse pessoal dos beneficiários. 

A guisa de compensação, os concessionários se obrigavam a 
construir, a beira da estrada, ranchos abertos para abrigar os tro- 
peiros e viajantes desprovidos de recursos. Esse tipo de rancho 
foi largamente usado no Caminho do Mar, desde o século XíTI; 
era de c o n s t r u ~ ~ ~ o  primitiv:i, rústica e precária, a rnacei~a indigena. 
Consistia em uma coberta de duas águas, forrada de sapé, sustec- 

, . tada por vc i ios  csteios, tendo inteimmente aberto, sem qualcp:r 
vedação, o espaço retangular utilizável. 

Numerosos artistas estrangeiros integrantes das missões cim- 
tificas que percorreram o caminho da serra de F'aranapiacaba, no 
século XIX, fixaram interessantes aspectos desses ranchos, vistas 
panorâmicas da estrada e curiosos flagrantes dos diversos ti-os 
rie tropeiros e tropas de mulas, "compostas de cem a trezen:?? 
:rilimais cada ume", separadas em lotes. 

A Casa do Grito é um museu evocativo do ciclo do tropeiro, 
de excepcional significação para a memória paulista. Constitui, 
sem dúvida, autêntica relíquia da arquitetura rural setecentista, 
valorizada ainda pela magnífica coleção de peças (móveis e 8.1- 
faias) que a guarnece. Encontra-se no sítio histórico do Ipiranga, 
a margem do célebre Caminho do Mar, adjacente ao monumez::,o 
da Independência. Ocorre lembrar que a denominação Casa do 
Grito é de origem popular, e deve-se, principalmente ao fato de 
figurar a casa no famoso quadro alegórico de Pedro Américo, feito 
em Florença, obra pertencente a pinacoteca do Museu Paulista(l4). 
Anteriormente, denominava-se "Rancho Nacional", consoante re- 
ferências explícitas consignadas em documentos e mapas antigos. 

A época da Independência, segundo depoimento do padre 
Belchior Pinheiro, confirmado pelo Barão de Pindamonhangaba, 
ambos testemunhas oculares do Grito do Ipiranga, era arrenda- 
tários desse pouso, o alferes Joaquim Antonio Maria, em cuja 
venda se achavam reunidos quase todos os d-ragões da guarda, 

14) Pedro Amárico de Figueiredo e Iaelo (*Areias, Paraiba, 28-4-1843 + Flo- 
rença, 7-10.1905). A tela c 1 0  Grito da IndeEendênciaa ou arndependên- 
cia ou Mortes mede 9,00 x 5,10 m, foi elaborada em 1888, por encomenda 
do governo do Estado de Sáo Paulo. 
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D. Bernardo José Maria de Lorena e Silveira, Conde 
de Sarzedas, govermdor da Capitania de São Paulo 

11 788 / 1797) 
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em uniforme pequeno. Nesse local, o tenente Francisco de Castro 
Canto e Melo, ajudante de ordens do príncipe, foi convocá-los por 
ordem de d. Pedro para, em formatura, assistirem ao ato da 
proclamação. 

Trata-se do único rancho remanescente do Projeto Lcrena 
que, por circunstâncias assaz favoráveis, permaneceu parcialmente 
conservado até 1954, não obstante apresentasse indícios evidentes 
de reformas e modificações sucessivas verificadas no decorrer de 
162 anos, que desfiguraram suas composição originária, tanto ex- 
terna quanto interna. Além dos acréscimos híbridos e eliminações 
inadequadas, que comprometeram a beleza plástica e a estética 
do pouso, mesclaram o processo construtivo da taipa apiloada 
com a aplicação simultânea de materiais heterogêneos, anacròni- 
cos, a exemplo da trama de pau-a-pique e alvenaria, constatáveis 
nas paredes divisórias. Para melhor aproveitamento dos espaços, 
demoliram também o mezanino, julgado talvez inútil. Contudo, 
ainda permanece bem visível, saliente no alto da parede, em po- 
sição horizontal, grossa viga de madeira roliça que sustentava os 
barrotes e os caibros do mezanino. 

Por ocasião das comemorações do IV Centenário de São 
Faulo, a Prefeitura Municipal determinou restaurar a Casa do 
Grito que se encontrava em péssimo estado de conservação, amea- 
çando desabamento. O serviço de reforma e adaptwáo foi exe- 
cutado pelo eng." Júlio Lacreta, então diretor do Departamento 
cie Obras do Município, sob a supervisão do historiador Nuto 
Saiit'Ana, responsável pelas pesquisas em os arquivos paulistanos. 
Não encontrando, porém, os subsídios indispensáveis a feitura do 
inemorial descritivo que permitisse a exata reconstituiçáo arqui- 
tetõnica do rancho, na sua configuração originária, Nuto Sant'Ana 
recorreu, debalde aos relatos lacônicos e a iconografia díspar, im- 
precisa, reproduzidos em livros dos cientistas que percorreram as 
estradas de São Paulo. 

John Mawe(l5) geólogo inglês que passou por São Paulo, em 
1807, vindo de Santos, foi talvez o único viajante estrangeiro a 
mencionar a pousada do Ipiranga, embora o fizesse sucintamen- 
Te: " .  . . Em sua vizinhança imediata (São Paulo) o rio (Taman- 
duateí?) corre paralelo a estrada, que as vezes, a inunda e cobre 
de areia; a nossa esquerda, vimos grande estalagem ou hospeáarw. 
(Casa do Grito?) onde são descarregadas as mulas e onde os via- 
jantes, comumente, passam a noite". 

Nestas circunstâncias, Nuto Sant'Ana optou pela simples res- 
tauração do pouso, na forma encontrada, acrescentado alguns cô- 
modos que, no seu entender complementariam a composiçâo f ~ n -  
cional do projetado museu. Em conseqüência, as duas dependên- 

15) I n  aTravi!s in the Interior of Brazils, Filadélfia, ed. 1816 
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cias constitutivas do antigo rancho foram subdividas em oito com- 
partimentos, com as seguintes funções predeterminadas: sala, 
quarto de hóspede de categoria, venda, sala de jantar, quarto de 
hóspede ou depósito, quarto dos donos da casa, despensa, cozinha 
e varandáo. Esse é o esquema da atual Casa do Grito, versão de- 
turpada, supositicia de um rancho de tropeiro do período sete- 
centista. 

Pena que Nuto Sant'Ana desconhecesse a planta-prospecto, 
elaborada em 1789 pelo brigadeiro José Custódio de Sá e Faria, 
existente no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa.. . 



CONSIDERAÇOES SOBRE UMA GRANDE DATA 

Mário SaveIEi 

Mais uma vez, na honrosa função de orador desta Casa de 
estudos e civismo (agora com responsabilidades acrescidas pela 
generosa reeleição), venho falar na data maior de nossa estuante 
metrópole: o 25 de janeiro. Um mês, exatamente, após o Santo 
Natal - vinda a Terra, numa noite de estrelas de nunca mais 
atingido fulgor, do Mensageiro Divino de Bondade. Esta coinci- 
déncia numérica e avizinhadora foi prenúncio de destino solar 
de uma urbe exponencial da Civilização Cristã. 

Retorno a tema muitas vezes focalizado, mas que - como 
afirmou o nosso inolvidável Aureliano Leite na magistral oraçáo 
que, há 17 anos, proferiu no Pátio do Colégio - deve ser repetido 
"para que se fixe na memória e na alma das gentes que vêm do 
mesmo passado, muitos da mesma cepa". A História de um Povo, 
como suas canções de gesta, não enfada nunca a quem for parte pal- 
pitante desse Povo. 

Apesar de ater-me, como linha mestra, as normas cívico-cultu- 
rais regedoras desta manifestação de todos os anos, apresentarei 
algumas observações decorrentes da afeição sem lindes que dedico 
a esta cidade macerante, mas fascinante, e fruto, também, de mi- 
nha formação profissional e da privilegiada plataforma de obser- 
vação que é minha já longa permanência na direção da Sociedade 
"Amigos da Cidade". 

Volvamos os olhos para o passado - remontemos exatamente 
424 anos no fluir da História - e contemplemos, empolgados e 
enternecidos, pouco mais de uma dezena de rotas sotainas negras 
galgando - quase arrastando-se - o alcantil atlântico que vincou 
em definitivo o destino de São Paulo. São os impávidos soldados 
da paz de Loiola - o Santo da Coragem - que, ainda vivo, há 
pouco fundara a Companhia de Jesus. Vinham edificar na boca 
do Planalto da grande aventura um novo colégio, tangidos pelo 
desconforto do lagamar vicentino, atraídos pelo aceno de uma 
santa e árdua missão - a catequese na selva -, procurando 
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manter, ao cumprir esse encargo evangelizador. viva, a estrutura 
da célula basilar da Civilização Cristã - a Família - pela perma- 
nência dos pupilos indígenas nos próprios lares. O douto Serafim 
Leite afirma que a fundação de São Paulo ocorreu cinco meses 
antes da Missa oficiada por Manuel de Paiva, quando nos campos 
de Piratininga est,eve Manoel da Nóbrega. Como, porém, o surgi- 
mento de São Paulo foi, acima de tudo, um ato de Fé; fixemo-nos, 
como manifestação inaugural, na Santa Missa rezada junto a~ 
pobre e pequeno rancho em muxirão preparado pelos religiosos 
e filhos da terra. Ali começou a caminhada de gigantes que faria 
do burgo perdido na fímbria do sertão o comprovador do Mundo 
hodierno de que na linha tropical, tão malsinada pelos fisiógrafou 
afoitos, poder-se-ia desenvolver uma civilização que ombreia com 
es mais avançadas do Hemisfério Norte e numa marcha tão e% 
tugada que hoje já se procura, forjando pretextos ecológicos, so- 
freá-la. Esquecem-se que o temor ao progresso é o último resquácio 
do subdesenvolvimento. 

É complexo de inferioridade que São Paulo historicamente 
repele. 

Mencionemos, como exórdio e como contradita a esse injusto 
julgamento de nossa aptidão ao desimpedido evolver, nesta data 
eenital, com sobriedade paulista, Peitos decisivos da História na- 
cional que tiveram São Paulo como cenário, ou aqui buscaram 
estímulo maior: a Independência, a Abolição, a República, a per- 
manente pregação democrática e o epós bandeirista, sem o qual 
a carta geográfica do Brasil seria uma versão atlântica do longili- 
neo mapa chileno. 

Adotemos, para tema central destas palavras gratulatórias, a 
marcha de São Paulo no último século - o trato da História que 
vivemos fisicamente ou conhecemos sentimentalmente através dos 
relatos inesquecíveis de nossos pais ou avós. 

É o período empolgante de transmudação de pacato e ro- 
mântico núcleo das estúrdias acadêmicas, no dinâmico centro de 
comando da produção cafeeira (o "milagre do século XX", no 
dizer douto de Enrico Ferri) e, por fim, na metrópole setimilio- 
nária de hoje. É história de pouco mais de um século. Começa 
quando São Paulo ainda era uma cidade de taipa de pilão - a 
técnica rudimentar ensinada pelo Padre Afonso Braz, "o primeiro 
arquiteto de Piratininga". Essa "mud-city" do comentário depre- 
ciativo de um visitante inglês, transmudamô-Ia em onze decénios, 
numa outra de alvenaria, que, por sua vez, cambiamos pela atual 
de concreto. Benedito de Toledo, lapidarmente, definiu São Paulo 
como cidade palimpsesto - pergaminho do qual o escrito é apa- 
gado para dar lugar a outro, de frequente com valor menor. 

Voltamô-nos para 1870, época em que esta Capital definiu-se 
como matriz do opulento comércio cafeeiro, em decorrência so- 
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bretudo da ligação ferroviária, inaugurada em 1867, entre o Atlân- 
tico e o Planalto feraz, recoberto pelas lavouras da rubiacea pre- 
ciosa que deu aroma incisivo a civilização paulista. São Paulo dei- 
xava de ser a vila dos tropeiros. A estrada de ferro, na feliz ex- 
pressão de Eurípides Simões de Paula, o valor que há pouco 
tragicamente perdemos, propiciava "a segunda fundação da ci- 
dade". Lembremõ-nos que nesse ano - 1870 - São Paulo possuia 
apenas 31.000 habitantes. Para confronto com as metrópoles que 
hoje se lhe equiparam, citemos a população de algumas destas, 
naquela ocasião: Rio de Janeiro 260.000 habitantes; Paris 1.900.000; 
Nova York 1.000.000; Grande Londres 3.400.000 e Tóquio 1.800.000. 
Na passagem do século a população paulistana atingia a 240.000 
almas - aproximadamente o número de habitantes de Cuzco, a 
capital do Império Incáico, quando, em 1533, lá chegaram os do- 
minadores espanhóis. Atualmente Cuzco tem 70.000 habitantes. 
Seria necessário alcançar 1934 para transpormos o primeiro mi- 
lhão. Hoje a "Grande São Paulo" abriga 11.000.000 de almas - o 
equivalente a população do Chile, duas vezes a da Bolívia e 3 
vezes a do Uruguai. 

O núcleo comercial, cívico e social situava-se essencialmente 
no Triângulo e seu coroamento - a Praça da Sé. O mesmo deli- 
neamento básico que remontava ao Quinhentismo, quando a dire- 
triz de atual rua Quinze constituía o caminho que ligava o Colégio 
a taba de Tibiriçá (Largo Sáo Bento), a Direita nada mais era 
do que a vereda conducente do Colégio ao Piques, saída dos que 
eemandavam a hinterláncia agressiva, e a São Bento constituía 
senda de ligação da taba de Tibiriçá, ao citado acesso ao Piques. 
A marcante predominância do Triângulo (dos, pela nossa geração, 
recordados e sofisticados "footings" das tardes de sábado) per- 
durou no panorama urbano até quando Prestes Maia deu começo 
às obras de seu inexcedido Plano de Avenidas. 

A Direita e a 15 de Novembro (da Imperatriz) convergiam 
para o Largo da Sé ,  pouco mais do que um Pátio orlado pela 
Igreja de S. Pedro da Pedra, demolída em 1911, e pela velha Sé, que 
ali permaneceu por três séculos, até quando, em 1912, ampliando 
os planos urbanísticos de Bouvard, na operosa administração 
Raymundo Duprat, sob inspiração e estímulo do grande D. Duarte 
Leopoldo e Silva, decidiu-se demolir tudo o que necessário fosse, 
para ser criada uma praça que oferecesse perspectiva imponente 
a grande mole gótica projetada por Maximiliano Hehl para ser a 
Catedral da maior arquidiocese católica do Ecúmeno. 

Hoje deveria ter sido inaugurada a nova Praça da Sé, am- 
pliada e reconst~ída,  em decorrência das obras do Metrô, reva- 
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lorizadoras do "velho Centro" - ágora imensa engalanada para 
os tempos novos, que fará o velho logradouro reingressar com es- 
plendor na textura da cidade que - tendo-a como centro espiri- 
tual - se constituiu na maior realização urbana de todo o de- 
correr da História da Humanidade, ao Sul da Linha Equatorial. 

O antigo vilarejo loiolista evolveu desmesuradamente, esten- 
dendo-se numa periferia imensa que constitui o capitulo dramá- 
tico da difícil problemática urbana, (problemática de todo o mun- 
do hodierno) mesmo quando considerado estritamente do ponto 
de vista da justiça social, pois nessa sofrida região concentra-se 
a força do trabalho propiciadora dos meios que possibilitam a 
Metropole indormida exibir, em muitos nódulos, feição de opu- 
lência, que, infelizmente, quando nossa urbe é contemplada como 
um todo, evidencia-se não corresponder a dura realidade global, 
que devemos enfrentar e, fiéis as nossas tradições de luta, vencer. 

Retornemos ao período em que, tendo como fulcro a lavoura 
cafeeira, São Paulo estugou o passo. Elegeria como monumento 
evocativo dessa quadra a estrutura vitoriana da Estação da Luz 
- hoje mais um motivo para injustificada polêmica entre tradi- 
cionalistas e inovadores (quase diria iconoclastas). 

A importância da ferrovia na estatificação urbana, como fa- 
cilidade de acesso as prósperas propriedades agrícolas do interior, 
foi lucidamente compreendida pelos empreendedores Glette e 
Nothman, que, adquirindo a Chácara Mauá - antigo Campo Re- 
dondo - limitada pelo leito do caminho de ferro, criaram nosso 
primeiro bairro elegante, alojador de abastados capitães da la- 
voura, que até no nome tem chame parisiense: Campos Elíseos. 
Depois, como disse Mário de Andrade, "a taba cresceu", e, no 
inicio do século, a gente do escol, após ocupar a Angélica e Higie- 
nópolis, galgou a encosta e foi refulgir no espigão - na Paulista 
dos idos belos ipés e corsos elegantes - para, em seguida, no 
entreato das duas Conflagrações Mundiais, ainda mais enrique- 
cida pelos surtos industriais decorrentes da situação internacional, 
gerada pelas hecatombes, descer rumo ao Pinheiros, engalanando 
os Bairros Jardins, espraiar-se pelo Pacaembu, Perdizes e Aclima- 
ção, e, agora, mais uma vez, subir encostas para reluzir no Mo- 
rumbi. Seguimos, assim, os passos d.os eleitos de boa fortuna. 

Mas, a facilidade de transporte dos produtos manufaturados 
bem como da matéria-prima e do equipamento fabril, então pre- 
dominantemente provindos do exterior, propiciada pelo caminho 
de ferro, fez com que incipiente paisagem industrial se localizasse 
nas proximidades dos trilhos da antiga "São Paulo Railway". 
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Ao longo dos leitos ferroviários constituíram-se os bairros 
proletários: Brás, Móoca, Bom Retiro, Água Branca e Lapa. O 
ambiente daqueles para quem a vida foi menos generosa em bens 
materiais. 

A partir do primeiro ano do século, os bondes elétricos (tão 
precipitadamente eliminados, apesar de nossas reiteradas recomen- 
dações) constituíram fator determinante da ocupação do espaço 
metropolitano. 

As ferrovias, convergindo, pelas condições topográficas excep- 
cionalmente favoráveis, para São Paulo, polarizaram duas incisi- 
vas vocações empresariais autoctones: a do comando do amanho 
da gleba é a da produção maquinofatureira. 

E essa dúplice capacidade realizadora convocou lidadores de 
todos os recantos do Orbe (em número maior atlanto-mediterrã- 
neos) dando a São Paulo - num exemplo ímpar de democracia 
genética - a feição de "Cosmópolis" poeticamente fixada por Gui- 
lherme de Almeida. Mas, um cosmopolitismo estável, gerador de 
compreensão e, até mesmo, afeto entre coletividades oriundas de 
todos os quadrantes, para o convívio que fez das preocupações, das 
dores e das zlegrias do cotidiano elos sentimentais dignificadores 
das Criaturas de Deus. E as cantinas da Bela Vista, das envolven- 
tes melodias napolitanas, não estão distantes das vistosas lanter- 
nas nipónicas da Liberdade, do típico comércio israelense do Bom 
Retiro, das petiscarias árabes da baurada do Tamanduateí e do 
forró nordestino das cercanias da Roosevelt. E tudo numa har- 
monia plena e espontânea que é nobre exemplo para um Mundo 
em conflito. 

* 
E é nesse ambiente de compreensãc multinacional, numa eco- 

comia de formigueiro tendida até ao paroxismo, que devemos 
prosseguir nossa árdua trajetória, sem deixar-nos impressionar 
pelo pessimismo congênito de alguns e o insincero exagero de 
outros (lembremó-nos que sempre existiram usufrutuários dos 
percalços) deformadores da nossa não fácil realidade ecológica. 
Repitamos que as reconhecidas insatisfatórias condições ambien- 
tes - como, na mor parte das grandes concentrações urbanas 
clesta civilização de consumo - não justifica a imagem desfigu- 
rada de São Paulo, apresentada, cavilosamente, como inapta, se 
não lhe sobrestarmos artificiosamente o evolver, a propiciar con- 
dições materiais de vida coadunantes com o conceito ocidental de 
dignidade humana. 

Tem sido, na verdade, constante na trajetória da gente de São 
Paulo o ter que comprovar náo corresponderem aos fatos, muitos 
julgamentos apressados ou malévolos sobre ela formulados. 
Fiz-se muita atoarda quanto ao materialismo paulista. E no en- 
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lanto - sem desmerecer feitos de outras unidades federativas 
- não encontramos na história do desprsendimento aos bens ma- 
teriais de uma inteira coletividade, nada que se sobreleve a Epo- 
péia Constitucionalista de 32. 

Monsenhor Castro Nery, em oração memorável, proferida no 
Quarto Centenário da Cidade, repele candentemente a injustiça 
de considerarem o espirito paulista "mais barro do que flama . 
Desde o momento sagrado em que no outeiro do grande d-estino 
- o Pátio do Colégio - foi chantada a Cruz de Cristo, São Paulo 
evolveu "nos caminhos do espírito como pedagogo da mística 
brasileira". 

A catequese loiolista deu destino sobrenatural a evolução so- 
ciológica de uma Pátria nascente. 

Depois, no exame da gesta das entradas, interpretação unila- 
teral depreciou o bandeirismo, acusando-o de apresador do íncola 
e de imediatismo na busca, pela violência, do lucro farto e fácil. Ne- 
cessário foi que sociólogos modernos apontassem méritos, exigen- 
tes de estoicismo, da colonização promovida pelos paulistas, na 
hinterlãndia, para que se estabelecesse a verdade sobre o "rush" 
sertanejo. 

Na luta pela Independência, São Paulo foi a plataforma dos 
Andradas. Depois nas aulas da sesquicentenária casa das arcadas 
franciscanas ofereceu ao Brasil ensinamentos plasmadores dos 
estadistas mais esclarecidos do Império e da República. Na luta 
contra a mácula negra da Escravidão, sem possuir a verbipotên- 
cia de outras regiões, contribuiu a toda hora com legiões de heróis 
obscuros e obstinados, muitos inscritos no "agiológio abolicio- 
nista" não pertencentes ao parlamento, mas correndo impávidos 
os riscos da luta nas terriolas humildes ou nas dilatadas fazendas. 

E a afirmação apoteótica da vocação cívica de São Paulo 
posta ao inteiro serviço da Pátria, em dimensóes excelsas, tive- 
mo-la - insistamos - na luta de 32, pela Lei. É permanente o mo- 
tivo incitador dos paulistas a luta pela democracia - a única forma 
integralmente digna nas relações políticas. 

Ao reavaliarmos neste dia natal os feitos da gente de Pirati- 
ninga, embora preocupados com o turbilhão de dificuldades que, 
como reflexo do que ocorre no Orbe, envolve nossa cidade, espe- 
cialmente o desintegrador processo inflacionário mundial - que 
degrada a moeda, mas sobretudo as consciências -, podemos 
com altanaria saudá-la como a metrópole que faz do trabalho sua 
glória maior e vínculo de compreensão entre as Criaturas de Deus. 
que nela habitam e destas com a Pátria e com a Humanidade, a  qual^ 
envia, partindo de seus templos, de suas escolas e de suas fabri- 
cas, ininternipta mensagem de concórdia que será a solução, se. 
ecumenicamente repetida. 
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E essa mensagem será irradiada este ano de mais um recinto 
sagrado na cidade trepidante: aquele que, vencendo galhardamen- 
te entraves deliberadamente criados por inimigos das Tradições 
Cristãs, elevamos no Pátio do Colégio como replica evocativa de 
nossa primeira Casa de Preces, onde os artífices primeiros deste 
imensurável complexo urbano - cujo ímpeto realizador constitui 
um dos fatos marcantes da História no Mundo neste século de 
grandes angústias e de dramáticas decisões - pediram as bênçãos 
do Todo Poderoso para o êxito de seu labor e acenderam a chama 
sagrada que, em comunhão nacional, devemos zelar, para que não 
se apague nas tormentas dos tempos presentes, provocadas pela 
conjuntura difícil que envolve todo o Orbe. Lembremo-nos, como 
disse o imenso Toynbee que "uma civilização sobrevive e se es- 
pande enquanto é capaz de responder, vitoriosamente, aos desa- 
fios que lhe são lançados pelas circunstâncias históricas com que 
se defronta". 

E São Paulo soube vencer mris uma vez. 

SALVE SÃO PAULO! 



HEITOR PENTEADO( *) 

(Centenário de nascimento) 

Lycurgo de Castro Santos Filho 

Ao decretar a comemoração oficial do centenário de nasci- 
mento de Heitor Teixeira Penteado, o senhor governador Paulo 
Egídio Martins, entre outras homenagens, determinou a realiza- 
ção da presente sessão solene neste Palácio dos Bandeirantes, 
onde ora nos reunimos para a evocacão da vida e dos feitos do 
ilustre campineiro. Coube-me o encargo de, em largos traços, es- 
boçar a biografia do político e administrador que foi prefeito mu- 
nicipal de Campinas, deputado estadual e federal, diretor e pre- 
sidente do Banco do Estado, secretário da Agricultura, vice-presi- 
dente e presidente do Estado de São Paulo. 

Biografar é tarefa perigosa e sutil. Qualquer lapso na análise de 
dados e informes, um simples desvio de perspectiva na apreciação 
de pessoa já distante no espaço e no tempo, uma pequena distor- 
ção no enfoque, e corre-se o risco de minimizar o biografado ou 
exaltá-lo em demasiada hipertrofia. De modo geral, pecam as bio- 
grafias no exagerarem e transformarem a pessoa no centro de 
sucessos nos quais apenas tomou parte ou que simplesmente 
presenciou. 

Em solenidades excepcionais, como a de hoje, costuma-se 
historiar a vida de um homem público não somente para cele- 
brá-lo, mas também e principalmente para apontá-lo como exem- 
plo e protótipo. Subentende-se, então, que a comemoração de 
Heitor Penteado comportaria não a análise crítica de sua vida 
pública, mas a apreciação laudatória. Ora, poder-se-ia depreender 
do exposto que complexa e ingente se afiguraria a empresa de 

- Conferência pronunciada no Palácio dos Bandeirantes na noite de 
19 de dezembro de 1978 e no Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro. a 7 de janeiro de 1979. 
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biografar e, ao mesmo tempo, louvar o homenageado desta noite. 
Não! Nada mais fácil! Porquê ao se revelar ao biógrafo, Heitor 
Penteado surgiu como um homem ameno e compreensivo, um 
administrador honesto e progressista e um político de atitudes 
equilibradas. Louvá-lo, então, é tarefa grata e justa. 

Chego agora ao que vim. E principio por afirmar que em 
Heitor Penteado entrevi, não o "condottieri" desabusado, ou o 
lider carismático que empolga e arrasta multidões para sacri- 
ficá-las e aviltá-las, ou ser por elas aviltado, mas o homem público 
ponderado e discreto, fiel as suas idéias e ao seu partido, o tra- 
balhador silencioso e zeloso da coisa pública, uma reprodução 
fac-similar dos "homens bons" do período colonial rediviva nos 
tempos da Primeira República. 

Ele era de Campinas, da cidade dos republicanos históricos, 
daqueles que pregaram a República e a proclamaram. Francisco 
Glicério e Campos Sales ali nasceram e ali residiram. Lá também 
moraram Bernardino de Campos, Range1 Pestana e Americo Bra- 
siliense. Em Campinas nasceu e viveu Salvador Leite de Camargo 
Penteado, pai de Heitor e um dos integrantes da primeira geração 
de republicanos, aquela que propagou e implantou a República. A 
segunda geração, a de Heitor Penteado, consolidou-a. 

Salvador foi advogado, fazendeiro, juiz municipal e, ainda no 
regime monárquico, vereador na Câmara Municipal de Campinas, 
eleito pelos republicanos. Na legislatura de 1881-82, integrou a 
bancada do Partido conjuntamente com Francisco Glicério e Elias 
Augusto do Amara1 Sousa. Não chegou a exercer o mandato por 
haver aceito o cargo de juiz municipal e de órfãos da cidade. Na 
legislatura de 1887-89, a última do Império, seus companheiros na 
Câmara Municipal, como vereadores republicanos, foram Jose 
Faulino Nogueira, Júlio Mesquita e Antônio Alvaro de Souza Cd- 
nargo, quatro vereadores em um total de nove. Pois no primeiro 
ano dessa legislatura (1887), Salvador Penteado exerceu a presi- 
dência da Câmara, eleito pelos seus pares, não obstante encon- 
trarem-se os republicanos em minoria. 

Filho de um propagandista que nos seus quarto e quinto anos 
da Academia de Direito de São Paulo (1876-77) fora um dos reda- 
tores e colaboradores do jornal "A República", órgão do Clube 
Acadêmico Republicano, filho de uni ativo militante da política 
municipal de Campinas, Heitor, ao se dedicar a vida pública não 
surgiu de chofre no cenário politico de sua cidade natal. Já ali 
possuía raizes fixadas pelo pai e também pelos avós, gente da 
velha e antiga raça, gente de cabedais e de muito apego ao torrão 
avoengo, que timbrava em exercer a, vereança e outros cargos sem 
qualquer remuneração. Leonor Teixeira Penteado, a mãe de Heitor, 
era filha de um homem que adornava os sonoros nomes de famí- 
lia - Joaquim Teixeira Nogueira de Almeida - com os reflexos 
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dourados de uma vasta fortuna traduzida em propriedades no 
campo e na cidade. Foi o maior proprietário de seu tempo, em 
Campinas. Aí nascido em 1830, aí mesmo faleceu em 1918. Foi 
vereador, mas a política não o atraiu bastante e nem cuidou de 
se tornar titular do Império, como o fizera o seu irmão, o ilustre 
barão de Ataliba Nogueira. Dedicou-se, de fato, aos negócios, e 
deixou aos descendentes imensa pecúnia. Heitor Penteado, seu 
neto materno, foi um dos aquinhoados. Pois o certo é que des- 
cendente de famílias abastadas, Heitor foi um homem de posses, 
que lhe chegaram as mãos por herança. Herdou também dos tios 
que o criaram, José Teixeira Nogueira e Alda Brandina Carolina 
de Andrade. Além do mais, casara-se (1905) com Evelina de Quei- 
rós Teles, de rica família paulista, neta paterna dos barões de 
Jundiaí. 

Possuidor de duas fazendas situadas nas cercanias de Cam- 
pinas, a de Santo Antônio e a de São José do Cuscuzeiro, onde 
se recolheu para morrer - qual um daqueles bucólicos senho- 
res rurais apegados a gleba ancestral - dono de algumas pro- 
priedades citadinas, Heitor não acresceu bens aos que herdara. 
Pelas funções que exerceu, pelos cargos que ocupou, poderia ter 
multiplicado os haveres pessoais. Não o fez, como, aliás, também 
não o fizeram quase todos os próceres filiados ao antigo e res- 
peitável Partido Republicano Paulista. 

É a verdade. Heitor Penteado não enriqueceu como homem 
público. Da mesma forma não acumularam fortuna - e não é 
necessário sair de Campinas para apontar exemplos - os Lobos 
e os Sarmentos, todos pertencentes a segunda geração de repu- 
blicanos. Quanto aos da primeira, ainda em Campinas, refira-se, 
apenas, que Campos Sales e Francisco Glicerio estavam pobres e 
viviam somente do subsídio, ao falecerem como senadores federais 
por São Paulo. Sabe-se bem que logo depois de presidir a Repú- 
blica Brasileira, Campos Sales entregou aos credores a sua fa- 
zenda do Banharão, onde plantara café nos felizes tempos da pro- 
paganda. Assim, os onze filhos de Heitor Penteado, onze dis- 
tintos rebentos, do pai ilustre herdaram apenas bens de família, 
e a reputação que ele ihes deixou, de honradez e honestidade. E 
neste ponto convém esclarecer que a alusão a honestidade de u m  
administrador, se fosse alardeada nas primeiras décadas do atual 
século, ao tempo da hegemonia do Partido Republicano Paulista, 
soaria como indelicada, passível até de má interpretação. Hoje 
em dia - "horribile dictu!" - é necessário referi-la e até mesmo 
repeti-la! 

Uma exata descrição da pessoa de Heitor Penteado quando 
contava 33 anos e exercia o cargo de prefeito de Campinas, foi 
feita por Luís Tenorio de Brito, oficial da Força Pública do Es- 
tado que em 1930 viria a ser seu ajudante de ordens no Palácio 
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dos Campos Eliseos: "tez clara, olhos verdes, serenos e profun- 
dos; bigode e cabelos pretos; inspirava simpatia e confiança". Os 
que o conheceram descrevem-no como de estatura mediana, cheio 
de corpo, moreno claro e possuidor do típico, do lento e pachor- 
rento falar do autêntico paulista. Era ele, segundo ainda Tenório 
de Brito, de "uma austeridade sem afetação, uma dignidade dis- 
creta e uma bondade cristã". 

De fato, discrição e bondade foram as principais caracterís- 
ticas de sua conduta. Reservado, era uma verdadeira "caixa-de- 
-segredo3', na pitoresca expressão de seu amigo Enéas César Fer- 
reira. Não era, mesmo, de índole expansiva, comunicativa. Não 
apreciava o burburinho, o vozerio confuso dos ajuntamentos e 
evitava comparecer, o quanto podia, a reuniões e solenidades. 
Fazia-se representar. Com esse recatr;, com uma tal reserva, com 
a sua ojeriza de se mostrar em público, nos tempos a t ~ a i s  - para 
tristeza nossa, que sofremos a ausência de políticos de sua espécie 
- nem vereador se elegeria em Campinas! Outra é a época, ou- 
tros são os costumes. Ele não sensibilizaria as massas votantes. 
E a propósito dos lisonjeadores das multidões - que ele em abso- 
luto não foi - vem a pelo citar o que disse Alexandre Herculano 
no prólogo de sua "História de Portugai": "os aduladores das 
multidões são tão abjetos quanto os aduladores dos reis, no tem- 
po em que os reis distribuíam benefícios e recompensas". 

Heitor Teixeira Penteado nasceu em Campinas a 16 de de- 
zembro de 1878, precisamente há cem anos. Veio ao mundo na 
casa de seus pais, sita na atual avenida Francisco Glicério, no 
ponto onde se localiza a agência do Banco do Estado de São 
Paulo. Estudou preparatórios no colégio "Josefina Sarmento", no 
bem conhecido "Ginásio Culto a Ciência" e no "Ginásio Diocesa- 
no" de São Paulo. Formou-se na Faculdade de Direito de São 
Paulo em dezembro de 1900. Tal e qual como seu pai o fizera, 
ele escreveu para jornais acadêmicos. Quando cursava o primeiro 
ano (1896), foi um dos colaboradores do periódico "A Evolução", 
órgão do "Clube Bernardo Guimarães", uma associação de estu- 
dantes de direito, que no ano seguinte adotou a designação de 
"Centro Literário e Científico Acadêmico". Desse Centro foi ele 
presidente, quando cursava o terceiro ano. O jornalzinho "A Evo- 
lução" também trocou de nome e passou a se chamar "Revista 
Acadêmica", órgão do referido Centro Literário e Científico. Pois 
da "Revista" foi Heitor um dos redatores, ao lado de seu amigo e 
colega Raul Soares de Moura. Nos dois periódicos o estudante 
campineiro publicou, de sua lavra, artigos sobre folclore e sobre 
teatro acadêmico. 

Raul Soares de Moura era de Minas Gerais. Ficou amigo de 
Heitor e em Campinas, onde passou a residir depois de formado, 
frequentava a sua casa. Lecionou no "Culto a Ciência", foi advo- 
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gado criminalista e após perder a esposa, que em Campinas ficou 
sepultada, mudou-se para Belo Horizonte. Em Minas Gerais foi 
professor de direito, secretário de Estado, senador federal, pre- 
sidente do Estado, e, no Rio de Janeiro, ministro da Marinha do 
presidente Epitácio Pessoa. Consigne-se, então, que outros dois 
vultos eminentes, colegas de ano de Heitor na Faculdade, foram 
o futuro presidente Arthur Bernardes, e o ao depois chanceler e 
presidente do Estado do Rio de Janeiro, Raul Fernandes. 

Bacharel em Direito, Heitor Penteado advogou em sua terra 
natal. Associou-se ao preclaro deputado federal Alberto Sarmento, 
cujo escritório de advocacia situava-se na p r q a  Bento Quirino n." 
31. Bento Quirino dos Santos estava vivo e um dos principais 
logradouros da cidade já ostentava o seu nome. Naquela época 
era possível a homenagem a pessoas vivas e o galardoado se 
notabilizara pela benemerência, pela filantropia. 

Um advogado recém-formado não se arriscava a exercer a 
profissão sem a proteção de um colega mais velho e afreguezado. 
António Lobo, em Campinas, agregou-se ao então deputado federal 
Francisco Glicério. Heitor entrou, como se disse, para o escritório 
de Alberto Sarmento, onde, pouco tempo depois, ao ser nomeado 
promotor público, cedeu o lugar a Raul Soares. Este, por sua 
vez, depois de partir para Minas Gerais, foi substituído por Antão 
de Sousa Morais, futuro desembargador do Tribunal de Justiça 
de São Paulo. Apenas estabelecido em sua terra, foi Heitor um 
dos sócios fundadores, em 1901, do outrora renomado "Centro 
àe Ciências, Letras e Artes", de cuja Comissão de Ciências Juri- 
dicas fez parte. 

Por bem pouco tempo advogou no foro de Campinas. A 4 
de janeiro de 1902 empossou-se no cargo de promotor público e 
curador de órfãos da cidade. Aí permaneceu por vários anos, até 
15 de setembro de 1910, quando resignou para se candidatar a 
vereança e ao posto de Prefeito Municipal. Foi um íntegro, um 
probo promotor público. O brilhante e conhecido jornalista Pe- 
lágio Lobo, do clã que em Campinas fez oposição a Heitor Pen- 
teado, sobre a passagem deste pela promotoria e curadoria de 
órfãos, textualmente escreveu: "Não era Heitor Penteado senhor 
de brilho oratório e de grandes lances, mas exerceu os cargos do 
ministério público com a probidade que era um dos seus traços 
de caráter e, nesse exercício, manteve o aparelhamento da justiça 
ao abrigo de qualquer intromissão de origem privada ou parti- 
dária que a pudesse perturbar". 

Probidade, eis o fanal de Heitor, como promotor e pela vida 
fora. Refira-se, então, a título de ameno comentário, que pela pro- 
motoria de Campinas antes dele também passaram outros homens 
fntegros, a exemplo de Luís Albino Barbosa de Oliveira, filho do 
conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira, presidente do Supre- 
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mo Tribunal de Justiça do Império, e genro do barão de Ataliba 
Nogueira. Pois Luís Albino de tal maneira se imbuiu dos deveres 
do cargo que recebeu do povo a alcunha de "Lulu Justiça". 

Sabido é que ao tempo do Império, por todo o decorrer do 
Segundo Reinado, pontificaram os bacharéis em direito, ao passo 
que no período colonial coube ao senhor rural o exercicio dos 
cargos de administração nas vilas e freguesias. Os bacharéis tam- 
bém dirigiram a Primeira República. E - dado interessante - 
a escala inicial na vida pública era a promotoria, antes mesmo 
da vereança. Percorra-se a biografia de dezenas de próceres da 
Primeira República. Ocuparam estes a promotoria pública em cida- 
des do interior ou nas capitais: Washington Luís Pereira de Sousa 
e Arnolfo Azevedo - para lembrar apenas dois dos mais eminen- 
tes homens públicos de São Paulo - foram promotores, respec- 
tivamente, em Batatais e Lorena, antes de se elegerem vereadores 
nessas duas localidades paulistas. Heitor não escapou a regra, ou ao 
destino, e na promotoria aguardou a ocasião para a entrada nas 
lides políticas. Esperou demasiado e conta-se até que estava pres- 
tes a pleitear o lugar de juiz de direito de Jundiai, quando se 
viu convidado por Bento Quirino dos Santos para disputar a Pre- 
feitura Municipal de Campinas. Na ocasião, a legislação eleitoral 
preceituava que o prefeito seria escolhido de entre os vereadores 
e apenas por estes eleito. Seu nome fora lembrado como solução 
para sério impasse resultante de divergências entre os chefes 
politicos locais. A exceção cie um vereador - o oposicionista 
Álvaro Ribeiro - procedeu-se a uma completa renovação da Câ- 
mara. Heitor aceitou o convite, deixou a promotoria em setembro 
de 1910, concorreu as eleições de outubro para o triênio 1911-13, 
e, a 15 de janeiro de 1911, empossou-se como vereador e no mes- 
mo dia foi eleito, pelos seus pares, Prefeito Municipal de sua 
terra. 

Desde logo revelou-se um operoso administrador. Reelege-u-se 
vereador para os triênios de 1914-16, 1917-19 e 1920-22. Anual- 
mente era escolhido prefeito. Até que, a 14 de julho de 1919, assu- 
miu a cadeira de deputado na Câmara Estadual de São Paulo. Era 
a estréia no cenário paulista, como sempre sob a égide do Partido 
Republicano. Naquela época, a lei eleitoral permitia a acumula- 
ção de cargos legislativos. Heitor continuou como prefeito e fre- 
quentava a Câmara dos Deputados em São Paulo. Em fins de 
abril do ano de 1920 renunciou a deputação, a vereança e a Pre- 
feitura, para a 1." de maio desse ano ocupar a Secretaria de Es- 
tado da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, no governo de 
Washington Luís. Permaneceu até o fim do quatriênio, verificado 
a 1." de maio de 1924. Logo a seguir, nesse mesmo ano, foi eleito 
deputado federal por São Paulo a 12i legislatura (1924-26). na 
vaga de seu conterrãneo Jose Manuel Lobo, que fora nomeado 
Secretário do Interior do governo Carlos de Campos. Na Câ- 
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mara sediada no Rio de Janeiro, exerceu a presidência da Co- 
missão de Marinha e Guerra. Reeleito deputado federal para a 
legislatura seguinte (1927-291, cogitava Heitor de levar a família 
para o Rio de Janeiro, quando se viu indicado para a vice-presi- 
dencia do Estado. O seu genro, o ilustre desembargador Moacir 
César de Almeida Bicudo - a quem agradeço a cessão de peças 
de seu arquivo e numerosas informações - referiu que o sogro 
não apreciou a escolha praticada a sua revelia. Preferia a depu- 
tação federal. Mas curvou-se a exigência partidária e tornou-se 
o vice de Júlio Prestes de Albuquerque, que sucedera a Carlos 
de Campos, falecido repentinamente a 27 de abril de 1927, antes 
do término de seu mandato de presidente de São Paulo. Eleito 
vice-presidente a 5 de julho de 1927, empossou-se a 14 do mesmo 
més. E na penumbra de um elevado porém inoperante posto - 
e daí compreender-se a sua relutância em aceicá-10, dado que na- 
quela época era deveras importante o mandato de deputado 
federal por São Paulo - na ociosa penumbra quedou-se o vice 
até que assumiu a presidência do Estado, por haver Júlio Prestes 
concorrido e alcançado, nas eleições de janeiro de 1930, a presi- 
dência da República. De 15 de fevereiro a 24 de outubro de 1930, 
Heitor Penteado foi o presidente do Estado de São Paulo. 

A inefável, a nebulosa personalidade que foi o ditador Getúlio 
Dornelles Vargas, destruiu e enterrou a Primeira República. A 
24 de outubro de 1930, no Palácio dos Campos Elíseos, Heitor 
Penteado, em documento por ele assinado e subscrito pelos seus 
Secretários de Estado, solicitou ao general Hastímphilo de Moura, 
comandante da Segunda Região Militar, que assumisse o Governo 
do Estado de São Paulo, "já que o momento não comporta uma 
so!ução constitucional em face do movimento revolucionário, vito- 
rioso no Rio de Janeiro". O general aceitou o encargo e logo a 
seguir Júlio Prestes, também presente ao ato, rumou com um 
filho e mais o cunhado Francisco Bernardes Júnior e o chefe da 
Casa Militar, tenente-coronel da Força Pública, Marcílio Franco, 
para a residência do cônsul da Inglaterra, rapidamente transfor- 
mada em território britânico, por determinação do embaixador 
inglês acreditado junto ao governo brasileiro. Asilou-se Júlio 
Prestes para escapar a prisão arbitrária e temendo ataques e 
saques de moradias de próceres do Partido Republicano, já inicia- 
dos no próprio dia 24 de outubro, quando foram empastelados 
os jornais "Correio Paulistano" e "A Gazeta". Heitor Penteado 
não procurou asilar-se. Acompanhado do filho José, secretário 
do Governo, de automóvel oficial dirigiu-se a sua fazenda de São 
José do Cuscmeiro. em Campinas, onde permaneceu. Mandou 
devolver o veículo e sossegado ficou, enquanto em Campinas a 
populaça destruía um jornal, proferia injúrias, extravasava ódios 
democráticos e saqueava o próprio palácio do bispo-conde D. 
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Francisco de Campos Barreto. Este eminente príncipe da Igreja 
- do tempo em que a Igreja Romana possuía notáveis prelados 
- celebrara dias antes missa campal pela vitória do governo cons- 
tituído. Foi retirad.0 as pressas, minutos antes do atentado ao 
palácio, pelo seu amigo, o afamado médico Psnido Burnier. Ao 
se dirigirem a residência do insígne sacerdote, os desordeiros pas- 
saram pela casa de Heitor Penteado, na cidade. Respeitaram-na. 
Seus adversários do Partido Democrático não intentaram pren- 
dê-lo, como fizeram a destacados correligionários seus. Respeita- 
r a  m-no. 

Depois de 1930, Heitor Penteado ainda voltou a ocupar posi- 
ções de destaque e relevo na vida publica. Foi um dos membros 
e o presidente da Comissão Diretora do Partido Republicano Pau- 
lista, até a extinção dos partidos politicos, decretada quando da 
implantação do Estado Novo pelo ditador Getúlio Vargas (1937). 
Presidiu em São Paulo a Sociedade Anônima do jornal "Correio 
Paulistano" (até 1937). Elegeu-se vereador a Câmara Municipal 
de Campinas em 1936, mas não exerceu o mandato, pois candi- 
datara-se apenas para prestigiar o seu Partido. Foi presidente 
do Banco do Estado de São Paulo, de 14 de outubro de 1938 a 
5 de julho de 1941, na interventoria de Ademar de Barros, ocasião 
em que iniciou a construção do monumental edifício-sede, na 
praça Antônio Prado (27-6-19391, que viria a ser inaugurado em 
1946 quando dirigia a Carteira Comercial do mesmo Banco. A c  
tempo de sua presidência, executou a politica de assistência finan- 
ceira ao pequeno produtor rural (fevereiro de 1939), prorrogando 
por 15 anos o vencimento dos contratos - iniciara-se a 2.a Guerra 
Mundial - e concedendo bonificação de 20°h sobre o capital 
amortizado. A partir de julho de 1941 dirigiu a Carteira Comer- 
cial do mesmo Banco do Estado. F&-10 até 10 de abril de 1947, 
quando uma Assembléia Geral Extraordinária interrompeu o man- 
dato dos diretores e elegeu nova diretoria. Fatigado, desiludido, 
Heitor Penteado, que ainda não completara setenta anos, reco- 
lheu-se a sua querida fazenda de São José do Cuscuzeiro. Ali 
morreu a 8 de maio de 1947, quase um mês após deixar o Banco 
do Estado. Buscara a paisagem amiga e a solidão campestre para 
se retemperar. Já o fizera uma vez, em 1930. Malogrou no intento. 
Morreu e, então, de vez, voltou a cidade natal e incorporou-se ao 
chão, a terra de Campinas. 

* 
As duas maiores realizações da vida de Heitor Penteado fo- 

ram justamente a administração municipal de Campinas e a di- 
reção da Secretaria de Estado da Agricultura. Foi, de fato, na 
esfera administrativa que ele se projetou através do que cons- 
truiu, através do que executou em proveito de sua cidade e de 
seu Estado. 
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Em breve e resumida exposição das principais realizações, 
recorde-se que a frente do Executivo Municipal ele conseguiu con- 
solidar a situação financeira, que deixou de ser altamente defi- 
citária para manter-se nos limites de orçamentos equilibrados; 
substituiu em 1912 os lampiões de gás - hoje tão saudosamente 
evocados como símbolos de tempos melhores, lembranças nostál- 
gicas de noites de serenatas cantadas pela rapaziada da época, 
cantadas pelos joviais e travessos filhos, sobrinhos e primos do 
prefeito - substituiu, repito, os lampiões de gás pela iluminação 
elétrica e as primeiras 240 lâmpadas de 60 volts, colocadas a ti- 
tulo experimental, clarearam a rua dr. Quirino e os largos de São 
Benedito e da Imprensa Fluminense; ainda em 1912 contratou 
com a Companhia Campineira de Tração, Luz e Força, a mesma 
que se encarregou da iluminação, a substituição dos bondes de 
tração animal, os pitorescos bondinhos de burros, pelos elétricos, 
que, mais tarde, em treze linhas, ligaram ao centro os bairros 
da cidade. Transformou o antigo Mercado de Hortaliças, ou Mer- 
cadinho, na Casa das Andorinhas, que foi visitada por Rui Bar- 
bosa, autor de famosa página literária sobre as andorinhas de 
Campinas. Calçou com paralelepípedos as ruas centrais, fez cal- 
çadas e arborizou a avenida da Saudade, que leva ao cemitério do 
mesmo nome, onde ergueu o imponente pórtico e edificou a sede 
da administração; desapropriou casas para alargar a rua Bernar- 
dino de Campos, a partir da praça Antônio Pompeu, e a avenida 
resultante recebeu o nome do humanitário médico Tomás Alves. 
Construiu sedes para as sub-prefeituras dos quatro distritos que 
Campinas possuía, Valinhos, Rebouças (hoje Sumaré), Cosmópo- 
lis e Vila Americana (hoje cidade de Americana). Remodelou os 
serviços de água e esgotos, multiplicou galerias pluviais, e adqui- 
riu de empresa particular, incorporando a Prefeitura, o serviço 
de Limpeza Pública. Em 1915 comprou a área e formou o bem 
conhecido Bosque dos Jequitibás. E neste particular, refira-se 
que Heitor Penteado foi chamado o "prefeito dos jardins". Assim 
é que, em 1913, inaugurou o ajardinamento da Praça Carlos Gomes, 
cujas palmeiras imperiais datavam de 1883; posteriormente refor- 
mou os jardins das Praças Luís de Camões, do Pará, da Imprensa 
Fluminense e Pedro I1 (Largo de São Benedito). Remodelou to- 
talmente, em 1916, a praça Bento Quirino, que era toda pavir.en- 
t,ada de mosáico português e servia de pista de patinação, ilumi- 
nada por dois grandes lampiões. Ora, os raros automóveis exis- 
tentes passavam por cima do mosáico e ali estacionavam, avarian- 
do a pavimentação. O prefeito elevou o nível, arrancou o mo- 
saico e os lampiões, e ajardinou a praça, que é, como se sabe. 
aquela situada na frente da Igreja do Carmo. Empenhou-se e con- 
seguiu, em 1917, a instalação de uma agência da Caixa Econômica 
Estadual, e em 1918 desvelou-se na adoção de medidas de assis- 
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tência ao POVO, por ocasião da epidemia de gripe espanhola. E 
agora se revela a melhor faceta do tino administrativo de Heitor 
Penteado. Como prefeito ele previu a importância das estradas 
de rodagem para o desenvolvimento econômico. E. então, abriu 
estradas que ligaram Campinas aos seus quatro distritos e alar- 
gou e melhorou as existentes no município, antes servindo apenas 
as carroças e cavaleiros. 

De tal forma salientou-se na abertura de estradas, que o Se- 
gundo Congresso de Estradas de Rodagem realizou-se em Campi- 
nas a 2 de outubro de 1919, e foi por ele presidido. O Primeiro 
datava de 1917 e tivera lugar em São Paulo. Posteriormente, o 
Terceiro Congresso, que viria a se reunir em São Paulo a 12 de 
outubro de 1923, também teve a presidí-10 Heitor Penteado, então 
Secretário da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de São 
Paulo. Como pormenor interessante refira-se que simultanea- 
mente com o Terceiro Congresso, efetuou-se a Primeira Exposição 
Brasileira de Automóveis. 

Washington Luís marcou-se na história paulista e na brasi- 
leira como o construtor de estradas de rodagem. autor da frase 
"governar é abrir estradas". Pois o inicio dessa política rodoviária 
processou-se de 1920 a 1924, quando ele exercia. a presidência do 
Estado de São Paulo. Ora, nessa ocasião ainda não fora criada a 
Secretaria da Viação. Todos os trabalhos de engenharia eram rea- 
lizados pela Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, 
exercida justamente por Heitor Penteado. Coube, portanto, a este 
operoso filho de Campinas a execução da politica rodoviária pre- 
conizada pelo presidente Washington. "Fazer e conservar estradas 
òe rodagem é a orientação bem conhecida do atual governo", es- 
crevia o presidente em sua Mensagem apresentada ao Congresso 
Paulista a 14 de julho de 1920. E explicou: "As estradas de roda- 
gem facilitam a circulação do jornal e o acesso a escola, concor- 
rendo para a difusão dos conhecimentos e da instrução; garantem 
melhor segurança a propriedade e mais pronta assistência às 
pessoas; permitem encantadores passeios, agradáveis ao espírito 
e úteis a saúde (ninguem na época poderia imaginar a poluição 
provocada pelos gases de combustão da gasolina e do óleo); são 
condiçóes de barateamento da vida pela diminuição do custo de 
transporte e pela aproximação entre os extremos que produzem 
e os centros que consomem; são as semeadoras de cidades". 

Heitor Penteado, através da Inspetoria de Estradas de Ro- 
dagem, da Diretoria de Obras Públicas, de sua Secretaria, devo- 
tou-se a abertura das rodovias que tinham o leito de terra e 
obedeciam as melhores condiçóes técnicas da época, rampas com 
Umite máximo, um mínimo de curvas, abaulamento e escoamento 
das águas das chuvas. A 1." de maio de 1921 inaugurou-se a que 
ligava São Paulo a Campinas, em uma extensão de 105 quilôme- 
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tros, dos quais 32 foram construidos por presos sentenciados e 
os restantes 73 por operários contratados. O itinerário principiava 
em São Paulo no bairro da Lapa e seguia por Pirituba, Caieiras. 
bairro dos Abreus, Alto da Serra dos Cristais, Louveira, Rocinha 
(hoje Vinhedo) e Campinas. A 1." de maio do ano seguinte, 1922, 
inaugurou-se a Estrada São Paulo a Itu, 97 quilômetros, situados 
entre o rio Tietê e as montanhas, que foram abertas a dinamite. 
Depois foram se completando as estradas de São Paulo a São 
Roque (78 quilômetros), São Paulo a Ribeirão Preto (244 quilô- 
metros), através de Campinas, Limeira, Araras, Leme, Piraçunun- 
ga, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Sáo Simão e Cra- 
vinhos; de São Paulo a Aguas da Prata; de São Paulo a Itapeti- 
ninga, passando por Sorocaba. Por fim, foi totalmente recons- 
truido o velho Caminho do Mar, de São Paulo a Santos e São 
Vicente, via São Bernardo do Campo. No total, a Secretaria da 
Agricultura abriu e entregou ao tráfego 823 quilômetros, sendo 139 
pedregulhados, 55 macadamizados e os restantes em leito de terra. 
Ao pronunciar uma oração no Terceiro Congresso de Estradas 
de Rodagem, o presidente Washington Luís proclamou com a 
maior ênfase que devia a concretizaçáo de sua política rodoviária 
a Heitor Penteado: - "A ele devemos tudo o que ai está: estradas 
para todas as horas do dia e todos os dias do ano". 

Além das estradas, a Secretaria da Agricultura construiu 
mais uma boa série de importantes obras publicas, como o mo- 
numento do Ipiranga, comemorativo do Centenário da Indepen- 
ciência do Brasil, execução de Ettore Ximenes e inauguração a 7 
de setembro de 1922; a ca~aiizaçáo do córrego do Ipiranga, ter- 
raços, rampas e nova escadaria para o Museu do Ipiranga; a res- 
cisão do contrato de arrendamento da Estrada de Ferro Soroca- 
bana e a melhoria dos serviços da ferrovia que deixou de ser 
deficitária; a subvenção a linhas de navegação no Rio Paraná; a 
eletrificação da Estrada de Ferro de Campas do Jordão; a. encam- 
pação da Estrada de Ferro Araraquarense; a construção, em 
Campinas, da estação da Estrada de Ferro Sorocabana, do edifi- 
cio do Grupo Escolar Orozimbo Maia, na avenida Andrade Neves, 
e do grande prédio da Escola Normal, inaugurado em 1924 e edi- 
ficado no terreno doado ao governo estadual em 1919, quando 
Heitor era prefeito; a organização e instalação do Museu da Com 
vençáo de Itu; a remodelação do Instituto Agronômico de Cam- 
pinas, para o qual se adquiriu a Fazenda Santa Elisa, destinada 
a Estação Experimental. Para o Instituto Agronômico foi ainda 
comprada extensa área na avenida barão de Itapura e nele ins- 
talou-se o Serviço Científico do Algodão, o qual, entregue a téc- 
nicos competentes, dentre eles Raimundo Cruz Martins, obteve 
sementes selecionadas para o estabelecimento da cultura algo- 
doeira no Estado, um fator de combate a crise cafeeira declarada 
em 1929. 
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Justamente no posto mais elevado de sua carreira político- 
-administrativa, o de presidente do Estado, Heitor quase nada 
pôde realizar. Estava-se em plena crise do café, após o craque 
verificado em outubro de 1929 na Bolsa de Nova Iorque. Esta- 
va-se, igualmente, em plena agitação da campanha oposicionista 
dirigida pela Aliança Liberal. O colapso da economia mundial 
acarretou a derrocada da economia cafeeira em São Paulo. O pre- 
sidente Júlio Prestes, licenciado do governo do Estado e já eleito 
presidente da República, conseguiu em bancos de Londres o em- 
préstimo ao Estado de vinte milhões de libras esterlinas. Esse 
numerário possibilitou a Heitor Penteado a intervenção no mer- 
cado cafeeiro através da aquisição do produto, não dos comissá- 
rios da Praça de Santos, mas diretamente dos plantadores, me- 
dida que provocou uma distribuicão de dinheiro por todo o inte- 
rior do Estado. 

Vou finalizar. 

Algumas expressivas homenagens já foram prestadas a me- 
mória de Heitor Penteado. Um marco de cimento de forma pira- 
midal, colocado na entrada do distrito de Sousas, assinala o as- 
faltamento, em 1958, da rodovia que liga Campinas a Sousas, a 
"Rcdovia Heitor Penteado", assim denominada para honrar o. 
administrador que abriu estradas no município. Há pouco, por 
decreto de 9 de agosto do corrente ano, o ilustre governador 
Paulo Egidio Martins deu a estrada que vai de Campinas a Águas 
da Prata - uma das abertas pelo então Secretário da Agricultura, 
o nome de "Heitor Penteado". Estsrá, assim, o administrador 
lembrado pela ativa participação na construção de rodovias. Ca- 
beria agora a Campinas ampliar a homenagem, erguendo-lhe um 
monumento, um busto de bronze, que poderia ser localizado na 
avenida que ostenta o seu nome. Deve-lhe a cidade essa honraria. 
Oxalá não a olvide, como vem acontecendo a outro grande filho 
de Campinas, o republicano da propaganda, ministro e senador 
Francisco Glicério. 

Senhoras e senhores: 

Certa feita, o preclaro fundador da Academia Campinense de 
Letras, Francisco Ribeiro Sampaio, ouviu de um velho caboclo de 
Goiás o seguinte e sábio anexim: - "Quem age a preceito tem con- 
ceito". Em toda a sua proveitosa existência, Heitor Teixeira Pen- 
teado sempre agiu a preceito, e por isso mesmo de si deixou um 
excelente, um honroso conceito. 
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JOSE AYRES NETTO 

Duilw Crispirn Farina 

Na noite dos tempos, mesmo antes do consolidar da nacio- 
nalidade, em terras de Portugal, por obra de religiosos e apoio 
da nobiliarquia, já se delineavam as mostras da caridade des- 
prendida nos Mosteiros do Lorvão, de Santa C m  e em outros 
núcleos de sabença e incipiente medicina. Mezinheiros, frades e 
monges enchem as crônicas, quais novos galenos, muito antes 
do dia feliz de Aljubarrota. 

Em 15 de maio de 1492 D. João I1 lançou o marco inicial 
do grandioso Hospital de Todos-os-Santos no Rossio de Lisboa. 
Dom Manuel herdou, com o trono, os encargos de continuar essa 
obra só concluída em 1501. Amparada pela alma cristianíssima da 
rainha d. Leonor de Lancastre (1458-15251, mulher de D. João 
11, surgiu nova instituíçáo. Ainda há pouco, num descampado que 
veio a ser a vila das Caldas da Rainha, fundara o primeiro hos- 
pital termal do então mundo europeu civilizado. Agora, no ano 
em que o Gama vai aportar as Índias, instituía ela na cidade lis- 
boeta, na Ulisipona, civitas de Ulisses na tradição milenar, a Con- 
fraria da Misericórdia, origem primeira da obra emérita da gente 
portucalense. Na Ribeira surgiu o grandioso edifício para a Mi- 
sericórdia e logo no milagre da multiplicação outras tantas no 
Continente e no ultramar. Inspirada pelo trinitário d'Espanha, 
frei Miguel de Contreiras (1431-1505) terão sua disseminação pelo 
mundo lusíada e alcançam Goa, Diu, Damão, o longínquo Timor 
e aqui com Brás Cubas, tornou-se a Santa Casa de Santos, a 
primaz, o primeiro marco da caridade cristã em terras de Pira- 
tininga. 

Os portugueses trouxeram juntos o município, como semen- 
te do Estado e a Santa Casa, como germe de assistência que se 
deve as dores humildes. Calmon, de forma lapidar, enfatizou que 
das caravelas desembarcaram ao mesmo tempo as insígnias do 
Poder e as obrigações da Caridade. 

A data da fundaçáo da Misericórdia Paulistana não pode ser 
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rigorosamente estabelecida. Souza Campos, sempre bem infor- 
mado, diz ser "provavelmente quinhentista por se encontrar um 
legado, em testamento, feito em 5 de outubro de 1599, no valor 
de hum mil réis para a Misericórdia". O ano de 1607 registra novo 
legado. O erudito ituano Nardy Filho assegura que em data ante- 
rior a 1600 constava a existência de um hospital da Santa Casa 
em nossas plagas. O documento mais antigo a nos dizer sobre 
a instituição, adianta-nos Paulo de Godoi, é o termo da Mesa, 
datado de 3 de março de 1703. Aos 31 de dezembro de 1714 o 
provedor Izidro Tinoco de Sá propôs que se desse inicio a um 
Hospital de caridade que ter-se-ia instalado em 24 de abril de 
1715 em lugar que se ignora. Entretanto em 1742 foi proposta a 
compra das "quatro moradas cont,íguas a igreja, do lado da rua 
da Quitanda". Logo conhecida como da Misericórdia, o templo 
estava situado no largo do mesmo nome, no ponto de junção do 
Comércio e Direita. Esta mais precisamente Rua Direita de São 
Bento para São Francisco e dessa época em diante "Rua Direita 
da Misericórdia para Santo Antônio". Em 1749 na prove- 
doria de Miguel Alves Ferreira, a mesa tomou a deliberação de 
transformar as casas em hospital. E de crer-se que assim foi 
feito. Em 1795 já era insuficiente para as necessidades, pois 
propõe o provedor que se "reserve duas casas contíguas a igreja 
pelo lado da rua Direita, para ser transformado em hospital dos 
pobres, por estar o Hospício grande ocupado pela Fazenda Real 
que mantinha aí enfermarias para os soldados dos regimentos 
aquartelados na cidade. Eis que os signos benfazejos vêm trazer 
a doação pelo Conselheiro Diogo de Toledo Lara e Ordonhez. de 
uma Fazenda denominada Lambedor, de sua propriedade, no dis- 
trito de Mogi-Mirim, com o desejo expresso de contribuir para a 
ereção de uma casa de expostos. Com a anuência do Marechal 
de Campo José Arouche Toledo Rendon, irmão do doador, a fa- 
zenda foi vendida por sugestão do provedor Lucas Antônio Mon- 
teiro de Barros, depois Visconde de Congonhas do Campo. O di- 
nheiro permitiu a arremataçáo em hasta pública, em 1824, da chá- 
cara dos Ingleses, sita na rua da Glória e pertencente ao espólio 
do coronel João Radmaker. 

Aos 2 de julho de 1825, dia de Santa Izabel de Aragão, rainha 
santa de Portugal e padroeira de Coimbra e da Irmandade, na 
chácara dos Ingleses, em festiva inauguração e perante numerosa 
assistência, um ato solene abriu as portas do nosocômio. A tra- 
dição conta-nos ter lá residido, até 1822, Domitila de Castro que 
deveria ser em breve Marquesa de Santos. Afonso de Freitas as- 
sinala o hospital "que por cinco lustros sentiu o queixume de 
todas as dores e abrigou as desventuras que se iam confortar 
sob a égide caridosa e filantrópica da Irmandade da Misericórdia. 
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Revela acrescentar que e m  dias idos abrigara o casarão a república 
de estudantes e assistiu todas as loucuras germinadas pelos cére- 
bros incandescentes, a feição de lord Byron, dos moços Álvares 
de Azevedo e Bernardo Guimarães. Era o tempo de um São Paulo 
d-antanho, pacato e provinciano, não de todo despido de suas 
vestes coloniais, apenas despertado pelas tropelias da mocidade 
estudiosa que acorria de todos os rincões da Pátria. Na hiberna1 
Friul que casa Heidelberg c o m  a Andaluzia, surge o aluno da 
Academia do velho convento franciscano, a reinar, a dominar um 
meio acanhado, mas  que logo será ninho de condores a abrigar 
Rui, Nabuco, Castro Alves, e José Bonifácio, o moço. 

Batista Cepelos evocou-o com seu estro nostálgico: 

São Paulo dos violões de rua e m  rua, 
Soluçando u m  toada merencórea.. . 
E Castro Alves gritando, a lu2 da lua! 
"Oh! Liberdade, oh! Ponte Grande! oh! Glória! 

E Álvares de Azevedo, sorvo a sorvo, 
bebendo o spleen de uma tristeza eterna, 
frequenta a cova lôbreya d'O Corvo, 
onde imagina as Noites da Taverna. 

Cidade de estudantes, gravemente 
Sobraçando u m  massão de leis antigas, 
De dia - atentos a liçüo dos lentes, 
De noite - e m  serenatas e cantigas. . . 

Oh! cidade de boêmias pitorescas, 
Envolvidos e m  capas e mistérios. . . 
Vultos que noctambulam donjuanescos 
Através de jardins e cemitérios.. . 

Süo Paz~lo da garoa peneirante: 
U m  pálido lampião ao longe brilha; 
Range uma  portinhola e, ao mesmo instante, 
Escorrega uma sombra de mantilha.. . 

E é com tisanas, chás e mui to  bálsamo que a família pau- 
listana se cura da febre e do achaque. Distrái-se com as correrias, 
o verbo e a galanteria da mocidade ruidosa. É o estudante o novo 
soberano do Burgo: substitui o capitão d'Entradas e os  testas de 
Bandeiras; a pena e o verso fazem esquecer a atoarda dos baca- 
martes. Por isso, Fagundes Varela, e m  u m  poema, enaltece-lhe a 
figura: 
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Pode ser que livros não abrisse 
Que mío votasse amor à sabia casta 
Mas tinhn o nome inscrito mtre os alunos 
Da Escola de São Paulo, e é o quanto basta 

Os dias, os decênios se sucedem num caudal ininterrupto. 
Em 2 de julho de 1840, transfere-se a Santa Casa para a rua da 
Glória, esquina da atual rua dos Estudantes. A constnição de 
novo hospital vinha de 1832, concorrendo para tanto Arouche 
Toledo Rendon, com avultadas quantias e até cedendo as grati- 
ficações dos 4 anos em que serviu como Diretor dos Cursos 
Jurídicos. 

O médico, figura acreditada e de relevo de São Paulo antigo, 
e que servisse a Santa Casa era ao mesmo tempo cirurgião e tinha 
de visitar diariamente as enfermarias, conforme as necessidades, 
mais de uma vez. Tinha a seu cargo também a farmácia "montada 
em um dos compartimentos da casa". Sob sua direção eram pre- 
parados os medicamentos. A primeira botica da instituição foi 
criada pelo dr. Caetano de Campos "que empossou-se em sua 
função em 1." de janeiro de 1872, exercendo a mordomia João Brás 
da Silva. Entre 1865 e 1875 prestaram serviços os médicos Manoel 
José Chaves, Guilherme Ellis pai, Honorato de Moura, Joáo Tomás 
de Melo, Salvador Machado. Borgoff, Guilherme Ellis filho e o 
excelso Caetano de Campos. Em esteira, marcante e positiva, 
ingressaram no quadro Carlos Botelho e Nicolau Vergueiro, cirur- 
giões e Adolfo Gad, oftalmologista. Não tardam Eulálio da Costa 
Carvalho e Joáo Ribeiro de Almeida Neto. Logo foi criado o cargo 
de médico interno com 150$000 por mês e votada a bonificaçáo d? 
500$000 para os chefes de clínica; ela fora estabelecida para pa- 
gamentos da condução que era feita em carros pequenos puxados 
por um só cavalo, denominados tilburis. O primeiro médico in- 
terno, futuro primeiro catedrático de Obstetrícia da Faculdade 
de São Paulo será o dr. Sílvio Maia. Com o correr dos anos foi 
o hospital se desenvolvendo, aumentando seu corpo clínico. Em 
4 de outubro de 1891 foi criado o cargo de diretor clínico, logo 
ocupado pelo dr. Carlos Botelho. Arnaldo Vieira de Carvalho, 
condestável da medicina paulista, sucede-o aos 13 de maio de 
1894, permanecendo neste posto até o seu prematuro falecimento 
em 5 de junho de 1920. Fundador da Faculdade de Medicina e 
Cirurgia de Sáo Paulo, sua passagem pelos fastos da medicina 
pátria fez com que se alicerçasse de forma definitiva uma nova 
medicina e cirurgia dentro ds um novo hospital, técnica e cienti- 
ficamente estruturado. 
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Afonso Réguio de Oliveira Fausto, catedrático de Patologia 
Cirúrgica, proferiu a lição inaugural de sua matéria em 15 de 
março de 1926. 

Publicou-a em opúsculo, impresso na Seção de Obras d'O 
Estado de São Paulo" com o nome de Recordações do Passado e 
da Tradição na Cirurgia Brasileira. Retrata essa publicação, hoje 
rara, uma quadra de nossa medicina e os sonhos e o trabalho de 
tantos que permitiram a construção das bases da medicina pau- 
lista. Recordou com propriedade o Hospital da Misericórdia, 
"terra alhanada e amanhada em que germinou a semente que se 
iez fronde que é a Faculdade de Medicina". Na verdade, ao aceno 
do gesto animador de Arnaldo, todos se dispuseram a acampa 
nhar-lhe o ritmo e o influxo da onda vitalizante e foi, quando o 
Hospital da Misericórdia refulgiu em um período áureo. As mais 
ousadas operações eram praticadas com brilho e êxito nos ser- 
viços de Amarante C m  e Alves Lima. Arnaldo, auxiliado por 
João Egidio, desenhista emérito, e Aires Netto, herdeiro de sua 
técnica impecável - no dizer de Plínio Barreto - pontificava e 
criava a ginecologia paulista de que foi mestre incontestável e 
incontestado, e cujo nome ainda enalteceu, tornando-o o vexilo 
da religião, do bem, do caráter, da honra e da ciência. 

Oliveira Fausto registrou a familiaridade que reinava no meio 
hospitalar: depois do trabalho exaustivo e faina operatória era 
iim imenso gozo descansar o espírito, desalterando-o na intensa 
jovialidade que a todos envolvia, animada pela liberdade e inti- 
midade que dava Arnaldo que ainda mais alimentava com a ale-- 
gria comunicativa do seu rir sonoro e cristalino. A camaradagem 
e a sem-cerimônia, a palestra álacre, a despreocupação das eti- 
quetas no espoucar dos ditos chistosos e no borbulhar da verve 
eram tais que visitante médico, estranho ao meio, e que esteve 
presente ali a uma dessas reuniões, depois de haver assistido a 
várias operações, dizia-se reconfortado e rejuvenescido, lembran- 
cio-se dos bons tempos de sua mocidade, pois a reunião lhe havia 
dado a impressão de um grande grupo de estudantes em férias 
ou de rapazes em vilegiatura, em sincera camaradagem. 

A roda de Arnaldo, na Misericórdia, tinha como membros 
José Ayres Netto, Oliveira Fausto, Alves Lima, Diogo de Faria, 
Artur Mendonça, Amarante Cruz, Antônio Cândido de Camargo 
e Joáo Egídio de Carvalho, príncipes da Medicina de São Paulo. 
Formavam um círculo matutino na velha Santa Casa, agora em 
chãos da antiga chácara do Arouche, em terrenos doados por 
Paes de Barros e Rego Freitas. Esplendiam em tertúlias sérias 
ou em gládios hilariantes. Nesse grupo, Fausto sobressaía e do- 
minava, narrador dos fatos e dos médicos do passado. Com Joáo 
Carlos Fairbanks, assistente do Prof. Camargo, na Santa Casa OU 
no Instituto Paulista, fundado pelo último em 1913, costumava 
degladiar-se em "canhoneios pilhéricos, em boa prosa, suscitando 
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encanto e inebriamento entre os ouvintes. Eram certamens de 
graça e de espírito, onde o floreio de chistes ultrapassava o duelo 
de motes e ditos jocosos. Rubião Meira em seu belo livro "Mé- 
dicos de Outrora" recordou-os com enlevo. Contudo, os diletos 
assistentes de Arnaldo, no campo cirúrgico eram Ayres Netto e 
o jovem Nazareno Orcesi. Ayres Netto, formado pela Escola do 
Rio de Janeiro, transferiu-se para São Paulo em fins de 1901. Aqui 
instalou seu consultório médico e a 5 de janeiro de 1902 entrava 
para a Misericórdia de Piratininga a quem dedicou a sua vida, 
num devotamento religioso. Discípulo e assistente de Arnaldo, 
Ayres Netto o substituiu, quando de sua morte, até que a regên- 
cia da cadeira viesse ter provimento efetivo. 

Há cem anos, precisamente a 8 de julho de 1878, nascia Ayres 
Netto na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império Bra- 
sileiro, na rua das Flores, mais tarde Sant'Ana, próxima da tra- 
dicional Praça Onze, hoje desaparecida pelo camartelo do novo 
urbanismo. 

A mãe, d. Maria Inácia Cantinho, era filha de Campinas; o 
pai José Ayres da Gama Bastos Júnior nascera em Parati. A avó 
materna descendia de família de Guaratinguetá. Suas raizes vi- 
nham da Terra Bandeirante, daí sua entranhada dedicação as nos- 
sas causas, pois indubitavelmente José Ayres Netto amou São 
Paulo e a Medicina acima de Todas as Causas, enraizando-se pro- 
fundamente na Saga de São Paulo, num ciclo de operosidade, 
ciência, desprendimento e renúncia. 

Após fugazes dias em Parati e em Santos, onde terminaria o 
curso primário na escola de Aprígio Macedo, a infância passou-a, 
quase toda, em chãos paulistanos. Revivê-la é enunciar a crônica 
da Paulicéia, ainda não desvairada, as passadas formidandas de 
homens que assentaram as bases, os fundamentos da Civilização 
Paulista dos fins do século dezenove e das décadas vertiginosas 
da centúria nascente que fizeram de nossa Terra um Estado-Nação 
dentro de nosso País-Continente. . . 

Nesta Capital realizou o curso secundário no Colégio Ivaí, na 
Ladeira Porto Geral, por onde em repetições seculares, os paulis- 
tanos desciam as margens do Tamanduateí. sempre tomado por 
batelôes, no pouso final, após trânsitos vagarosos nas mil e uma 
voltas dos contornos e meandros do rio histórico. 

No Porto Geral arribavam as cargas e hortaliças vindas da 
Chácara do Ferrão e da Marquesa de Santos lá para os lados da 
rua da Figueira, em espraiados, só terminados com os aterros da 
gestão do operoso João Teodoro. Aqui assistiu a queda da mo- 
narquia e do general Couto de Magalhães, derradeiro presidente 
da Província. 

Passava as férias escolares na chácara do avô materno José 
Marques Cantinho, no Marco da Meia Légua, caminho da Penha 
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de França, na rua que ele mesmo denominara de Catumbi, como 
lembrança da filha, mãe de Ayres Netto, que residira em via de 
igual nome na Guanabara. 

Com o falecimento do avó, instalado em São Paulo, vai residir 
na rua Conselheiro Crispiniano. São tempos do Curso Anexo à 
Faculdade de Direito, o célebre "Curral dos Bichos", classe dos 
calouros, denominação das rodas acadêmicas. Recebe a influência 
humanistica de mestres de pról: José Vicente, rigoroso nas provas 
de Geografia; do bondoso padre Chico, o venerando Monsenhor 
Francisco de Paula Rodrigues, culto e bom, a impregnar gerações 
com os olores de sua santidade; Eduardo Chaves, professor de 
Latim; Valois de Castro, religioso, augusto e sábio, a iluminar 
centenas de jóvens nas sendas do Eom e do Belo, e outros do 
mesmo porte e dimensão. Depois, novamente o Rio, a Escola de 
Medicina, os casarões de Santa Luzia. 

Entre os contemporâneos, nos bancos estudantis, Miguel Pe- 
reira, Abreu Fialho, Álvaro Ramos, Luiz Guimarães, Austregésilo. 
Fernando Magalhães, Henrique Roxo e tantos mais. Nas cátedras 
esplendia uma corporação de lentes a inculcar no ânimo dos 
alunos as virtudes do rigor cientifico. No ensino da Botânica so- 
bressaia Joaquim Monteiro Caminhoá, com sua bela figura, olhar 
sereno e firme, nariz retilineo, bigode e pera irrepreensivelmente 
tratados, ampla testa a que a escassez da cabeleira dava uma 
pincelada de solene iluminura e dominava pela autoridade da pa- 
lavra e singelez didática. Era o digno continuador de Freire Ale- 
mão e Rocha Freire. Benjamim Franklin Ramiz Galváo, represen- 
tante distinto dos letrados da época, autor de trabalhos de monta 
que lhe valeram o ingressar na Academia Brasileira de Letras, 
fora preceptor dos filhos da Princesa Isabel. 

Ernesto Crissiuma na Anatomia, continuava as tradições de 
Joaquim José Marquês, José Maurício Nunes Garcia, Souza Fontes 
e Luis 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 
Rodrigues, faziam parte da Congregação dos dias escolares de 
José Ayres Netto. 

Isso, sem deixarmos de enunciar os luminares: Francisco de 
Castro, o Divino Mestre, na Clínica Propedêutica; Pedra Severiano 
em Patologia Cirúrgica; Marcos Cavalcanti em Operações e Apa- 
relhos; Souza Lopes em Toxicologia; Brant Paes Leme em Ana- 
tomia médico£irúrgica; e mais os substitutos Campos da Paz, 
Genuíno Mancebo, Azevedo Sodré, Augusto Brandão. Simões Cor- 
rêa, Pereira da Cunha, Domingos de Góes, José Monteiro, Ernesto 
Nascimento e Rodrigues de Vasconcelos. 
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O cirurgiáo francês S. A. Fort, já em 1880, louvara os abrigos 
da Misericórdia da terra de Estácio de Sá. e Ayres Netto verá a 
escola sediada na h a ç a  da Santa Luzia em panorama encantado, 
com o mar ali tão perto. Bem lembrou-a Leme Lopes: "a sombra 
acolhedora das vetustas figueiras que a brisa da barra tornava 
mais gostosa, das primeiras entradas no pórtico de granito que 
conduzia ao lindo átrio, pavimentado de mármore. Leandro Mal- 
thus, pseudônimo de Francisco Praxedes de Andrade Pertence, um 
dia cirurgião a amputar o pé de Castro Alves (com Mateus de 
Andrade) deixou descrição exata do Hospital, nos tempos de 
Ayres Netto, a dous passos da Faculdade: 

"O edifício do Hospital é rico, suntuoso, amplo e está em um 
local arborizado e aberto para o oceano que a pequena distância 
rumorejava turbilhonando. O frontispicio é imponente com meio 
cento de janelas, enfileiradas em uma mesma linha, intervaladas 
por largos espaços. Os primeiros Hospitais do mundo não são 
melhores do que o primeiro do Brasil". 

A prática hospitalar desde cedo realizada, teve-a nas enfer- 
marias de Correia Dutra, clínico nos velhos moldes, sempre de 
sobrecasaca, calça branca, cartola no alto da cabeça, não a tirando 
mesmo durante o serviço, e senhor do formulário, e a receitá-lo 
de cór, na ponta da língua.. . Com Valadares e Barboza Romeu; 
Carlos Teixeira, na cirurgia abdominal; Daniel de Almeida e Vieira 
Souto aprendeu técnica cirúrgica e tais progressos fez que, alta- 
mente conceituado, passou a trabalhar nos serviços de obstetrícia 
e ginecologia. dos professores Feijó Júnior e Carvalho Azevedo, 
sem abandanar o aprendizado de Clínica Médica, agora sob os 
influxos do conselheiro Nuno de Andrade que com o pseudônimo 
de Felício Terra viria a distinguir-se também como beletrista de 
gemas preciosas. 

Fecundos e marcantes, na sua formação de obstétra-pinecolo- 
gista foram os anos passados em estreito convívio com o dr. 
Luis da Cunha Feijó Júnior, filho do Visconde de Santa Isabel, 
parteiro também ilustre e que tratou da então considerada este- 
rilidade da princesa Isabel, acompanhando-a inclusive em três 
viagens à Europa em 1865, 1870 e 1878. O filho, mestre orientador 
de Ayres Netto, deixou trajetória digna dos maiores encômios e 
o renome de um dos parteiros mais completos do Segundo Impé- 
rio. Lente da cadeira de Partos desde 1872, diretor da Faculdade 
no período 1901-1910 foi chefe da Maternidade da Santa Casa 
carioca e membro da Imperial Academia de Medicina. 

Colando grau, em 16 de dezembro de 1901, regressou Ayres 
a São Paulo, onde vem exercer a clínica, logo a receber os agasa- 
lhos de Artur Fajardo, já instalado com consultório no Largo do 
Comércio, hoje da Misericórdia. 

Em 11 de dezembro de 1901 defendia tese de doutoramento, 
em manifestação das preferências para a Ginecologia e Obstetri- 
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tia, com o titulo "Contribuição ao estudo da histerectomia abdo- 
minal supra-vaginal", merecendo "aprovação com distinção". 

A 5 de janeiro de 1902 transpunha pela vez primeira os um- 
brais da Santa Casa de São Paulo a que deverá servir com inte- 
gral devotamento, durante o tempo que durar sua vida. Bem 
lembrou Altino Antunes, naquele dia memorável dois gigantes se 
encontraram e se conheceram. Metido em seu fraque escovado e 
bem passado, tímido como um calouro, vai procurar o astro mais 
brilhante da cirurgia paulista de todos os tempos; encontra-o de 
avental branco e toalha a cinta, escovando as mãos ensaboadas. 
preparando-se para o trabalho. 

"Eu sou" balbucia o jóvem esculápio, "médico recém-forma- 
d.o pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e desejava fre- 
quentar seu serviço neste hospital". Lacõnico, escovando mais 
violentamente as mãos e borrifando espumas de sabão no fraque 
impecável de Ayres Netto, Arnaldo responde: "Está bem, nós ope- 
ramos as segundas, quartas e sextas" e. enxugando-se, foi-se, dei- 
xando perplexo e embasbacado o seu futuro assistente, a quem 
não perguntara sequer o nome. 

E contudo, desse encontro formal originou-se a mais com- 
pleta integração e "socorrida pelo tempo e pela convivência, ar- 
gamassaram e construíram a mais sólida amizade que já uniu 
duas criaturas boas e altruístas, vindas ao reino dos homens para 
oficiarem uma Divina Missa, de Trabalho Desprendido e Huma- 
nitário". 

Amaram o próximo mais do que a si mesmos. Santificaram-se. 
Engrandeceram-se. Semearam e puderam ver o emergir da Fa- 
culdade de Medicina e as consolidaçóes definitivas da Misericórdia 
e da hoje Catedral da Ciência, Templo de Ensino, em memória 
do Fundador, chamada Casa de Arnaldo. 

"Temperamentos diversos; reservado, calmo, sereno, senhor 
de suas emoções que ocultava como se tivesse pejo de os exterio- 
rizar, talvez por julgar fraqueza, embora fosse extremamente 
emotivo, Arnaldo se escondia em máscara de impassibilidade e 
indiferença, e Ayres, ao contrário, jovial, expansivo, porejando 
seus sentimentos sem reservas e sem defesas, dedicado, sem alarde 
e sem violência." 

Oswaldo Portugal lembrou-o "jovem ardoroso, inquieto, ful- 
minante, nítido, exato, direto nos propósitos, como uma reta, do 
mesmo passo autoritário e brando, acessível e intransigente, que- 
rido e temido; mas de qualquer maneira irresistível. Comunicativo 
e sem atávios, familiar dos mais idosos, íntimo dos colegas da 
mesma idade, e apenas, simples companheiro mais velho dos 
moços". 

Celestino Bourroul, com a proverbial palavra, bondosa e 
justa disse ser "cabeça realizadora com os cabelos e as barbas 
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emoldurando-lhe um rosto sempre alegre, entusiasta e amigo 
como uma sarça ardente e irradiante da bondade". 

Sua longa jornada em chãos santificados por uma medicina 
exemplar, a Santa Casa, iniciou-se na primeira enfermaria de Ci- 
rurgia de Mulheres do inolvidável Arnaldo Vieira de Carvalho e 
com a morte prematura deste passou a ocupar o lugar de chefe 
de clínica da tradicional enfermaria da Misericórdia Paulistana. 
Criada a cadeira de Clínica Ginecológica, da Faculdade de Medicina 
de São Paulo foi, em 6 de março de 1918, nomeado seu assistente 
e ao falecer Arnaldo, de acordo com o artigo 7 do Regimento da 
Escola passou a reger a cadeira aos 6 de junho de 1920, até o seu 
provimento efetivo por Nicolau Moraes Barros. Ocupou inúmeros 
e destacados cargos: No quadro sanitário da Força Pública, na 
Maternidade de São Paulo, berço do ensino da Obstetrícia em 
nosso Estado, na Policlínica e já, em 1919, era presidente da So- 
ciedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Foi como dissemos, 
e o repetimos, com ênfase, o braço direito, o lugar-tenente de 
Arnaldo Vieira de Carvalho, inclusive na organização do 1.0 Con- 
gresso Médico Paulista, realizado no mês de Dezembro de 1916. 
Desde cedo colaborou nos "Anais Paulistas de Medicina e Cirur- 
gia", Gazeta Clinica de São Paulo e Brasil Médico, do Rio de 
Janeiro. A Santa Casa assistiu o seu longo peregrinar pelos jar- 
dins de Esculápio; em devoções constantes e jamais interrompidas. 

Em 1962, ao completar 84 anos, recebeu grandes homenagens 
por somar 60 anos ininterruptos de colaboração a Misericórdia. 
Cabe-lhe o proselitismo da fundação de um Instituto de Combate 
ao Câncer, logo transformado em realidade com a instalação do 
Instituto de Radium "Arnaldo Vieira de Carvalho". 

Sinésio Range1 Pestana, outro varão de Plutarco da Medicina 
Bandeirante, deu-lhe o epíteto de "Cirurgião emérito, dedicado 
servidor da Santa Casa que não tem no seu corpo clínico melhor 
amigo nem profissional mais devotado". No Senatus da Colenda e 
Veneranda Sociedade Benemérita, sem dúvida José Ayres Netto 
assentou-se para todo o sempre ao lado de Sinésio, Arnaldo, 
Carlos Botelho, Nicolau Vergueiro e Caetano de Campos, seus 
perfis assomando o que de mais alto, asas de vastas remígias, já 
se pode atingir nos ápices elevados da inteligência e da perfeição 
humanos. 

A figura, a vida e a obra de José Ayres Netto hão de ficar 
como expressão eloqüente de trabalho operoso, ciência e cultura, 
dedicados integralmente ao paciente e a coletividade. Deixou in- 
contestes afirmações de amor ao próximo e às instituições que tão 
abnegadamente serviu de forma exemplar. Em verdade, como bem 
referiu Carlota Pereira de Queiroz "era a chave já brilhante do 
início da medicina paulista, em que pontificaram Carlos Botelho, 
Matias Valadão, Pinheiro Cintra, Rubião Meira, Alves de Lima, 
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Queiroz Matoso, a que se seguiram logo depois Almeida Prado, 
Ovídio Pires de Campos, Lemos Torres, Cantidio de Moura Cam- 
pos, todos imbuídos dos mesmos ideais". 

É mister que exaltemos e registremos as múltiplas facetas 
do labor incessante de Ayres Netto: chefe da clínica modelar, 
com exemplares trabalhos publicados no Brasil e no Exterior, e 
magnificamente instalada graças aos donativos de almas carido- 
sas que respondiam generosamente as "cartas de amor", nome pelo 
qual, na enfermaria se apelidavam as "facadas epistolares"; dire- 
tor-tesoureiro da Maternidade de São Paulo; presidente da So- 
ciedade de Medicina e Cirurgia, em mais de um mandato excep- 
cional; organizador e diretor de hospitais de emergência na pan- 
demia da gripe, em 1918, calamidade assoladora de nossas popu- 
lações e estruturador do Hospital Municipal. E nos radiosos tem- 
pos de civismo e de anseios constitucionalistas, "ao sentir bater 
no peito heroíca pancada", na zona Norte do Estado, em 1932. 
organiza exemplarmente os hospitais de sangue, e cuida dos feri- 
dos e enfermos com o devotamento que lhe é próprio, como já o 
fizera em 1924 na revolta de Izidoro Dias Lopes. 

E s6 regressará, quando tudo terminou; a perpetuar um ins- 
tante de sonho e ideal, Ayres Netto, como no cântico de Guilher- 
me de Almeida, deixou o seu passo na História! deixou na terra 
uma pista, deixou um rastilho de glória! Sim, pois tinha um cora- 
cão de Paulista! 

As mais vetustas tradições de altaneria, independência e liber- 
dade vêm-nos indubitavelmente das filiaçóes do antigo condado 
portucalense. Inserem-se, esgastam-se destacadas na sucessão de 
feitos, perdidos nos albores da história a alumiar dias de espe- 
rança e certeza. Desde o inicio da Reconquista, em Covadenga, 
o Denhor da Liberdade sempre tremulou em Ourique, no Salado, 
nas Navas de Tolosa, nas Gestas do Santo Condestável e das 
Ordens do Hospital, do Templo, de Santiago e de Avis. Denomi- 
nador de um povo e de uma Raça, bastião de um ideal, aqui 
aportou no Porto das Naus, em São Vicente, com a Cruz de Cristo 
de Tomar, na armada de Martim Afonso de Souza. E através da 
heróica crônica do Bandeirismo, e dos primeiros dias vicentinos, 
vai enraizar-se nas mais antigas tradições liberais da velha Aca- 
demia de Direito, desde o gesto desprendido de Líbero Badaró e o 
marco granítico de Júlio Frank, para ser dístico e mote de nossas 
manifestações cívicas, no Império e na Primeira República, quan- 
do Piratininga sempre empunhava a flama de nossas bandeiras 
libertárias para eclodir mais tarde na epopéia constitucionalista. 
Para aqui tinha-se transplantado em definitivo o "Pola Ley et Pola 
Grey", gênese do "Non Ducor Duco", timbre e brio da gente 
Paulista. 
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A antiga "Província de São Paulo", folha combativa, fanal 
de Range1 Pestana e de Júlio de Mesquita, teve em continuismo 
jamais interrompido na redação d"'0 Estado de São Paulo", na 
Praça Antônio Prado, esquina da rua do Rosário, um sodalício 
erudito que se reunia na sala de Mesquita, o avô, e onde se en- 
contravam cotidianamente Vitor da Silva Freire, Bittencourt 
Rodrigues, Ricardo Severo, Amadeu Amaral, saudoso poeta de 
"Espumas" e "Lâmpada Antiga", e o condestável-príncipe dos 
esculápios Arnaldo Vieira de Carvalho. Nesse ambiente de egré- 
gias frontes do espírito, do civismo e da cultura, José Ayres Netto 
desde cedo modelou os atributos de seu cerne invulgar e escolheu 
os paradígmas que vieram exornar as ações de suas dedicações 
invulgares ao homem e a sociedade. Nas folhas desse jornal, arau- 
to da dignidade da nação, encontraram abrigo os seus inúmeros 
trabalhos, artigos de real valia, escritos numa longa e proveitosa 
vida, com as permanentes emulações e entusiasmos. 

Numa síntese emocional de saudade, admiração e respeito, 
temos de relembrar que Ayres Netto foi também pena escorreita 
a burilar dezenas de trabalhos exemplares, em títulos expressivos: 
"O Congresso Médico de São Paulo, de 1878"; o esplêndido ensaio 
"Cândido Borges Monteiro, Visconde de Itauna": "A Anatomia no 
Brasil"; "O Dr. Vergueiro"; "A História da Anestesia na Santa 
Casa de São Paulo"; os escorços de Arnaldo, elégias de veneração 
e relembranças; e tantos e tantos outros, todos a revelarem as 
suas facetas temperamentais e culturais, índices de um alto hu- 
manismo. 

Por tudo isso, e mais aquilo, no centênio de seu nascimento, 
urge que sua Memória, sua Vida e as Decorrências Positivas de 
sua Obra sejam decantadas! 

Que para sempre seja lembrado José Ayres Netto, Médico, 
Professor de Medicina da Casa de Arnaldo, Escritor, Mestre do Ca- 
pitular Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Humanista, Lidador 
Incansável, Benemérito da Misericórdia, Lugar-Tenente de Vieira 
de Carvalho, e Príncipe da Cirurgia neste solo dadivoso de São 
Paulo dos Campos de Piratininga! 



A VIDA BOÉMIA DE MEU TEMPO 

Paulo Bomfim 

A primeira incursão na noite foi feita em companhia de um 
primo mais velho. Estreando as calças compridas entrei clandes- 
tinamente no Imperial, o cabaret da belle époque paulista. Sua 
dona Biana Perla, era um documento vivo dos fastos de nossas 
madrugadas. O Imperial com seus camarotes e sua freqüência de 
coronéis do café e cocotes francesas, desapareceria pouco depois, 
dando lugar ao cine ópera. Nos fundos, o Teatro Apolo onde 
desfilavam companhias estrangeiras e artistas nacionais. Raul 
Roulien com seus tangas. Procópio com sua ironia, Genésio Ar- 
ruda com sua graça cabocla. 

Conseguíamos ser boêmios e esportistas ao mesmo tempo. 
O remo no Tietê, o box com Waldemar Zumbano e Kid Jofre, a 
natação com Sato, a ginástica com Delaunay, entremeados com o 
chope do Franciscano e do Pinguim, com o mixidinho e o baur~i  
do Ponto Chic e com as brigas no OK e no Tabu. 

As proesas do Jaguaribe e de seu bando ainda ecoavam no 
Juca Pato e outros bares da São João. Jorge Ferreira, o "Sangue 
Azul", o "Vavá", o Tenente "Mineirinho", o Castelão e sua turma, 
viravam a madrugada pelo avesso. Anúncios luminosos gritavam 
em cores o nome de seus pecados: "Albergue da Mariana". "Pás- 
saro Azul". "Wunder Bar", "Tropical", "Salão Verde". A Praça 
Júlio de Mesquita era a fronteira agreste entre a boêmia elegante 
e o basfond. As balalaikas do Rostoff haviam se passado para o 
Rialto na rua Vitória. Paulo Vanzoline e eu dividíamos as honras 
da poesia naquela região proibida. Ele no Bar Boêmio da rua 
Aurora e eu, com meus companheiros da Faculdade, no Rialto. 
Mais para baixo ficava o bar Marfim gerenciado pelo Rosário que 
possuia mais cultura literária do que todos nós. Na Aurora tam- 
bém os bares "Rio Branco, Tico Tico, Internacional. Na rua dos 
Gusmóes o Mickey Mouse" e o "Lanterna Mágica" tinham liga- 
ção direta com o Gabinete de Investigações onde terminavam 
todas as desordens. Comíamos pizzas no Gigeto e no Spadoni. no 
Batista da Praça da República e no Giordano: macarrão no Via- 
reggio, no Corso e no Tebáida, e filé no Morais que nessa épocr. 
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funcionava na Conselheiro Crispiniano. Discutíamos o Lobo dh 
Estepe no Palhaço, namorávamos na Vienense e na Selecta ao som 
de Valsas de Strauss, convivíamos com a música popular no Par. 
reirinha e no Simpatia. Depois seria na Yara e no Escócia com 
fundo de La vie en rose. Os bailes da Poços do Leitão, da Hípica, 
do Paulistano e do Harmonia e as festas em casa de Paulo As- 
sumpçáo faziam parte do roteiro da mocidade. Carnaval acabava 
sempre no Odeon. Frequentávamos saraus em casas respeitáveis. 
jogavamos bidu no Supremo em companhia do Peru Martins Fer- 
reira, do Bebe Amara1 e do Antoninho Rocha Campos o Kid Me- 
tralhadora. No Hungária e no Bar Viaduto, enquanto as orques- 
tras tocavam, conspirava-se contra a ditadura de Vargas. 

Hermano Ribeiro da Silva morrendo nos sertões do Araguáia, 
transforma-se numa lenda. O "Candy" era o primeiro passo sen- 
timental na conquista das bailarinas que visitavam nossa capital. 
E havia também o chá do Mappin e da Casa Alemã, com galan- 
teadores a porta e elegantes em trânsito. O Clubinho dos Artistas 
nasceria bem mais tarde no Edifício Ester, engatinhando na Ba- 
rão de Itapetininga, e envelhecendo na Bento Freitas. 

Vida contraditória, geração que se perdia e se encontrava nos 
descaminhos da política e da boêmia. A vida social nas casas das 
"madames" da época era importante. Tínhamos sempre encontro 
marcado na '-'Dadá", na "Amélia Preta", na "Geny das Tranças", 
na "Rosinha", na "Yara", na "Ceci", na "Francinha", na "Roberta", 
na "Mathilde", na "Dulce" ou na barra pesada do Bom Retiro 
onde a Paulete, cultíssima, declamava Verlaine e me deu de pre- 
sente a Introdução a Antropologia de Ralph Lynton. Nesses locais 
discutia-se poesia e filosofia entre um romance e outro. 

Encontro Juliete no Viaduto. A grande amiga dos boêmios 
confessa estar com oitenta anos. Beijo em seus cabelos brancos, 
as derradeiras neblinas de minha Paulicéia desvairada. 

São Paulo modificava-se. A boite invadia a vida noturna. 
Apareciam o "Roof" de A Gazeta, o "Jequiti Bar" e o "Oazis" po- 
voados de beleza e de classe. A noite tomada por tias, primas e 
amigas da família civilizava-se e deixava de ser livre. 

Uma década depois, sobreviviam apenas o Siroco da Branca, 
a dama da madrugada, e o Refúgio de Nene Pé de Anjo, a der- 
radeira. 

Na Livraria e Salão de Chá Jaraguá é criada a revista Clima, 
sofisticada e culta. 

Surge o Nick Bar o último lugar inteligente de antemanhã. Ao 
som de seu piano encerra-se um ciclo de loucuras adoráveis. O 
espelho me diz que é hora de tomar juízo. Nunca mais quero 
ouvir a voz de um espelho. E tempo de entardecer. 

(Diário de São Paulo, de 7-1-1979, pá. 24) 



AURELIANO LEITE - HUMORISTA 

- Uma convivência de doze anos - 

Agostinho Ramos 

Conheci o Dr. Aureliano Leite nesse famoso "32" que já vai 
longe. Dizia que nasceu em Ouro Fino, mas ju!gava-se vinculado 
a Guaratinguetá e, afastando mais um pouco, era da progênie de 
Amador Bueno. Cachoeira Paulista tornou-se o ponto central da  
Revoluç50, no Vale do Paraiba - pois que - ai sediavam o 
Quartel General (Q.G.) da 2.= D.I.O. (2.= Divisão de Infantaria 
em Operação) e todas as organizações de guerra. 

Aureliano, pouco tempo esteve neste setor. Postou-se no front 
e, depois, retirou-se para outra região. 

Exilado em Portugal, escreveu-me uma carta referindo-se a 
seu sobretudo "forrado a seda" perdido e que o agasalhou em 
Queluz, naquela quadra friorenta. 

Levei-lhe essa carta, datada de Portugal e, no Instituto, leu-a 
e pediu'ma, mas eu lhe disse que era do meu arquivo. Aureliano 
acrescentou: - Também, sobretudo, forrado de seda, não é in- 
dumentária de campanha - Realmente, presidente - na guerra 
vale o capote rústico e "conforme for" até este amapalha. 

Náo vou, aqui, dizer da vida de Aureliano Leite, de seus la- 
vares intelectuais? de seu vultoso trabalho histórico, de sua acão 
política agitada e peripeciosa, de suz desenvoltura brilhante no 
campo jornalístico e dos cargos que ocupou. Desse acervo de 
tantos méritos, a imprensa e seus amigos já disseram e "post- 
-mortem", continuarão dizendo. 

Aureliano honrava-me com sua consideração. Agigantado no 
porte, por vezes severo e autoritário, era paternal e amigo. Quando 
chegava, todos se levantavam para cumprimentá-lo. 

Interessante - a sala do secretário do sodalicio é mais ani- 
mada que a do presidente. O antigo secretário - o saudoso coro- 
nel Tenório, captava amigos e nesse roteiro se posta o coronel 
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Heliodoro, fazendo jus a melhor estima dos consócios. O gabi- 
nete do presidente era, também, um ponto de alta roda. 

Dezembro de 1969. Tarde chuvosa. A sala do coronel vazia. 
Ele partira. Que desolação. Depois, tudo se recompôs como dan- 
tes. Sempre deixávamos aquele fino convívio de intelectuais e 
historiadores e pé ante pé, na porta do gabinete, espiávamos 
Aureliano apoiava a face no médio e o indicador se alongava, 
sentado em seu gabinete. 
- Dá licença presidente - eu não tenho o direito de per- 

tubar o colóquio do presente, frente ao passado. 
- Assente-se. 
Ora, dois velhos conversando, claro que seria passada em 

revista, a vida de São Paulo, neste século: - as agitações politi- 
cas, seus homens, revoluções, guerras, falecimento dos grandes, 
uso e costumes, enfim. Como o Dr. Aureliano concedía-me uma 
certa "liberdade de movimentos", comecei: - Sabe, presidente, 
o grande Aloísio de Castro, num de seus livros, diz que após os 
80 anos começa a nascer um cordel no pescoço da gente - prova 
da velhice. O que o Sr. diz sobre isso? 
- Só se for no pescoço da avó dele - no meu não. 

-Presidente, a sala do secretário é alto ponto de conversa. Ali, 
dentro de boas normas, comenta-se tudo. 
- E que tem isso? 
- E que corre por lá que o Sr. doara Cr$ 50.000,00 a Santa 

Casa de Sabará; depois disseram que foi para a de Campanha e, 
finalmente, para a de Baurú. Como é "para a de Ouro Fino, nada?" 
Cr$ 50.000,OO é argumento muito forte. Faz mal a gente indagar 
da veracidade desse boato? 
- Que é que você e esses consócios intrigantes têm a ver 

com minha vida e com minhas finanças? 

Chega o Dr. Paulo Nogueira. 
- Conhece o Paulo? 
- Hiii! - desde aqueles tempos agitados do Vitor Cordeiro. 
Paulo Nogueira acrescenta: 
- Olha, A. aquele comício naquela praça de Cachoeira, a 

polícia rondando. . . 
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- Mas, o senhor levava uma retaguarda perigosa. 
Aureliano intervém: 
- Houve quebra pau? o Paulo é decidido. Bem, a política ji 

passou. Antes de você sair vamos experimentar sua musa cabocla. 
Faça um verso para o Paulo. 
- Pois, não; pois, sim - Aproveitando a experiência, ei-la 

de qualquer maneira, para prestar deferência ao Doutor Paulo No- 
gueira (do livro "Aqui, ali, acolá"). 

* 
- O Sr. foi hermista em 1910? 
- E por quê o senhor não fez parte da mesma? 
- Sim. A Junta era composta de: Rodolfo Miranda, Manoel 

Pedro Vilaboim, Rafael Correia Sampaio, coronel Piedade, sena- 
àor Bento Bicudo, Plínio Godoi, Eduardo Camargo, Fortunato Mo- 
reira (pai do Roberto), Herculano Freitas e Pedro de Toledo. Eu, 
e o professor Acácio Ferreira martelávamos os civilistas pelo 
jornal "O SAO PAULO" (antigo "Estandarte"). Veja você: na 
Junta um fortunato, outro, piedade e outro um bicudo bento. 
Este, parece morreu dançando. É dessa quadra um jornalzinho 
de estudantes, chamado "O Pirralho" que publicou uma charge 
horrivel de (citou o nome) provocando gargalhadas dos mais 
austeros. 

* 
- Havia naquele tempo um jornai - "O Comércio de Sio 

Paulo" que pertenceu a Eduardo Prado, autor do famoso livro 
"Ilusáo Americana" 
- Sim, disse Aureliano, no meu tempo era do Armando Praüo 

(mais tarde Procurador Geral da República ao tempo do Ministro 
Vicente Rao) e na rua São Bento. 
- Interessante - eu fui revisor desse jornal em 1913 ! or- 

denado - oitenta mil réis). Situava-se na rua Direita e de proprie- 
dade do Senador Lacerda Franco e deputado Mário Tavares. Co- 
laboradores: Vicente Granato, Joaquim Morse, Antônio Pereira 
Lima, Amando Caiubi, Mário Reis, Mário Guastini. 
- Sempre é bom lembrar esses nomes, quase já todos fa- 

lecidos. 
- Naquele tempo, meu caro chefe - antes de passar a revi- 

sor, exercía-se a função de conferentes de revisor, porém, taxado 
com o apelido de "foca". 
- Será que o Senhor o foi? 
- Olha, eu nunca fui esse bicho. 

* 
- Sabe, presidente - as Sagradas Escrituras dizem que a 

soma dos nossos anos é setenta (septuaginta anni). 
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O Papa Paulo VI, estabeleceu para seus "jurisdicionados" a 
a idade de 75 anos - "idade provecta". Dante, optava pelos 70 
(nel mezzo de1 cammin). . . escreveu aos 35 anos de idade. 
- E que tem isso? Você cuida muito desse negócio de idade. 

(Dr. Aureliano cortava a conversa, divagava, mas se interessava 
pelo desfecho da narrativa). 
- Nosso eminente consócio Dr. Ernesto Leme, num lance de 

belo discurso, também perfilha o desventurado "70". 
- Mas, o Ernesto tem mais de 70, é dos meus melhores. 

amigos e quero vê-lo no "2000". 

* 
Presidente, há dias, fjzemos a apologia do perigoso "70" enfei- 

tado de goivos. Então resolvi delinear as bases de uma organi- 
zação que terá o nome de "Clube dos 2.000". Redigi um sonetinho, 
conclamando os part,icipantes do Clube para uma festa, no Largo- 
da Sé - "a meia-noite de "99" para "2000". Só farão parte do 
Clube os que já ultrapassaram a casa dos 80. O sr. se inscreve, 
assinando os versos? 
- Que dúvida. Faço uma restrição - mude para o "3.000". 
- O Tito Livio vai ingressar com direitos e o João Gualberto 

está ensaiando-se. 
- Olha A. não se esqueça do Gofredo da Silva Teles, do 

Cardeal Mota, do Paula Assis, do Alves Palma, do Antenor Barreto 
e, também, S.E.O.. do Cesar Salgado, Alberto Prado, coronel Tri- 
gueirinho, ministro Pedra Chaves e. quem sabe, o Licurgo de 
Castro Santos. 
- Meu caro chefe - "com pesar" não pude aceitar a ins- 

crição do Bueno de Azevedo Filho, dada sua "tenra idade". Au- 
reliano dando boa gargalhada disse: - O que você está querendo 
organizar é iim refúgio. . . "Senectus Non est Morbus" - que boh 
piada! 

Eis o sonetinho: EM MARCHA PARA O ANO "2000" - Vamos, 
vamos companheiros, em marcha, ovante, ao "2000" - estão va- 
lendo os roteiros, desse grupo varonil. Se nós somos caminheiros, 
fora do estado senil - tais quais uns novos guerreiros, empu- 
nhemos o fuzil, e no centro da esplanada, dentro do sec'lo vinte 
e um, que a roda seja formada - não falta a ela nenhum - mos- 
tremos o nosso ardor, alma, rompante e valor. 

* 
O professor Alfredo Gomes, brilhante orador espontâileo, 

tecia considerações oportunas sobre os méritos do professor 
Proença, invocando sua memória. Após 15 minutos de improviso 
tirou da pasta um jornal. O Dr. Aureliano parece que espiou (dado 
a proximidade) algumas colunas "proençáveis" a serem lidas e 
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arregalando os olhos, murmurou qualquer coisa, aos ouvidos do 
Secretário. Alfredo percebeu e cancelou a leitura do "arrazoado", 
sem "oposição" do presidente. 

* 
- Naquela sua palestra sobre os políticos da velha República, 

três nomes de deputados me despertaram recordação, dado seu 
quê de comicidade: Agapito - Pernambuco; Prisco Paraíso - 
Bahia; Brenha Ribeiro - São Paulo (estadual) e o senador Tau- 
maturgo. 
- Presidente - Agapito é o nome de um Papa. 
- E que tem isso? Você não acha engraçado fumar "h" no 

pito? 

* 
- Meu caro chefe - não sei porque, guardo na memória os 

nomes dos componentes da bancada de São Paulo eleita em 1946, 
para reformar a Constituição. 
- Eu fui eleito deputado e participante dessa memorável 

assembléia. 
- Não vou citar o nome de seus componentes - apenas, 

seus Partidos: PSD, UDN, PTB, PC, PRP, PDC, PR. 
Em outra oportunidade já falamos sobre os 40 deputados 

estaduais, os 22 federais e os 20 senadores. Lembro-me que a cada 
nome que eu pronunciava, o sr. dizia - "conheci" e contava uma 
anedota, sendo que a mais interessante era a referente ao depu- 
tado Antônio Mercado (Praça João Mendes). 
- Afinal, você quer ou não dizer os nomes dos deputados 

de 46? 
- Bem, em sua homenagexri citarei a bancada da UD.N: Au- 

reliano Leite, Mário Marzagão, Plinio Barreto, Luis Piza, Romeu 
Andrade Lourenção e Paulo Nogueira. Como dois outros, do P.S.D. 
são nossos consócios, cito seus nomes: Ataliba Nogueira e Alves 
Palma. 

- Formidável! 
* 

Aureliano, toma a palavra, ou seja a iniciativa do ataque. 
- Já que estamos falando dessa Cãmara de "46", vou re- 

latar um fato. 
(Havia vários consócios no gabinete). Estávamos nós, no 

andar superior do Palácio Tiradentes, cuidando dos trabalhos da 
Comissão para a qual fomos designados. Nessa hora recebemos 
um aviso de que Benedito Valadâres ia pronunciar um impor- 
tante discurso. Então, disse aos colegas - vamos descer para 
ouvir o Benedito. . . 
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- O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre deputado 
constituinte, Sr. Benedito Valadares, 

Movimento geral de atenção. 
- O Sr. Benedito Valadares - antes de entrar, propriamen- 

te, na matéria que me traz a esta tribuna, tomo a liberdade de 
avisar a meus pares que não permito apartes ao meu discurso. 

E Aureliano conta que houve um silêncio tumular, mas em 
dado momento, não se conteve, interrompendo o orador. 
- V. Exa. dá licença para um aparte? 
- O Sr. Benedito Valadares - Com todo o prazer, abro uma 

exceção a V. Exa. porque é Mineiro. (Hilaridade) 

* 
O Instituto realizava uma de suas magnas sessões. 20 horas, 

repleto o auditório. Entre os presentes estava o Dr. Austregésilo 
de Atayde, presidente da Academia Brasileira de Letras. Aureliano 
faz soar a campainha e declara aberta a sessão. 
- Senhores, a Casa hoje muito se honra com a presença, 

rieste plenário, do ilustre acadêmico Sr. Austregésilo de "Ataude" ... 
O primeiro a, diplomaticamente, dar boa risada foi o Dr. 

Austregésilo. 
Aureliano desculpou-se, naturalmente, invocando a paromi- 

mia. Finalmente fala o presidente da AB.L.  Senhor da palavra, 
compõs um intróito humorístico e filosófico, referindo-se que, a 
idade avançada de ambos, tinha o sentido dos ataúdes. 

* 
- O mundo atual, presidente, vai aos trancas. Parece quo 

caminhamos para o caos. 
- E que tem isso? 
- Ausência de líderes. 
- Bem, líder político foi Pinheiro Machado, chefe do "Far- 

tido Republicano Conservador", ao qual pertenci. Rui Barbosa, em- 
bora político, era mais doutrinário. 
- Mas, na liça. presidente, há muita gente dizendo-se líder, 

ou com tentativa para tal. 
- Olha, vamos aplicar a essa gente este conceito: os profetas 

antigos diziam verdades e morriam por elas; - os de hoje, pre- 
gam mentiras e vivem delas. 

* 
Sócio fundador da Associa~ão dos "Cavaleiros de São Paulo" 

recebeu grande homenagem no dia 16 de outubro de 1972, quando 
essa entidade comemorou seu 16: aniversário de fundação. Ban- 
quete suntuoso "Terraqo Itália". 
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Galvão Bueno Trigueirinho, comanda o cerimonial do ágape. 
Ataliba Nogueira, orador oficial - assim termina sua oração: 

"a patria se constrói pelos seus grandes varões". 
Aureliano agradece, dizendo: "o meu velho coração vos per- 

tence". 
Nesse banquete, em duas mesas contíguas tomaram assento: os 

coronéis Trigueirinho, Serpa, Heliodoro, Arrisson; e Srs. Arrobas 
Martins, António Carlos Cardoso, Jacob Penteado e Agostinho 
Ramos. Rincão amigo e animado, quando Trigueirinho propõe: 
façamos um sonetinho em homenagem a Aureliano. 
- Cadê papel - e um dos presentes escreveu: Eis o nosso pre- 

sidente, da mesa, na cabeceira - mantendo um todo imponente, 
se alteia como palmeira. 

De nossa terra bem rente, da história fez-se clareira e, agorá. 
alegria sente, pintalgada de soalheira. Ei-10 que vence dos anos. 
seu inclemente passar; dá mostras que os desenganos voltam das 
praias do mar. São Paulo, nestas alturas, traz Aureliano em ven- 
turas. (Salão de festas do Terraço Itália - 22 horas). Serpa 
toma o papel e vai a Mesa entregá-lo ao homenageado. 

* 
E, agora, 4 de Dezembro de 1976. Largo do Arouche. Academia 

Paulista de Letras. No vasto salão de entrada, alguém dorme 3 
sono eterno. Momentos antes, pela madrugada, recebera a visita 
.das Parcas que lhe "cortaram da vida a teia delicada", em ceri- 
monial comandado pela terrível Átropos. 

Acadêmicos, historiadores, amigos, representações, famílias 
reverenciam e contemplam a fisionomia serena do varão que 
partiu. 

Também, aí estivemos, para, intimamente. sentir emudecido. 
Depois, forma-se impressionante semicírculo para o ritual da 

despedida, bendizendo a caminhada do chefe, já imerso na noite 
profunda do mistério. 

E, ouvem-se vozes, em forma de queixume: 
- Levas para a eternidade, bem junto a alma e ao coração 

uma grande parte da História de São Paulo (Leite Cordeiro - pre- 
sidente da Academia). 
- São Paulo todo se ajoelha em homenagem ao grande servi- 

dor . .  . (Ernesto Leme, em nome do Instituto Histórico). 
- Suas palavras ficaram para perpetuar a sua ação, guiando os 

seus seguidores. . . (Álvaro Amara1 - pelo Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro e Ateneu Paulista de História). 

* 
Finalmefite - Se "a esperança é o sonho do homem acordado" 
- "a vida é uma esperança malograda". 



SÃO FRANCISCO DE PAULA, SANTO DO 
BRASIL COLONIAL 

Mariu Amália Corrêa Giffoni 

I - O Santo e sua vida 

Raras pessoas ouviram falar em São Francisco de Paula. O 
desconhecimento sobre este Santo é irnpresslonante e decorre da 
falta de dados a seu respeito e da ausência de sua imagem nas 
igrejas. Por esta razão, antes de nos atermos a aspectos atuais 
sobre o seu culto e a fatos relativos a sua devoção em nosso 
País, forneceremos algumas indicações biográficas. 

Nasceu São Francisco em Paula, na Calábria, em 17 ou mais 
provavelmente em 27 de março de 1416, filho de Viena de Fos- 
caldo e Santiago Martorillo. Só após 15 anos de casamento, o 
casal concebeu um filho cujo nome, Francisco, constitui homena- 
gem a São Francisco de Assis, a quem recorreram para concebê-lo. 
Com o aparecimento de algo anormal nos olhos da criança, fize- 
ram promessa de interná-lo, por um ano, num convento da Ordem 
de São Francisco de Assis e vesti-lo, durante esse tempo, com o 
hábito dos Franciscanos Menores. Internado no Convento de Sáo 
Marcos, nos arredores de Paula, embora dispensado das rigorosas 
normas, a elas se sujeitou espontaneamente. Nesse período, seus 
primeiros milagres foram observados. 

Terminado o tempo previsto, voltou a casa de seus pais e após 
uma viagem a Roma, resolveu se dedicar a Deus. Refugiou-se 
numa caverna para orações e contemplação. Noticias a seu res- 
peito chegaram ao Bispo de Cosenza e enviados deste testemu- 
nharam a sua fé, as suas virtudes e as pessoas que o cercavam, 
maravilhadas com suas pregações. 

Pretendendo construir uma pequena casa para reunir os adep- 
tos, Sáo Francisco de Assis lhe apareceu, em visão, e delineou a 
planta de um grande convento, com igreja anexa. Empenhado nesta 
construção, teve oportunidade de realizar inúmeros prodígios, 
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Imagem de S .  Francisco de Paula, procedente 
de  Paula (Itália), propriedade da autora 

(Foto de Maria Aparecida B. Martins, 
para este trabalho). 
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consignados nas famosas "Suplicas tias Treze Sextas-feiras", cuja 
permissão do Santo Ofício, para publicá-las, é datada de Lisboa, 
em 9 de março de 1745. Já adulto, com a vida repleta de milagres 
insígnes, dedicou-se a jejuns e abstinências incomuns e a prolon- 
gadas meditações. Foi durante uma Quaresma que o viram, sus- 
penso do solo, levitando no espaço, todo iluminado e um anjo 
a entregar-lhe o escudo, que se tornaria o símbolo de sua Ordem 
(a Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula), com a inscri- 
ção 'Zharitas" que se tornou o lema de sua vida e a dos qur o 
seguiram. Novos conventos foram construídos e as notícias de 
seus prodígios percorriam a Itália, em todos os quadrantes. Re- 
latos encontrados não só nas "Súplicas" mencionadas, como na 
"História de São Francisco de Paula" (Fundador da Ordem dos 
Mínimos) ( 1 ) .  incluem datas, localidades e beneficiários consti- 
tuindo o exame destas citações verdadeiras buscas históricas. Nas 
"Súplicas das Treze Sextas-feiras", a mais antiga e completa de- 
voção a São Francisco de Paula, treze milagres são relatados em 
cada sexta-feira, perfazendo um total de 169 prodígios e, na mes- 
ma publicação, há referência a 300 milagres, num só dia, realiza- 
dos no Convento de Palermo, chamado dos Prodígios (2).  

No mesmo opúsculo, há menção de "mais de 7000 milagrrs 
autênticos, somente na Espanha, por meio desta devoção das Treze 
Sextas-Feiras" (pág. 58) elucidando, também, que a Marquesa de 
Geraci em três dias contemplou mais de 300 prodígios públicos 
(idem, pág. 58). 

Certa feita, um emissário de Paulo I1 foi a Milazzo verificar 
as ocorrências e, diante dos milagres constatados, este Papa de- 
cidiu-se confirmar a Ordem dos Mínimos ( 3 ) ,  pretendida por São 
Francisco de Paula. A s  regras desta Ordem eram tão severas que 
o Papa Xisto 1V procurou dissuadir o Venerável de adotá-las. São 

(1) - Coleção Série Sagrada - Editora Brasil - América - Rio, s/d 
Orientação do Cônego Antônio de Paula Dutra. 

(2 )  - Dados contidos na Trezena de São Francisco de Paula - Ediiáo de 
1969 (pág. 31). 

(3 )  - A Ordem dos Minimos de Sáo Francisco de Paula é posterior a Ordem 
dos Menores de São Francisco de Assis. A Ordem Terceira de Sáo 
Francisco de Paula destina-se a leigos. No ano de 1754, foi idealizada 
pelo Frei Anselmo Castelvetrano a criação desta Ordem, cujo bene- 
plácito pontificio é de 1756. Dom Antônio do Desterro Malheiros, em 
11 de julho do mesmo ano, firmava a Provisão, tornava-se o primeiro 
irmáo da Ordem, recebia o hábito correspondente e o titulo de Emis- 
sário que se estenderia aos seus sucessores, no Bispado do Rio de 
Janeiro. A Ordem, através dos tempos e até hoje, mantém obras 
beneméritas e colabora em iniciativas religiosas e sociais de grande 
vulto. Com esmolas dos fiéis, contribuição dos irmãos, donativos e 
legados sustenta hospital, asilo de órfãos, cemitério e granja (des- 
tinada a recuperação de doentes), entidades que levam o nome do. 
Patrono. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 
-. -- 79 

~p 

Francisco predisse, então, que o Cardeal De La Rovere seria eleito 
Papa, como realmente o foi, com o nome de Júlio 11, e as apro- 
vou em 1505 - 1506. 

Morreu São Francisco de Paula em 2 de abril de 1507, numa 
Sexta-Feira da Paixão, no mesmo horário em que Jesus faleceu. 
Certificou seus frades do evento, com antecedência, e esperou o 
desenlace, no leito, durante três dias. Levantou-se para a ceri- 
mônia de Lava-pés, na Quinta-Feira Santa que antecedeu a sua 
morte, fazendo ablusão dos pés de seus monges, num último ato 
de humildade. O seu falecimento ocorreu em Plessis-les-Tours, 
França, País onde passou vários períodos de sua vida, desfrutando 
da amizade de reis franceses como Charles VIII, Louis XI, Louis 
XII. Amigo de monarcas e fidalgos da Itália, Alemanha, França 
e Espanha, para os quais previu vitórias e derrotas. obteve 
curas e favores, guardou sempre a modéstia dos primeiros tempos 
de sua vida religiosa. Mulheres estéreis buscaram a sua proteçáo; 
fazia cair a corrente dos prisioneiros; multiplicava refeições para 
os famintos e conduzia os peregrinos e perdidos. Sua longa vida 
(91 anos) foi uma contínua entrega a orações, onde os êxtases, 
as levitações e os arrebatamentos místicos eram seus companhei- 
ros. Os milagres foram tantos e a vida tão sem mácula que a 
sua canonização, concretizada por Leão X, não tardou a se veri- 
ficar. Foi proclamada doze anos após a sua morte, o que cons- 
titui fato raro. Os restos mortais de São Francisco de Paula foram 
queimados pelos protestantes franceses ("huguenotes"), 55 anos 
após o falecimento. 

E pouco o que mencionamos aqui, em relação ao muito que 
realizou em vida e ao que seus milagres relatam. Como já foi 
dito, as revelações neles contidas encerram preciosos dados his- 
tóricos sobre o panorama europeu da época. Porém, pela natu- 
reza deste trabalho, cuja finalidade maior é focalizar o culto ao 
Santo em estudo, damos cobertura mais ampla a setores ainda 
não ventilados e sem referências bibliográficas. Os itens que se 
seguem são resultantes de observações pessoais e pesquisas de 
campo. 

I1 - SÃO FRANCISCO DE PAULA DA NOSSA 
INFÃNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Em meio a tantos São Francisco, o de Assis, criador da Ordem 
dos Menores; o de Sales que se destacou no trabalho de conver- 
são dos calvinistas e o Xavier, apóstolo das Índias, avulta para 
nós Sáo Francisco de Paula, mais amigo, mais íntimo, mais pa- 
ternal, que não só nos acompanhou nas fases iniciais da vida, 
como muito além ou melhor, até hoje. 

Lembramo-nos da figura majestosa do Venerável a se desta- 
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car (inclusive pelas proporções) na estampa emoldurada e do- 
minadora, em nossa sala de jantar. Era visto num genuflexório, 
com um breviário numa das mãos, cabeça pendida, em meditação, 
com os cabelos e as longas barbas brancos, contrastando com o 
hábito marrom. Mesmo com os olhos cerrados imperava no am- 
biente. 

O quadro fora colocado bem no alto para abençoar as refei- 
ções de um casal, com nove filhos e protegê-los. Hoje compreendo 
porque ficava acima das janelas, encortinadas com a ramagem 
das jabuticabeiras e não entre elas: o intervalo era insuficiente 
para acomodh-10. Sempre nos intrigou a sua localizqão lateral, 
uma vez que a posição central seria a lógica e a mais comum na 
época não afeita as assimetrias. Talvez cuidados com a refração 
da luz, para não prejudicar a velada e permanente vigilância a 
familia devota. E, na mesma posição continua, através do tempo, 
desde 1927, ano em que a estampa foi adquirida na Rua Santa 
Efigênia, em São Paulo, até hoje. De procedência italiana, a sua 
obtenção não foi fácil, por tratar-se de Santo "demodé". Deve- 
mô-la a persistência de nosso irmão Marco Antônio, então estu- 
dante de Farmácia e empenhado na difícil busca. Foi um pre- 
sente a nossa mãe (Henriqueta da Rocha Corrêa) e tornou-se o 
baluarte da fé de várias gerações dos Rocha Corrêa. Representa, 
ainda, momentos místicos na vida religiosa de uma pequena cida- 
àe interiorana - Santa Rita do Passa-Quatro (SP). 

A devoção ao Venerável foi introduzida nesta cidade pau- 
lista por D. Maria das Dores Abreu, natural de Espírito Santo da 
Prata (Pratinha), atualmente hatápolis (M.G.), nascida na déca- 
da de 1840-1850, aproximadamente em 1843, segundo nossas pes- 
quisas. Professora leiga em sua terra natal, ocupava-se, ainda, do 
sustento e educação de crianças que lhe eram confiadas em cará- 
ter temporário ou definitivo. Solteira, de posses escassas, com 
obrigações externas a cumprir, mesmo assim, não recusava o 
apelo dos que lhe batiam a porta para entregar-lhe os filhos. Pro- 
vém dai, a auréola de santidade que envolvia a sua frágil figura. 
Já avançada em anos, acompanhando sobrinhos, mudou-se para 
Santa Rita do Passa-Quatro, levando consigo a devoção, a imagem 
e as "Súplicas das Treze Sextas-Feiras", mais conhecidas como 
Trezena de São Francisco de Paula, inserida no precioso breviário 
ao qual já nos referimos e atualmente de nossa propriedade. Dela 
emanou a grande fé que perdura entre as pessoas que a conhece- 
ram e testemunharam os milagres obtidos por seu intermédio, 
com a intercessão de um Santo desconhecido em nossa região, 
mas reverenciado em alto grau e grande culto nas barrocas igrejas 
mineiras. 

Nossos primeiros contatos com São Francisco de Paula nas- 
ceram ao acompanhar, de vez em quando, e muito menina ainda, 
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Pugina do brevicirio "Súplicas das Treze Ses- 
tas-Feiras", editado com permissáo do Santo 
Oficio, datada de Lisboa. e m  1745. Proariedade 

cla  autora 
(Foto àe Uaria Aparecida B. Martins, 

para este trabalho). 
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nossa irmã Maria Antonieta que ia em busca de suas graças, um 
pouco por conta própria e muito a pedido de nossa mge, a quem 
a numerosa prole e os contínuos afazeres domésticos não permi- 
tiam saídas frequentes. 

Dirigia-se a casa de D. Maria das Dores, que se encarregava 
de fazer a Trezena de São Francisco de Paula, isoladamente ou 
acompanhada da suplicante. A sua residência era a meca dos 
pedidos, das solicitações que todos esperavam se converterem em 
milagres. Durante 13 dias eram evocados 13 prodígios, diferentes 
para cada dia, acompanhados de Hinos, Antífona, Respõnsio, ~ a -  
culatórias e Oremos. Só D. Maria das Dores conseguia decifrar 
as  "Súplicas das Treze Sextas-feiras" de grafia arcaizada, aten- 
dendo a etimologia da palavra. Aquelas páginas seculares, com 
apresentação gráfica em evolução, diferente da habitual, lhe eram 
familiares, porém desconhecidas para os outros. Delas fizeram-se 
cópias manuscritas que permitiam fazer a Trezena em casa, como 
aconteceu conosco quando nos mudamos da cidade para a Fa- 
zenda São Sebastião, de nossa propriedade. Posteriormente, foram 
feitas três edições em português usual, com apresentações diver- 
sas, a última mandada fazer por nós e Maria Antonieta, em 1969. 

Recordamo-nos do local das orações. A casa era térrea, rela- 
tivamente pequena, mas confortável, construída junto a calçada, 
como a maioria das residências da época e já demolida para alar- 
gamento da rua. Adentrávamos por um corredor, até a sala de 
jantar e, a esquerda desta, havia um quarto, o de D. Maria das 
Dores. Nele encontrava-se, sobre velha cômoda, um grande ora- 
tório antigo, em cujo interior se abrigava a imagem de São Fran- 
cisco de Paula, de madeira, tamanho médio e bem esculpida. A 
cozinha ficava em nível inferior, com acesso por pequena escada. 
No fogão a lenha crepitava e as panelas de ferro ferviam. O es- 
petáculo nos vêm a memória porque as nossas idas aquela casa, 
muitas vezes, coincidiam com o preparo do almoço. 

Ajoelhavam-se ambas. D. Maria das Dores rezava a introdu- 
ção e o 1." milagre da Trezena, após o qual as duas recitavam o 
Pai-Nosso e a Ave-Maria, estes proferidos após cada milagre, num 
total de treze prodígios para cada, sexta-feira. Seguiam-se orações 
finais: Hinos em louvor a São Francisco, Antífona, Oremos, Res- 
põnsio e Jaculatórias, como se pode concluir examinando a refe- 
rida Trezena. Quando desocupadas, D. Adelaide Carvalhaes, sobri- 
nha daquela santa mulher ou suas filhas Lolode e Mariínha com- 
partilhavam das orações. 

As reconhecidas virtudes de D. Maria das Dores colaboravam 
na. obtenção das graças e inspiravam confiança aos que a ela recor- 
riam, em busca de conforto espiritual. Magrinha, de pequena 
estatura, de idade avançada, vestida com roupa escura, sáia longa 
e franzida, jaleco de mangas compridas, arrastando os chinelos, in- 
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fundia respeito e admiração. Seus cabelos não nos pareciam muito 
brancos mas o rosto era sulcado de rugas. Nós, sem distinguir- 
mos bem os fatos, dada a pouca idade, a contemplavamos como 
se fosse santa, maravilhada com o que contavam a seu respeito 
e sobre as graças obtidas por seu intermédio. Lembramo-nos, tam- 
bém, do sorriso sereno de D. Adelaide ao nos abrir a porta, na 
entrada, e a nos acompanhar na saída, com seus olhos verdes s 
os vestígios de uma beleza sofrida. Recomendava que, em caso de 
vrgência, a Trezena não precisava ser feita em treze sextas-feiras 
e sim em treze dias consecutivos. Como D. Maria das Dores não 
cobrava para fazer a Trezena, os que a procuravam se sentiam 
na obrigação de agraciá-la com alguma coisa. Chegamos a ver 
pessoas levando-lhe presentes em mantimentos, corte de vestido, 
dinheiro, calçado e pequenas lembranças. Proporcionavam-lhe 
retribuição pelas longas e frequentes horas que passava ajoelhada, 
em orações, conhecedoras que eram de sua idade e dos seus mo- 
destos recursos. 

Para essa introdutora da devoçáo de São Francisco de Paula 
em Santa Rita do Passa-Quatro, a obtenção das graças mais difí- 
ceis tornava-se constante. Não só o Santo era poderoso, segundo 
atestam os milagres feitos em vida e após a morte, como mere- 
cedora era aquela que o invocava. Culto praticado, há mais de 
meio século (1925-19791, apresentava-se discreto, fechado, longe 
das igrejas locais que não possuiam (nenhuma delas e em tempo 
algum) a imagem do Venerável de Paula. Morta a sua grande pro- 
pagadora, em 1934, aproximadamente, a devoçáo continua entre 
poucas famílias, que por tradição a conservam. 

I11 - SÃO FRANCISCO DE PAULA NO PANORAMA 
BRASILEIRO 

Ao afirmarmos que a devoçáo a São Francisco de Paula se 
prende ao período do Brasil Colonial, lembramos que a sua ca- 
nonizaçáo se deu apenas 19 anos após o descobrimento de nosso 
País. Toda a Europa conheceu seus milagres no século XV e 
início do século XVI, quando sobreveio a sua morte, ocorrida 
em 1507. Na época de seu nascimento a Calábria pertencia ao 
reino de Nápoles, sob a tutela espanhola. Seus prodigios ultra- 
passaram a Itália e a Espanha, abrangeram a França, a Alemanha 
e a Inglaterra, países que pela divisão geográfica atual compreen- 
dem regiões que conheceram a influência do grande Santo. Os 
portugueses sob o impacto de sua santidade e de seus feitos não 
poderiam deixar de aconchegar a sua imagem nas velhas igrejas 
coloniais erguidas no Brasil. Encontramo-la nos templos que le- 
vam o seu nome (Igrejas de São Francisco de Paula) em Ouro 
Preb (MG), Ouro Fino iMG), Vila Boa (GO), Salvador iBA), e 
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ainda, nesta cidade, nas igrejas da Conceição da Barra e da Or- 
dem do Carmo. A Catedral de Natal, durante dois séculos possuiu 
a sua imagem, hoje integrada ao acervo particular do eminente 
amigo Luís da Câmara Cascudo. A igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, em Parati, conta com duas imagens de São Francisco 
,de Paula, uma no altar e outra, menor, na sacristia, para as  pro- 
cissões. De Santana do Paraiba provém uma pequena imagem do 
século XVII, encontrada no museu de Arte Sacra de São Pauio, 
possuidor de outra do século XVIII, de procedência desconhecida. 
Igrejas centenárias como a Matriz de Iguape, a Igreja da Av. da 
Independência, em Porto Alegre, a Igreja de São Francisco de 
Assis, em Florianópolis, próxima aos fundos do Palácio do Go- 
verno (Rua Deodoro) (41, a possuem testemunhando adevoçáo 
por São Francisco de Paula, na fase inicial de nossa colonizqáo. 
A igreja de Mansardas (RS) é enriquecida com sua imagem, ante- 
rior a 1774. Coloniais são também as efígies do museu de Diaman- 
tina, do Museu de Arte Sacra de Salvador e da cidade de São 
Francisco de Paula, no Centro-Oeste do Estado do Rio. Uma das 
mais imponentes figuras do Santo, encontra-se na Igreja de São 
Francisco de Paula, templo de grande valor artístico situado no 
Largo São Francisco, no Rio de Janeiro, cuja pedra fundamental 
data de 1759. Foi cinzelada por Inácio Luís de Castro. Valiosa obra 
rio Aleijadinho é o São Francisco de Paula do Museu de Arte 
Sacra de Mariana (MG). Ao demolirem uma antiga igreja em Co- 
pacabana, a imagem do Venerável, talvez a mais expressiva das que 
já vimos, foi transportada para a Igreja de São Francisco de Paula 
da Barra da Tijuca, de construção recente. Nesta, além daquela, 
encontra-se a imagem do padroeiro, belíssima (italiana), que 
pode, pela aparência, ser antiga. Na Igreja de São Francisco de 
Paula de Pelotas (RS), o orago da cidade se apresenta com as 
características estéticas das obras sacras de grande valor, o que 
nos leva a crer ser cronologicamente bem mais antiga do que o 
templo que a abriga. Muitas outras imagens de São Francisco de 
Paula, inclusive as encontradas na Igreja N. Senhora do Rosário 
em Pirenópolis (GO), na Igreja de São Francisco de Paula, na 
Ilha das Canavieiras, próxima a Florianópolis, e a da Matriz da 
,Cidade de São Francisco de Paula (RS), "São Chico", como é 
vulgarmente conhecida, constituem, como as anteriores, sinal do 
prestígio que o Santo em estudo exercia no mundo europeu na 
época do descobrimento do Brasil, influência que se estendeu até 
nós. Em Pirenopolis, ex-Meia Ponte, o altar do Venerável, em 
madeira com entalhes, sendo a pintura realçada com toques de 
ouro, é encimado pelo seu escudo, com a legenda "Charitas". A 

.C41 - Agradecemos a Sra. Maria Eulina Bayer Torres a mmplementa+3 
dos dados por nós obtidos, ao visitarmos a capital catarinense. 
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Imagem de Sáo Francisco de  
Paulo, esculpida por Aleijadi- 
nho, Museu de Mariana (MG) 

(Foto de Mana Aparecida B. 
Martins, para este trabalho). 
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igreja foi construida entre 1728 e 1732 e a imagem, tão bonita 
quanto antiga, é do século XVIII (5) .  A matriz da histórica cidade 
de Paracatu (MG) já teve em seus altares a imagem de São Fran- 
cisco de Paula, hoje guardada em dependência subordinada ao 
clero local ou incorporada a acervo particular, dependendo de 
esclarecimento. Veiga Vale, escultor sacro goiano é o autor do 
São Francisco de Paula, padroeiro da igreja de igual nome, cons- 
truída em 1761, em Vila Boa, atual cidade de Goiás. Colonial é 
também a imagem deste Santo, encontrada no Museu das Bandei- 
ras, na mesma Cidade. Estes dados resultam de nossas pesquisas 
de campo e, excepcionalmente, de referência bibliográfica. 

A análise dessas imagens representativas da figura do Tauma- 
turgo de Paula, sob o ponto de vista religioso e artístico deman- 
daria oportunidade, não cabível neste pequeno trabalho, e tempo, 
não disponível no momento. Apresentamos apenas, visão panorâ- 
mica daquilo que encontramos em locais percorridos, e que tes- 
temunha o esforço despendido e o interesse evidente no conheci- 
mento de um Santo por demais representativo em certa época da 
vida brasileira e particularmente chegado ao culto devocional de 
uma cidade e de uma família que nos dizem respeito de perto. 

Há tempos, declaramos a Paulo Vieira Lima, reporter do 
jornal "última Hora", que nos procurou por ocasiáo da chegada 
das relíquias de São Francisco de Paula a São Paulo, procedentes 
de Paula: "As primeiras imagens deste Santo trazidas pelos por- 
tugueses para o Brasil, em sua maioria, perderam-se ou caíram 
em mãos de colecionadores" (entrevista publicada naquele perió- 
dico, em 7 de junho de 1973). Em nossas andanças e buscas loca- 
lizamos muitas imagens coloniais, quase todas mencionadas neste 
trabalho, sem poder prever quantas ainda existirão. 

Dispusemo-nos a esta procura para delinear o que restou das 
lembranças espirituais e materiais da fase de prestigio de São 
Francisco de Paula, nos tempos do Brasil Colônia. Partimos para 
contatos procurados e desejados com imagens, igrejas, livros e 
museus, em cidades e estados brasileiros e em países por onde 
andamos. Buscamos e descobrimos, enlevados, a sua presença 

- 
- Contou-nos o sacristão Teodoro Pereira, que quando S. Francisco 

de Paula foi colocado no altar, o Vigário concedeu indulgências aos 
fiéis que rezassem o terço, as quartasfeiras, em seu Louvor. O relato 
tem fundamento, apenas com uma ressalva: Deve ser sexta-feira e não 
quarta. Sabe-se que quando a imagem de S. Francisco de Paula foi 
colocada na Igreja da Cruz dos Militares, no Rio de Janeiro, em 175-1 
(antes da construção da atual Igreja de São Francisco de Paula) já 
se faziam práticas religiosas as sextas-feiras, com indulgências. Como 
já foi visto, o Venerável faleceu numa Sexta-Feira Santa e a sua 
Trezena 6 chamada (Súplica das Treze Sextas-Feiras), dai a nossa 
afirmativa. 
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desconhecida e imperceptível para muitos e familiar, palpável e 
sentida para nós, onde ele estivesse. No interior da Igreja de 
São Pedro, em Roma, na Mesquita-Catedral de Córdoba, em sua 
igreja de Barcelona ou nos museus de Diamantina, de Goiás Velho 
e de Arte Sacra de São Paulo e Salvador, os nossos encontros 
foram comovidos. Presente nas capitais brasileiras: Natal, Sal- 
vador, Goiás Velho, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e 
Porto Alegre 6 encontrado em Bairros da Paulicéia: Centro (Igre- 
ja de Santa Luzia, ex-Capela dos Franceses, na Rua Tabatinguera) 
Casa Verde (Igreja de São Francisco de Paula, R. Waldemar 
Martins), Penha (Igreja de N. Sra. da Penha) ou na Grande São 
Paulo, em Itapecerica da Serra (Igreja N. Senhora do Carmo). 
Aparece guardando o interior paulista: Tietê (Fazenda Taperáo), 
Santa Rita do Passa-Quatro (residências) ou o litoral sul (Igua- 
pé), Parati. Proteje cidades históricas (Ouro Preto, Itu-Igreja 
de Santa Rita; Paracatu e muitas outras já mencionadas). São 
Francisco de Paula, qual sentinela vigilante, aguarda as preces de 
seus fiéis, estejam onde estiverem, pois grande foi a sua influência 
na religiosidade brasileira do passado. 

Dentro de aquisições mais recentes e particulares, no gênero 
de estampas, pranchas e imagens de São Francisco de Paula, 
identificamos: quadro impresso, italiano, de grande beleza, 
adquirido em 1927 e atualmente de propriedade de Paulo Henri- 
que da Rocha Corrêa (Santa Rita do Passa Quatro - SP); quadro 
impresso, aquisição de 1946, em Florença, pertencente a autora. 
Pequena imagem de massa, colorida, trazida da Itália, em 1946, 
encontrada na residência do Dr. Eduardo Louzada Rocha (Santa 
Rita do Passa Quatro - SP). Imagem de pequeno porte, vinda 
da Itália, em 1973, propriedade da autora. Silhueta do Santo, em 
prancha de metal cor de cobre, procedente de Paula (1973), per- 
tencente a Francisco de Paula Corrêa Giffoni (Rio). Idem, em me- 
t,al prateado, de igual procedência e mesmo ano, propriedade de 
Francisco Giffoni Meirelles de Andrade (S. Paulo 1 .  

Dentre as dezenas de esculturas, algumas pinturas e repro- 
duções que encontramos, evocando a figura de São Francisco de 
Paula, as características fisionômicas transmitem, no geral, olhar 
penetrante, segurança, fortaleza, amadurecimento e circunspeção. 
Apenas a estampa florentina referida acima apresenta-o brando, 
meigo e suave. O saudoso e brilhante Acadêmico Aureliano Leite, 
historiador de sua terra natal, São Francisco de Paula de Ouro 
Fino, falou-nos, pessoalmente, da feiura da imagem da matriz 
desta cidade, contando-nos que, quando as crianças de lá faziam 
"arte", as mães ameaçavam mandá-las para a igreja, junto ao 
Santo, amedrontando-as. Ele próprio passara pela experiência. 
Pelo que constatamos em nossas pesquisas, ou a imagem de Ouro 
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Fino constitui exceção, ou a lenda assustou o menino Aureliano, 
a ponto de vê-la diferentemente. 

Vislumbramo-lo uma única vez em mármore branco e pro- 
porções agigantadas, no Vaticano. Fora disto, é constante a per- 
manência do hábito marrom de franciscano, e o emblema onde 
se insere a inscrição "CHARITAS" ou apenas ela, isolada, identi- 
ficando-o. À s  vezes, pinturas barrocas ou lampejos de ouro dão 
realce as suas imagens. A presença do báculo é habitual. Dele se 
valia para dividir rios, mudar o trajeto dos arroios, fazer jorrar 
água das terras áridas. Com o burel a lhe revestir a cabeça ou 
sem ele, com as barbas longas e brancas ou mais curtas e pretas, 
nós o reconhecemos sempre. Onde estiver: nas alturas dos eleva- 
dos e superpostos altares coloniais, nas coleções particulares, nos 
museus, nas gravuras, esculpido em madeira ou massa, inacessivel 
e desconhecido para muitos, é tão próximo e familiar a nós como 
o foi para as gerações dos séculos XV e XVI do mundo europeu 
que o viram nascer de uma promessa, crescer em espirituaiidade 
e morrer santamente. Houve testemunhas de seus milagres na- 
quelas centúrias, como foram mencionados novos prodígios em 
pleno século XX. 

Apesar de denominar catedrais e igrejas das quais é padroei- 
ro, como acontece em Ouro Fino, Ouro Preto, Pelotas, Rio de 
Janeiro e Goiás Velho, de dar nome a localidades como São Fran- 
cisco de Paula, ("São Chico") (RS), São Francisco de Pauln de 
Ouro Fino (MG) e a decadente e quase desaparecid.a cidade de São 
Francisco de Paula do Centro-Oeste do Estado do Rio, a sua figura 
é relativamente pouco encontrada e quase nunca identificaòa. A 
sua santidade, os seus estupendos milagres, os contatos com 
reis, monarcas e nobres da sua época, e o convívio permanente 
com o povo, comprovados por documentos histórico-religicsos 
não conseguiram impedir que a sua presença fosse hoje quase 
totalmente ignorada. 

Grandes artistas nacionais ligaram-se a SSo Francisco de 
Paula por seus trabalhos. Aleijadinho, o notável escultor sacro 
sobejamente conhecido, cujas obras enriquecem o patrimõnio 
artístico de Minas Gerais, onde nasceu, cinzelou a figura do pa- 
trono da Igreja de São Francisco de Paula, em Ouro Preto, vista 
no altar-mor, assim como a imagem do Taumaturgo encontrada 
no Museu de Mariana (MG). Veiga Vale, escultor goiano que tem 
surpreendido os meios artísticos brasileiros pela beleza e valor 
de suas obras religiosas, só recentemente divulgadas(6), é o res- 
- 

( 6 )  - Participamos da Comissão de Honra da Exposição das obras de 
Veiga Vale, realizada no Museu de Arte de São Paulo, (de 14 de 
setembro a 15 de outubro de 1918). na Capital Paulista, e estivemos 
em Goiás Velho, no Museu de Arte Sacra da Boa Morte e na Igreja 
de São Francisco de Paula, para observação de seus trabalhos. 
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ponsável pelo São Francisco de Paula encontrado na igreja do 
mesmo nome, na cidade de Goiás Velho ((30). A Igreja de São 
Francisco de Paula, do Largo de São Francisco (RJ), pelo valor 
de sua arte e suntuosidade, ligados a tradição secular do padroei- 
ro, tornou-se o lugar preferido, não só para as cerimônias de 
culto espiritual, como para as cívico-religiosas (7) e para as 
núpcias de grande pompa. Quanto ao acervo artístico do templo, 
destacam-se, na nave principal, os ornatos de talha de mestre 
Valentim. Pádua e Castro, seu discípulo, além da contrbiuiçáo pes- 
soal deixada, completou trabalhos inacabados do mestre, como os 
púlpitos e o camarim do trono. Os apóstolos que enriquecem a 
Igreja, são de autoria de Chaves Pinheiro e Almeida Reis. Em 
relação as pinturas, na Capela de Nossa Senhora da Vitória, si- 
tuada ao lado do altar-mor, os mais conhecidos milagres de São 
Francisco de Paula estão representados, com grande fidelidade, 
em painéis de Manoel da Cunha, escravo de reconhecidos méritos 
pictóricos. No Consistório são encontrados quadros retratando 
os beneméritos da Ordem Terceira de São Francisco de Paula, 
trabalho de renomados pintores como Vitor Meireles, Duarte 
Fragoso, Chambelland e Petit. O retrato de Dom Antônio do Des- 
tino Malheiros, instituidor da Ordem, é atribuída a José de Oli- 
veira Rosa. Detemo-nos mais detalhadamente nesta Igreja de São 
Francisco de Paula por nos ser familiar, pelas visitas que lhe fa- 
zemos com relativa freqüência. Vai aqui, também, a nossa home- 
nagem a Ordem dos Mínimos de São Francisco de Paula, a sua 
Ordem Terceira e ao dedicado vigário desse templo, Padre Jos6 
Sobreira, colaboradores máximos e guardiães da preciosa 
Igreja (8) .  

Nosso desejo maior é tomar este Santo conhecido e trazè-10 
a tona, com devoção e esperança proporcionais às sentidas em 
centúrias passadas. Quando vivo ultrapassou física e espiritual- 
mente as fronteiras dos mais importantes países europeus. Atra- 
vessou, também, simbolicamente, o Atlântico, na fé da valente e 
boa gente portuguesa, que o trouxe guardado em seus corações, 
como relicários não visíveis aos olhos mas a alma, já que não 
puderam retratá-lo nas velas de suas naves, porque o Venerável 
zinda não havia deixado a morada terrena. 

- -- 
(7)  - Foi nessa igreja que se realizou o Te Deum (21-1-1816) em ação de 

graças pelo Brasil ter sido elevado a Reino (16-12-18151, estando pre- 
sentes D. João e seus filhos. A festa comemorativa do término do 
templo (7-3-1865) compareceram D. Pedro I1 e D? Tereza Cristina. 
Além destas, outras comemoraçóes ligadas a vida política brasileira 
ali se realizaram. 

(8)  - Valiosos dados sobre a Ordem Terceira são encontrados em rVene- 
rável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paulaa - 
- Resumo Histbrico e Ilustrado da Institui~áo e suas Fundações - 
Alonso, Anibal Martins - 1966110 - Rio de Janeiro. 
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Imagem de São Francisco de Paula, de autoria 
de Veiga Valle, encontrada na igreja de igual 

nome, e m  Goiás Velho - (GO) 
(Foto de Rómulo Fialdini). 
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I V  - SÉCULOS MAIS TARDE (AS RELíQUIAS) 

As relíquias de São Francisco de Paula compreendem o man- 
to, sobre o qual atravessou o Canal de Messina, fato relatado 
em sua Trezena (págs. 25-26) e um dente, dado por ele a sua 
irmã quando lhe pediu uma lembrança e que faz constantes curas 
(pág. 40). Estas relíquias não saiam de Paula há mais de 400 anos. 
Porém, em 1972, os calabreses residentes no Brasil, representando 
8090 da colônia italiana aqui radicada, fizeram uma romaria àque- 
la cidade e, por retribuiçáo, ao que parece, ficou determinado que 
as relíquias viriam ao Brasil. Outros motivos reafirmaram este 
propósito: a comemoração do Centenário da Imigração Italiana 
para o nosso País e o Ano Internacional do Turismo. 

Procedentes de Paula, e, transportadas de avião, as relíquias 
em sua vinda, foram acompanhadas pelo Prefeito daquela cidade 
(Antônio Éboli), Vice-Prefeito (Carmelo Grossi), por 5 padres e 
143 calabreses, pertencentes a Ordem dos Mínimos de São Fran- 
cisco de Paula. Chegaram ao Rio de Janeiro no dia 8 de julho de 
1973. São Francisco de Paula é considerado o padroeiro dos ho- 
mens do mar (e, por sua vez, os jornaleiros cariocas, na quase 
totalidade de origem calabresa, o tomaram como orago). Daí 
notar-se no Aeroporto do Galeão, para esperá-las, a presença do 
Almirante Augusto Rodemaker (Vice-presidente da República), do 
Vice-Almirante Joaquim Arnérico dos Santos Coelho Lobo (Co- 
mandante do I Distrito Naval), Carlos Giglioli (Embaixador da 
Itália) e Padre Eduardo Koaik (representante do Arcebispo do 
Rio de Janeiro), cujas funções se referem aquela data. Do Aero- 
porto do Galeão. as relíquias foram levadas por um navio-aviso, 
ao Cais da Bandeira. Deste prosseguiram. em procissão, para a 
Igreja de São Francisco de Paula da Barra da Tijuca, onde fica- 
ram expostas. O trajeto foi feito parte a pé e parte de automóvel 
já que não foi possível fazê-lo por mar, de barco, como se pre- 
tendia. 

Do Rio vieram para São Paulo. onde permaneceram para visi- 
tação pública, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Km 21 
da Estrada de Itapecerica da Serra, aí chegando no dia 22 de julho. 
Recebidas pelo Mons. Ernesto de Paula, contaram com a cober- 
tura dos padres italianos que as acompanhavam. A seguir, foram 
encaminhadas para a Igreja do Parque Peruche, em fase de aca- 
hamento (à Rua Waldemar Martins 11.0 8791, acolhidas pelo vigá- 
rio, Padre Antônio Aparecido Pereira. De lá seguiram para Juiz de 
Fora (MG), onde foram visitadas na Catedral de Santo Antônio. 
De regresso, voltaram à Igreja de São Francisco de Paula da 
Barra da Tijuca, em 29 de julho, e de lá seguiram para a Itália, 
ou mais precisamente para Paula. 
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Tivemos oportunidade de acompanhar as relíquias em sua 
permanência em São Paulo tanto na Igreja de Itapecerica da 
Serra como na do Parque Peruche, assim como presenciamos a 
sua volta a Igreja da Barra da Tijuca. Vimos e observamos o 
comportamento do público, vivenciamos os fatos, conversamos 
com os organizadores das visitações, sentimos a emoção dos pre- 
sentes, a fé e a esperança estampadas em seus semblantes. Sáo 
Francisco de Paula era algo de novo, com raízes remotas, figurn 
marcante e poderosa que impõe respeito e proporciona apoio. 

Nos três templos tivemos ensejo de fazer distribuição da 
Trezena de São Francisco de Paula, por nós editada, e dos "san- 
tinhos" coloridos que obtivemos fotografando o quadro deste 
Santo, trazido de Florença (9). "Santinhos" ou "estampas" se- 
melhantes nos foram encomendados pelo prezado Padre José So- 
breira, a pedido da Ordem dos Mínimos de São Francisco de 
Paula, do Rio de Janeiro, para doação, em grande escala, aos 
devotos presentes a recepção das relíquias do Taumaturgo, pro- 
cedentes de Paula. A Ordem foi elemento de responsabilidade e 
destaque na vinda das mesmas. Curiosamente, os padres italianos 
com quem conversavamos, entre eles o Pde. Filiberto Mandarino, 
e que acompanharam as relíquias, nos firmaram não conhecer a 
Trezena, nem a oração impressa no verso dos "santinhos". Acre- 
ditamos que o fato decorra das "Súplicas das Treze Sextas-feiras" 
(mais tarde denominada Trezena de São Francisco de Paula) t i -  
rem sido editadas em Lisboa (1745), com livre trânsito para o 
Brasil, talvez sem alcançar a Itália ou melhor Paula, o mesmo 
acontecendo com a pequena oração. Mais provável, ainda, é o 
ciesaparecimento desses documentos através dos séculos. 

Circunstâncias fortúitas nos fizeram elemento de ligação entre 
os visitantes, conterráneos de São Francisco de Paula, e o acervo 
legado por D. Maria das Dores Abreu, a virtuosa mineira que se 
tornou, em Santa Rita do Passa Quatro (SP), repositório de nnla 
clevoçáo secular, levada pelos colonizadores portugueses aos rin- 
cóes das Gerais, quando o ouro era a preocupação dominante. A 
pequenina Santa Rita foi o centro deste evento: recebeu a perso- 
nagem adventícia, nos fez guardiá de um breviário editado há 250 
anos, de uma estampa italiana da I1 Guerra Mundial e de certe 
oração secular. Deu-nos, ainda, a oportunidade de manipular 
esses tesouros de forma tal que pudéssemos devolver aos atuais 
habitantes de Paula, vencendo o tempo e o espaço. aquilo que o 
Brasil, há séculos recebeu, sobre o seu compatriota e Santo. 

(4) - Por nosso irmão Marco Antônio (da Rocha Corrêa) então I? Tenente 
da Força Expedicionária Brasileira, atualmente General da Reserva. 
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V - MINHA ORAÇÃO A SÃO FRANCISCO DE PAULA 

É vossa a minha primeira palavra, depois de longo silêncio. 
Nem o vosso I Panegírico, pronunciado por Bossuet, em Paris, na 
Igreja dos Reverendos Padres Mínimos da Praça Real, para a 
,Quaresma de 1660, foi mais sincero que o meu pensar, neste mo- 
mento. Tampouco o I1 Panegírico desse pregador incomparável, 
proferido em vossa honra, em Metz, com a presença do Marechal 
e da Senhora Schomberg, em 2 de abril de 1665, teve maior inten- 
ção de vos agradar do que espero conseguir agora (10). Nem 
Franz Liszt quando compôs, em vossa homenagem "Saint Fran- 
çois de Paule Marchant sur les Flots", imaginando o maruihar das 
águas debaixo do vosso manto, quando o fizestes servir de nau 
a seus companheiros (Giovanni e Paolo), na Sicília, a vista dos 
habitantes de Arena, sentiu a grandiosidade de vossa presença 
como eu a percebo. 

Meu filho recebeu o vosso nome, como o receberam meus 
sobrinhos e teria recebido meu neto, se eu pudesse denomin-r 
alguém não concebido por mim. 

Já vos vi em altares soberbos, de antigos templos coloniais, 
como vos avistei branco e descomunal em mármore, no Vaticano, 
como vos divisei entre arcadas coloridas, sustentadas por leves 
colunes, no interior da Mesquita-Catedral de Córdoba, onde um 
Eei da Espanha permitiu a construção de um templo católico 
entre o "Labirinto de Colunas e Naves de Alhaken 11", como vis- 
lumbrei a vossa silhueta esculpida no mais perfeito barroco bra- 
sileiro, pronto para o andor das procissões, como pressinto a 
vossa figura, ainda que criada por diferentes técnicas e diversos 
artistas. 

Imaginei para Vós uma acolhedora e pequenina igreja, no 
ponto mais alto da minha terra, circundada de jardins, com bancos 
onde namorados vos confiam o amor, onde crianças brincam a 
sua infância, onde velhos descansam de suas jornadas e buscam 
as vossas graças. Vejo-vos entre portas e janelas coloniais, entre 
paredes rosas, amarelas ou azuis, e, por que náo, brancas como 
as de vossa igreja de Vila Boa. Não vos prometo a reprodução 
de vossos milagres no teto de vosso templo como os divisei na 
Igreja da Velha Capital Goiana ou nas paredes da vossa casa - 
a Igreja de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco 
(de Paula) na Capital flurninense, onde se realizam os casamen- 
tos mais sofisticados, porque não tenho meios. Mas, vos prometo 

<10) - I e I1 Panegiricos em nOraçio Fúnebres e Panegiricos» - Bossuet 
- Tomo I1 - Nova Edição, conforme texto da Edição de Versalhes, 
Guarnier - Rio de Janeiro/Paris-1909. 
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Trecho da partitura musical, composta por Liszt, em home- 
nagem a São Francisco de Paula. Gentileza de Moisés Vilaça 

(Foto de Maria Aparecida B. Martins, para este trabalho). 

me dividir e me multiplicar em busca de um telhado aplicado 
sobre grandes beirais e a vossa presença seria marcada pela ima- 
gem dos meus sonhos e, se me fosse possível, eu vos daria a que 
está na Igreja de São Francisco de Paula, na Barra da Tijuca. 
aquela que pertenceu a Igreja de Copacabana (demolida) mesmo 
com a ausência de alguns dedos, que não vos impedem de aben- 
çoar. Nunca vi olhar igual, em Santo algum e de vossa b ~ c a  
entreaberta, fica-se a espera daquilo que se quer ouvir(l1). 

Tudo isto eu desejo para Vos honrar, para ensinar que te- 
nham fé em Vós, para depositar em vossos pés o destino da 
minha Pátria, através dos pedidos feitos com a tranqüilidade que 
a minha Santa Rita do Passa-Quatro permite. Entre paisagens 
que poucos vêem e poucos sentem, sob um céu &o azul como 
só o imaginam aqueles que o conhecem. Enfim, para vos dizer 
que sois tudo e não somos nada, para que nos carregueis nas 
mangas de vosso hábito (como fazíeis com os insetos encontrados 
nas pedras onde erguestes vossos conventos) para que saibam 
que a fé é o único antídoto contra o momento conturbado que 
desafia a humanidade e acovarda os jovens dos nossos dias. 

(11) - Dirigimo-nos, com os termos abaixo, ao então Prefeito de Santa Rita. 
Sr. José Colussi, para as primeiras providências, da sonhada capela. 

(Ver pág. 95). 
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Exmo. Snr. 
D. D. Prefeito Municipal 
Santa Rita do Passa Quatro 

Senhor Prefeito 
Vimos a presença de V. Excia. para solicitar que a Prefeitura desta 

localidade faça doqão de um terreno, nas proximidades da Escola Agricola, 
para construção de uma capela, cuio Dadroeiro será São Francisco de Paula. 

~ustificando a nossa pietensão eiclarecemos: 

1) - a localização do terreno prende-se ao fato de não haver nenhuma 
igreja ou capela naquela zona, que está em pleno desenvolvimento; 

2) - São Francisco de Paula, nascido em 1416, em Paula, na Calábria, 
fundou a Ordem dos Minimos, em 1435, de grande prestígio em sua 
época e faleceu em 1507, aos 91 anos. Canonizado em 1519, documentos 
referentes a sua vida atuante e modelar demonstram a grande influên- 
cia por ele exercida nos tempos que precederam o descobrimento do 
Brasil. Os colonizadores portugueses trouxeram até nós a sua devoção; 

3) - pode ser considerado o Santo do Brasil Colonial, pois sua venerada 
imagem foi encontrada por nós nas igrejas, desta época, em Salvador 
(BA), Ouro Preto (MG); Ouro Fino (MG), São Paulo (Capital), Itu 
(SP), Iguape (SP), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Pelotas 
(RS) e Rio de Janeiro, templos quase todos tombados pelo PatriinOnio 
Nacional; 

4) - Em 1973 as reliquias, que há quatrocentos anos não deixavam a sua 
cidade, Paula, vieram ao Brasil, visitando os Estados do Rio, São 
Paulo e Minas, sendo recebidas pelas autoridades eclesiásticas e civis, 
inclusive pelo Vice-presidente da República, Almirante Augusto Rade- 
macker, pois São Francisco de Paula é padroeiro dos marinheiros; 

5) - deixamos para o final esclarecer que a devoção a este Santo, em Santa 
Rita do Passa Quatro, data de meio século, aproximadamente, trazida 
até nossa cidade por D.8 Maria das Dores Abreu, mineira. 

Pedimos, ainda, a V. Excia. que nos seja dado área relativamente 
grande. Pretendemos colocar-nos à frente da constmção da capela, que ser8 
em estilo colonial e desejamos cercá-la de ajardinamento rústico. Embora 
a finalidade principal de nossa intenção seja a de divulgar a devoção do 
milagroso Santo, queremos, ao mesmo tempo, como santarritense, concor- 
rer para que seja mantido o equilibrio estélico da cidade, estância climática 
e, por esta razão, também turística. 

Esperamos, graças ao espírito colaborador e compreensivo de V. Excia., 
que o nosso pedido seja atendido. 

Com protestos de elevada consideração, nossos respeitosos cumprimentos. 

São Paulo, 20 de dezembro de 1973. 

a) Maria Amália Corre& Giffoni 



O ULTIMO DIA DA NOSSA GUERRA PELA LEI 

Silveira Peixoto 

Tenho bem vivos na lembrança, os pormenores todos daque- 
les instantes de angústia - os últimos momentos do governador 
Pedra de Toledo no Palácio dos Campos Elíseos. 

Foi a 2 de outubro de 1932 - o último dia da nossa Guerra 
pela Lei. 

Sabíamos todos que a situação estava perdida. 
Os acontecimentos vinham se precipitando, sem controle pos- 

sível, num torvelinho de apreensões para a alma paulista. 
Até, por determinação expressa do governador e para que não 

viessem a cair em mãos ditatoriais, já tinham sido queimados os 
arquivos políticos dos Campos Elíseos, também umas duas cen- 
tenas de contos de reis, em Bonus Pró-Constituinte, que ali se 
encontravam. 

Como representantes do Comando Geral das Forças Constitu- 
cionalistas, o Tte. Cel. Osvaldo Vilabela e Silva e o tenente Corrêa 
Velho, tinham recusado as condições impostas pelo Gal. Góis Mon- 
teiro, em nome da ditadura, porque humilhantes para São Paulo. 

Z o seguinte o texto do "Protocolo de Cruzeiro", que o Tte. 
Cel. Vilabela não quis aceitar: 

"Entre o tenente coronel Osvaldo Vilabela e Silva, chefe do 
Estado Maior e representante do general Bertoldo Klinger, coman- 
dante em chefe das forças organizadas nos Estados de S. Paulo e 
Mato Grosso, em operações contra as forças do governo da União e 
denominadas 'Torças Constitucionalistas" - munido de plenos 
poderes para tratar de uma suspensão de hostilidades, e resolver 
em nome do mesmo general, e ditas Forças Constitucionalistas 
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(daqui por diante denominadas pela abreviatura F. C . ) ,  até que 
o governo da União possa decidir sobre a pacificação geral, de 
S. Paulo e Mato Grosso, pondo termo a luta civil, de uma parte; 
doutra parte, o coronel Pantaleão Pessoa, chefe do Estado Maior 
do destacamento do Exército Brasileiro de Leste de S. Paulo (por 
abreviatura: Dest. Ex. L.), com plenos poderes e em nome do co- 
mandante do referid.0 Dest. Ex. L., general P. Góis Monteiro, que 
por sua vez está autorizado a resolver sobre a proposição de sus- 
pensão de hostilidades pelo general Waldomiro Lima, comandante 
do Destacamento do Exército Brasileiro do Sul (por abreviatura. 
Dest. Ex. Sul). 

Foi discutida, ajustada, assentada e resolvida com a assistên- 
cia do comandante América Reis, representante do Ministério da 
Marinha, a presente Convenção Militar, sob as cláusulas que se 
seguem, que as duas partes se comprometem a executar integral- 
mente: 

I - Ficam suspensas as hostilidades em todo território pau- 
lista, a partir de O (zero) horas do dia..  . e no território matogros- 
sense, a partir de . . . durante o prazo de (oito dias), prazo esse 
que poderá ser prorrogado, mediante nova convenção, se ao fin- 
àar-se ele o governo da União ainda não haja decidido sobre as 
condições da cessação da luta. 

No caso do mesmo governo decidir em contrário, ao expirar 
o primeiro prazo, as hostilidades serão reabertas sem prévia de- 
núncia, em todos os setores que estiverem em poder das forças 
do Dest. Ex. L. e do Dest. Ex. S. 

I1 - A s  F.C. se obrigam, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar do momento em que forem suspensas as 
hostilidades, a executar as seguintes operações: 

a )  evacuação por jornadas de etapas, transportes ferroviá- 
rjos e de automóveis, da zona compreendida pela linha (inclusive): 
S. Roque, Sorocaba, Santo Antonio, Itu, Jundiaí, Santa Izabel, 
Guararema, Franca, Paraibuna; 

b) evacuação de todo litoral paulista, conservando fechados 
os portos até deliberaçáo do governo; 

c) evacuação da zona sul da linha (inclusive): Assis, Botu- 
catu, Agudos, Bauru e a zona ao norte da linha Campinas, Pira- 
cicaba, Agudos; 

d) evacuação de todo o território matogrossense situado na 
faixa de terreno até 100 (cem) quilõmetros ao sul do traçado da 
via férrea Noroeste, e evacuação dos portos sobre os rios Paraná 
e Paraguai. 

As forças dos destacamentos L. e do S. (eventualmente da 
Armada) ficam com a faculdade de ocupar imediatamente dentro 
das zonas referidas, que forem evacuadas pelas F.C., os pontos 
que julgarem convenientes. 
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A s  F.C. se obrigam a não praticar nenhuma destruição nas 
zonas por elas evacuadas, nem obrigar as populações a acompa- 
nhá-las nas retiradas. 

I11 - As F.  C .  se obrigam a dentro do mesmo prazo e a me- 
dida que se for efetivando, progressivamente, a evacuação do ter- 
ritório: 

a )  a restituição de todo o armamento (canhões, armas auto- 
máticas, fuzis, e petrechos pertencentes a União, de que o Estado 
de São Paulo se apossou em seu território e em Mato Grosso, e 
bem assim de todas as armas pertencentes a Força Pública); 

b) a entrega de 7010 (setenta por cento) do material rodante 
das outras estradas de ferro não exploradas pelo governo da União; 

c) a entrega de 20% (vinte por cento) dos automóveis e 
veículos requisitados por elas e pelos agentes do governo de São 
Paulo; 

d) a entrega das estações rádio-emissoras, dos telefones 
clandestinos ou qualquer outro meio de comunicação irregular; 

e) a restituição do material apreendido na Fábrica de Pique- 
te e noutros estabelecimentos federais situados nas zonas eva- 
cuadas; 

f )  a entrega das embarcações a vapor, ou gasolina, que se 
zcharem nos portos, bem como liberdade imediata para saída dos 
navios nacionais que se acham no porto de Santos. 

Comissões mistas serão imediatamente designadas pelo E. M. 
das F. C. e cios Dest. Ex. L. e do S., a fim de procederem ao arro- 
lamento do material estipulado, regular o transporte e encaminha- 
mento dele para os locais determinados pelos comandantes de 
postos avançados das tropas mais próximas, de ambos os Dest. 
Ex. L. e S. 

IV - A s  F .  C .  se obrigam a dentro do prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, a contar do momento em que forem sus- 
pensas as hostilidades: 

a)  a entregar nos postos avançados mais próximos de suas 
linhas os prisioneiros feitos durante a campanha e os oficiais e 
praças detidos e presos por motivo de não terem querido partici- 
par do movimento de 9 de julho; 

b )  a restituir à liberdade todos os funcionários públicos fe- 
derais estaduais e municipais, presos ou detidos por idêntico 
motivo; 

a )  a licenciar as praças das antigas unidades da 2." Região 
Militar, que o quiserem, a apresentá-las aos postos avançados dos 
dois destacamentos do Exército mais próximos de suas linhas; 

d )  a apresentar, nas mesmas condições, os oficiais que te- 
nham participado no movimento - e assim o queiram - os quais 
ficarão presos, sob palavra, nos locais que o governo da Uniáo 
designar. 
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V - Reconhecendo a extraordinária persistência e bravura 
com que se bateram as tropas paulistas, de um modo geral; pres- 
tando uma homenagem aos nobres sentimentos daqueles que daqui 
por diante quiserem contribuir para a união dos brasileiros e tra- 
balhar para que se extingam, o mais cedo possível. os efeitos da 
luta armada, como as dissenções e ressentimentos politicos; con- 
siderando a necessidade de restabelecer a coesão e a disciplina das 
forças armadas, a bem dos interesses superiores da nação, uma 
vez terminada a luta pelas armas e reconhecida a autoridade do 
governo da União, com a submissão completa das F. C., os coman- 
dantes dos dois Dest. Ex. se empenharão junto ao governo pro- 
visório: 

a )  para limitar a proporções as mais reduzidas a apuração 
das responsabilidades pelos acontecimentos transcorridos em São 
Paulo e noutros pontos do país, de modo a que incida apenas sobre 
as garantias de ordem político-militar e juridico-criminal neces- 
sárias para evitar a reprodução de acontecimentos idênticos; obte- 
nha-se rapidamente a restauração do organismo nacional e a sa- 
tisfação das aspirações de todo o povo brasileiro, ao qual pertence, 
como um dos mais fecundos e gloriosos, o povo paulista; 

b) para entrega dos oficiais e praças das tropas irregulares 
paulistas que se acham prisioneiros. 

VI - Os Dests. Ex. L. e do S. facilitarão todos os transportes 
e outros meios para que as populqões de São Paulo e Mato Grosso 
não sofram privações, obtendo a entrada de recursos, sob controle 
e fiscalização dos Estados Maiores dos Destacamentos do Exército. 

VI1 - Os quartéis generais das F .C .  e dos Dests. do Ex. de 
L. e do S .  fornecerão reciprocamente dados, informações e pedi- 
dos necessários para levar a bom termo a execução das cláusulas 
anteriores, desde que não importem em matéria cujo segredo deva 
ser guardado. Nos casos de dúvida ou omissão, as duas partes se 
conformarão com a interpretação e solução dadas pelo comandan- 
te do destacamento do Exército de Leste, salvo quando afetar igual- 
mente ao Destacamento de Exército Sul. Então pertencerá ao co- 
mandante desse Destacamento do Exército regular a questão. 

De todas as novas convenções que resultarem em conseqiiência 
da presente, se farão novos protocolos, com apêndices elucidativos 
se for o caso. 

VI11 - O rompimento antecipado da suspensão das hostili- 
dades só poderá ser feito com a notificação prévia de 48 
(quarenta e oito) horas aos quartéis generais interessados, conl 
recibo dos dois comandantes de Dest. do Exército ou do coman- 
dante das F. C .  passado na intimação notificada. 

IX  - A entrada em vigor da presente convenção independe 
de ratif icação. 

Ela será transcrita em quatro vias autenticadas pelos signatá- 



i00 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S PAULO 
-- - . . - - -- - 

rios, ficando uma em poder do comandante das F.C , outra em 
poder do comandante do Destacamento do Ex. de S., outra em 
poder do comandante do Dest. do Ex. de L., e a última remetida 
ao governo da União. 

X - A presente Convenção não implica em compromisso al- 
gum de caráter político, qualquer responsabilidade do governo fe- 
deral pelos prejuízos materiais decorrentes do movimento revo- 
lucionário de 9 de julho (pois ela é estritamente militar) para 
qualquer das partes, que se obrigam a aplicar sanção a seus co- 
mandados que, voluntária ou involuntariamente, atentarem contra 
o estipulado na presente Convenção, enquanto ela vigorar". 

Todavia, o cel. Herculano de Carvalho e Silva, então no co- 
mando da Força Pública, não hesitara em buscar um entendimen- 
to com a ditadura. Aliás, seus intentos já se denunciavam no mani- 
festo por ele a 29 de setembro, distribuido aos jornais - até ai 
pelo consenso unânime dos jornalistas ainda não divulgado, pois 
alimentávamos a esperança de evitar a rendição - do qual tenho 
a cópia remetida ao "Diário Nacional". 

"Ao povo 
A Força Pública do Estado, pela unanimidade dos seus mem- 

bros, acaba de aceitar o alvitre de propor-se armisticio para nego- 
ciação da cessação das hostilidades, de acordo com o comandante 
em Chefe das Forças Constitucionalistas, sr. General Kliriger. 

Esse seu gesto, após tantos dias de cruentas lutas, em que se 
derramou, em ambos os campos combatentes, profusamente, o 
nobre sangue brasileiro, é uma necessidade de ordem superior e o 
povo glorioso de São Paulo, de cuja alma somos parcela, mais dias, 
menos dias, haverá por bem interpretá-lo como sendo o único 
compatível com o momento que atravessamos e que a história re- 
gistrará na fria análise dos fatos. 

Essa resistência prolongada, que põe em realce o denodo dos 
nossos combatentes e a robusta organização das nossas institui- 
ções e que não terá escapado a preclara visão dos nossos irmãos 
adversários nesta fase histórica, deve orgulhar São Paulo. Mas, 
prolongá-la sem procurar por outras vias a solução do problema 
político que o Estado se impusera com o desenrolar dos aconteci- 
mentos de 9 de julho, é prolongar a asfixia em todos os ramos de 
nossa atividade, é prolongar o sofrimento da família brasileira, é 
prolongar a destruição das cidades e a devastação dos campos, em 
procura de uma finalidade cuja solução, pelas armas, se nos torna 
impossível. 

O povo de São Paulo, estamos plenamente convencidos, fará 
justiça a sua Força Pública que, colaborando num entendimento 
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para cessação das hostilidades, dá mais uma vez, prova do seu 
sentimento de patriotismo e de brasilidade em benefício do nosso 
querido Estado. 

Talvez seja de angustiosa surpresa o atual procedimento das 
Forças Constitucionalistas; mas é que o povo m u  pouco conhecia 
do desenrolar dos acontecimentos que, pelas notícias da imprensa, 
se lhe apresentavam como precursores de vitória certa e rápida. 

São Paulo, 29 de setembro de 1932. 
a) Cel. Herculano C. Silva 

Comandante da Força Pública". 

* 
Também já se tinha conhecimentc de que, como dele,oaclos du 

cel. Herculano, os tenentes coronéis Otaviano Gonçalves da Silveira, 
e Euclides Marques Machado, ambos da Força Pública, haviam' 
na véspera, assinado, em Cruzeiro, a chamada "Convençáo Militar": 

"Entre os coronéis da Força Pública do Estado de São Paulo, 
Otaviano Gonçalves da Silveira e Euclides Marques Machado, de- 
legados do sr. coronel comandante geral daquela Força, e o coro- 
nel Pantaleáo da Silva Pessoa, chefe do Estado Maior do Destaca- 
mento do Exército Brasileiro de Leste, com poderes diretos do ge- 
neral comandante do referido destacamento e indiretos do coman- 
dante do Destacamento de Exército do Sul e assistência do si". nli- 
nistro de Estado da Marinha Nacional. 

Ao primeiro dia do més de outubro do ano de mil novecentos 
e trinta e dois encontraram-se em Cruzeiro os oficiais acima men- 
cionados para estudar as condições em que poderiam cessar as 
hostilidades entre as Forças Federais e a referida Força Pública e, 

a)  considerando que até aqui a Força Pública tem obedecido 
as ordens do governo do seu Estado, e 

b) considerando mais que a continuação da luta, daqui por 
diante, importa em grave prejuízo para os interesses do Estado 
que se comprometeram a guardar; 

combinaram e resolveram o seguinte: 
1." - A Força Pública compromete-se: 
a)  recuar as suas unidades para as orlas ou interior da ca- 

pital do Estado de São Paulo, com a missão de manter a oruem 
e a tranqüilidade, impedindo que a população sofra as consequén- 
cias da decepção produzida pelo conhecimento da verdade dos 
fatos ocorridos na luta armada; 

b) reconhecer unicamente a autoridade do Governo Federal 
e obedecer ordens dos seus representantes legítimos; 

c)  não obedecer mais as atuais autoridades estaduais, cuja 
obstinação em prosseguir na luta julgam contrária aos interesses 
do Estado; 

2: - O Governo Federal compromete-se: 
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a) garantir aos oficiais da Força Pública que tiverem neste 
grave momento, o elevado patriotismo de agir com decisão e efi- 
cácia para cessação da luta dolorosa que ensangüenta o país, assu- 
mindo ao mesmo tempo o compromisso de zelar pela manutenção 
aa ordem, seriamente ameaçada no Estado, todas as regalias i: 
vantagens cios seus postos, de acordo com as leis e quadros de 
efetivos vigentes a 1: de julho do corrente ano; 

b) logo que fique comprovada a execução dos itens a),  b) e 
c)  da alínea I.", a pôr em liberdade e mandar apresentar ao res- 
pectivo comando todos os oficiais e praças que foram feitos pri- 
sioneiros pela tropa federal". 

Mal refeito de toda uma noite de vigília, chegara eu a redação 
do "Diário Nacional". 

Seriam 16 horas, quando o telefone soou e uma voz excitada 
me disse: 

- Venha imediatamente aos Campos Elíseos. É de toda ur- 
gência. Estão se desenrolando acontecimentos da maior gravidade. 

Perguntei quem estava falando, reclamei pormenores e fui 
interrompido: 

- 

- Não é possível dizer pelo telefone. Venha logo. A situação 
.é gravíssima. 

* 
O táxi estacou a porta da residência governamental. 
Então comissionado no posto de capitão, o tenente Pimentel 

,estava junto ao portão. Era todo revolta. As palavras estilhaçadas 
pela indignação, respondeu a uma pergunta minha: 
- Dêm ordens e resistirei! Resistirei sozinho se for preciso: 

Traidores ! 
- Mas, Pimentel! . . , 
- Você não sabe que depuseram o governador? Foi deposto! 

Traidores! 
Transpus, quase correndo, as alamedas do jardim, entrei pre- 

cipitadamente pelo Palácio. 

Foi Lino Moreira, genro do Governador Pedro de Toledo, 
quem me confirmou: 
- O embaixador foi deposto, sim. 
Narrou-me, em síntese, os acontecimentos verificados. 
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Cerca de 15,30 horas chegaram aos Campos Elíseos o tenen- 
te-coronel Eduardo Lejeune, o major Mário Range1 e o capitão 
João Francisco da Cruz, todos da Força Pública. 

Disseram que desejavam falar "com o sr. Pedro de Toledo". 
Recebidos pelo Governador, que se encontrava com o secretário 
da Justiça, Waldemar Ferreira, no salão de despachos, comuni- 
caram-lhes esses oficiais que o cel. Herculano de Carvalho e Silva 
tinha sido nomeado governador militar de São Paulo, pelo general 
Góis Monteiro, que lhe delegara poderes para depor o Governo 
Constituciondista. Intimaram-no ainda a considerar-se preso sob 
palavra e as ordens do governo federal. 

Com a serenidade enérgica que nunca o abandonou, nem 
mesmo nos momentos mais cruciantes, redargüiu, firme, o chefe 
do governo de São Paulo: 
- Eu já o previa. Podem retirar-se. 

No "hall", avultou a meus olhos a figura venerada do grande 
chefe civil da Guerra de 32. O semblante abatido pelas vicissi- 
tudes daqueles dias sombrios, não escondia o sofrimento que lhe 
ia em todo o ser. Estava tristonho, sim, porém altivo e sereno. 

Senti que me defrontava com um verdadeiro paulista - e até 
aí não havia experimentado tão intensamente a grandeza de sua 
personalidade. Via-o, no instante de derrota, ainda maior - por- 
que a altura de São Paulo. 

Cumprimentou-me afavelmente, mas não disse uma palavra 
sequer sobre o que ocorria. 

No silêncio do "hall" ecoavam seus passos abafados pela 
tapeçaria. Ia e vinha lentamente, a cabeça levantada. Não teve 
uma queixa, não disse uma blasfêmia. 

A dado instante, parou. Com seus olhos bons olhou muito nos 
meus e falou: 
- São Paulo não foi derrotado! Fomos traídos e vencidos no 

campo de armas! Os ideais que nos levaram a luta, porém, esses, 
tenlia certeza, serão vitoriosos! 

Os secretários e outros auxiliares do governo deixaram o salão 
de despachos, onde acabavam de redigir este manifesto ao povo: 

"Quando, em 9 de julho do corrente ano, a guarnição federal 
aqui aquartelada e a Força Pública deste Estado, se levantaram 
em armas num movimento coordenado com as forças militares 
do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Mato Grosso e do 
Distrito Federal, e com as correntes políticas desses Estados, todo 
o povo paulista nele se integrou. Não foi mister um apelo aos 
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homens válidos, nem uma convocação. A um só impulso, todos 
acorreram e se arregimentaram, organizando-se batalhões de vo- 
luntários que, dia a dia, se atiraram a luta, a mais nobilitante 
de quantas em nosso País se travaram. 

Aclamados pelas forças militares e pelo povo paulista, tive- 
mos de, obedecendo a imposição, assumir o governo do Estado, 
passando a dedicar-lhe todas as energias de que éramos ca-pazes, 
a fim de corresponder a confiança e, principalmente, ao trabalho 
incomparável de seu grande e nobre povo, que se atirou a guerra 
com todo o ânimo de vencer, improvisando aqui tudo de quanto 
careciam os Exercítos Constitucionalistas, para a sustentação do 
fogo de que deveria resultar a vitória. 

Se triunfos tivemos, e esses foram numerosos, como a poste- 
ridade há-de verificar, assombra.d.a, ncs mais da História Paulista, 
revezes sofremos, a principiar pela ausência de companheiros de 
:=tas, cujas armas contra nós se voltaram. 

Durante quase três meses a peleja se desdobrou em todos 
os limites de São Paulo; e este fez impossíveis para mantê-la, vi- 
gorosamente, apesar de terem sido lançadas contra ele as forças 
armadas de todos os Estados, menos Mato Grosso, amparadas 
pelos enormes recursos, de que, por força de sua posição, dispõe 
a ditadura. 

Sem desfalecimentos, fez São Paulo tudo quanto o engenho 
de sua gente e a capacidade de sua indústria e da sua lavoura per- 
mitiram, para o abastecimento dos exércitos, amparo e socorro 
da população civil, salvaguarda de todos os direitos individuais e 
coletivos, mantendo a todo o transe, a ordem jurídica e social, 
assegurando, assim, todos os elementos da vitória. 

Com altaneria de espírito e serenidade de razão, demonstrou 
o povo paulista, nesta epopéia sem igual, a firmeza do seu pulso, 
a largureza de suas vistas e a amplitude de seu sentimento nacio- 
nal. A página, que agora coloriu com o seu sangue, há-de perma- 
necer, imortal, aos olhos de todo o Brasil, como a mais inequí- 
voca demonstração da sinceridade de sentimentos com que se 
entregou a causa da rápida constitucionalização do País. 

Combatido em todos os setores, com todas as armas, ainda 
as mais atrozes e as mais desumanas, manteve-se no posto, defen- 
dendo os seus ideais e honrando os seus compromissos. 

Continuava a luta quando, em 27 de setembro findo, teve o 
governo notícia de que, entre a oficialidade da Forca Pública, se 
preparava, em surdina, entendimento com a ditadura, para a ces- 
sação da guerra. E, no dia seguinte, pela manhã, do general Ber- 
toldo Klinger, comandante das Forças Constitucionalistas, recebeu 
a comunicação de que, em face dos últimos acontecimentos, seria 
improfícua a continuação das hostilidades. Por isso, acrescentou, 
já havia enviado aos comandantes de setores a comunicação de 
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que pretendia, naquele dia, propor um armistício ao adversário. 
Reuniu-se o governo e, depois de ouvidos os comandos militares, 
representantes das associações comerciais e industriais, liberais 
e outros - cujo concurso foi preciosíssimo e cuja solidariedade 
jamais sofreu solução de continuidade - viu-se na emergência 
àe não poder opor-se a resolução dos militares. 

Se fracassaram as negociações do armistício proposto pelo 
comandante das Forças Constitucionalistas, que julgou inaceitá- 
veis, por humilhantes, as condições do que lhe oferecera a dita- 
dura - vingou o pacto com ela, em separado, firmado pelo co- 
mandante geral da Força Pública. Em seguida, pelo governo di- 
tatorial foi o comandante geral da Força Pública nomeado gover- 
nador militar do Estado de São Paulo, do que, por uma comissão, 
composta do coronel Eduardo Lejeune, major Mário Range1 e 
capitão João Francisco da Cruz, teve há pouco o governo paulista 
çomunicaçáo oficial. 

Cessa, destarte, a vida do Governo Constitucionalista, acla- 
mado pelo povo paulista, pelo Exército Nacional e pela Força 
Pública e hoje por esta deposto. Fica encerrada, nesta faixa do 
território brasileiro, a campanha militar pela restauração do re- 
gime legal. Mas o anseio não se sopitará. Comprimida, a campanha. 
há-de expandir-se, certamente, por não ser possível que um povo, 
como o nosso, persista em viver sob um regime de arbítrio. 

Deu São Paulo tudo quanto podia dar ao Brasil. Tudo empe- 
nhou em prol de sua reorganização político-administrativa. E 
disso não se arrependerá. 

O seu governo, instituído pelo povo paulista, com o apoio das 
forças armadas, encerra o seu ciclo histórico. Antes, porém, que 
se lhe extinga a vigência, afirma que cumpriu o seu dever. 

Tudo por São Paulo! 
Tudo pelo Brasil!" 

Juntamente com o Governador Pedro de Toledo, assinaram 
esse documento: Waldemar Ferreira, secretário da Justiça; Paulo 
de Morais Barros, secretário da Fazenda; J. Rodrigues Alves So- 
brinho, secretário da Educação; F. E. da Fonseca Telles, secre- 
tário da Viação; Francisco da Cunha Junqueira, secretário da 
Agricultura; Gofredo da Silva Teles, prefeito da Capital; Joaquim 
A. de Sampaio Vidal, diretor do Departamento de Organização 
Municipal; Tirso Martins, chefe de Polícia. 

Haviam chegado inúmeros políticos, militares, figuras de re- 
levo no Movimento Constitucionalista. 
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Fervilhavam comentários. Havia indignação e repulsa nas 
frases trocadas por vozes excitadas. 

O Governador Pedro de Toledo mantinha-se sereno. 
Dele não ouvi sequer uma palavra injuriosa. 

17,30 horas. 
Políticos, militares, jornalistas, pessoal administrativo do 

Palácio, todos se reuniram na sala de telefones, a esquerda de 
quem, pela porta do lado direito, entrava na residência governa- 
mental. 

Acompanhado pelos auxiliares imediatos, pessoas de sua fa- 
mília, amigos mais íntimos, o Governador Pedro de Toledo desceu, 
pela escadaria, do andar superior, onde se preparara, a fim de 
deixar os Campos Elíseos. 

Chegou a sala dos telefones e pediu a um contínuo que pro- 
videnciasse quanto a um carro para conduzi-lo: 
- Um automóvel de praça. Eu já não sou governador. 
Iniciaram-se as despedidas. O chefe do Governo Constitucio- 

nalista abraçou um a um todos os que ali se achavam. Havia olhos 
vermelhos, havia lágrimas enormes em faces pálidas e anelantes. 

Não se dizia palavra. Ouvia-se tão só o arfar mais forte.. . 
De repente, a voz do tenente Cândido Bravo rompeu o silêncio. 
- Senhor Governador, estaremos sempre juntos. 
Emocionadíssimo, o Governador respondeu: 
- Nem poderia ser de outra forma! Estamos com Sáo Paulo! 

A fisionomia transformada pela emoção que tomara conta de 
todo seu ser. O Governador Pedro de Toledo encaminhou-se para 
a saída. 

Seguiram-no os secretários de Estado e auxiliares imediatos, 
os srs. Cardoso de Me10 Neto e Aureliano Leite, o capitão Juvenal 
Gomes, o tenente Cândido Bravo, os jornalistas, os contínuos, os 
serventes. 

Entrou no automóvel que o aguardava - o carro oficial que 
fizeram questão de trazer-lhe - em companhia dos srs. Jorge 
Olinto, seu genro, e Francisco Malta Cardoso. 

Num gesto amigo, ainda atirou um último adeus aos que 
ficavam. 
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Numa das salas do Palácio, então quase deserto, alguns jor- 
nalistas trocavam notas de reportagem. 

A saída, vi um raio de sol poente iluminar a estátua do Ban- 
deirante, a elevar-se de um dos canteiros do jardim. Pôs em relevo 
a legenda: "Acharei o que procuro ou morrerei na empresa"! 

Tive ímpetos de gritar, bem alto, com uma voz do tamanho 
do mundo, as palavras do chefe civil da Guerra de 32: 
- São Paulo não foi derrotado! 



JOSÉ MARIA WHITAKER 

Raul Leme Monteiro 

É com imensa satisfação que cumpro o Regimento do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, que determina no ar- 
tigo 92: "Os sócios devem apresentar estudo sobre a vida e obra 
de seus respectivos patronos". 

Preliminarmente quero dizer que escolhi José Maria Whitaker 
como meu patrono, por ter sido um dos homens mais notáveis 
que o Brasil já teve, ao qual sempre tributei o mais profundo 
respeito e admiração, e ainda porque fui a ele vinculado e a todos 
os seus filhos, por laços fraternais de amizade; tive a grande honra 
de ser seu afilhado de casamento e de ter recebido pessoalmente 
de suas mãos, dois livros de sua autoria - "Letras de Cambio" e 
"Seis meses, de novo, no Ministério da Fazenda" - com a se- 
guinte dedicatória: "A Raul Leme Monteiro, do seu velho amigo 
José Maria Whitaker". 

José Maria Whitaker foi um homem dotado de notável espí- 
rito público, que passou a vida servindo a Deus, a Igreja, a São 
Paulo e ao Brasil, com a sua conhecida humildade, pelo que recebeu 
honrarias e inúmeros títulos de benemerência. Um grande livro 
seria pequeno para retratar com fidelidade e precisão urna bio- 
grafia a altura de seus méritos; vou, contudo, citar resumidamente 
a:guns dados biográficos e mencionar fatos relevantes da vida 
desse brasileiro de saudosa memória, que foi tido como o maior 
economista de seu tempo. 

Nasceu em São Paulo, no dia 20 de maio de 1878; ioi o caçula 
dos sete filhos de Firmino Antônio da Silva Whitaker (falecido n 
29-3-1903) e de D. Guilhermina Flora dos Anjos (falecida a 
2-2-1886). Estudou no Externato Araújo e no Externato Santo 
Antônio. Com apenas 18 anos bacharelava-se, em 1896, em Ciên- 
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cias Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito de São Paulo, 
ao  largo de São Francisco, sendo o mais jovem de sua turma. 

Dentre os seus professores destacamos os seguintes mestres 
luminares do Direito: Joáo Monteiro, Aureliano Coutinho, Manoel 
X'illaboim, Pedro Lessa, João Mendes e Raphael Correa. 

No mesmo ano da sua formatura, em Campinas, por ocasião 
do sepultamento do grande compositor e maestro Carlos Gomes, 
foi orador oficial dos estudantes de direito. 

Foram seus colegas de turma os seguintes bacharelandos que 
se notabilizaram como grandes juizes, promotores, advogados e 
juristas: 

Dr. Abeiardo de Almeida Pires 
Dr. Acácio Juvêncio de Toledo 
Dr. Adolfo Vitório de Oliveira Coutiiiho 
Dr. Alfredo Lisboa 
Dr. Ângelo Mendes de Almeida 
Dr. Artur Diniz 
Dr. Artur Belegarde Mariz de Maracajá 
Dr. Cesar Augusto Salgado Guarita 
Dr. Coelho da Rocha 
Dr. Dario Sebastião de Oliveira Ribeiro 
Dr. Eduardo de Lima Ramos 
Dr. Erasmo Teixeira de Assumpçáo 
Dr. Evaristo de Oliveira 
Dr. Francisco Cardoso Ribeiro 
Dr. Frederico de Barros Brotero 
Dr. Henrique Lobato Marcondes Machado 
Dr. Joáo Batista de Souza 
Dr. Joáo da Silva Teles Rudge 
Dr. José Bonifácio de Oliveira Coutinho 
Dr. José Manoel Machado de Araújo Filho 
Dr. Luciano Esteves dos Santos Júnior 
Dr. Luís de Albuquerque Maranháo 
Dr. Manuel Cardoso de Menezes Barreto 
Dr. Mário do Amara1 
Dr. Otacílio Caiuby Ovande Camará 
Dr. Ovidio Badaró 
Dr. Pedro Luís de Oliveira Costa 
Dr. Rafael Corrêa de Sampaio 
Dr. Raul Ortiz Monteiro 
Dr. Raul Renato Cardoso de Melo 
Dr. Valentim Tobias de Oliveira 

José Maria Whitaker casou-se em São Paulo, no 'dia 4 de de- 
zembro de 1897, com D. Amélia Peres, filha de Lino Gonçalves 
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Peres, diretor do Tesouro Paulista, e de D. Antônia Amélia de 
Araújo Peres; o casal foi abençoado como ornamento do lar pri- 
vilegiado por Deus, teve catorze filhos que. somados a netos e 
bisnetos, perfazem hoje mais de trezentas pessoas; talvez a maior 
clã do Brasil; são seus filhos: 

- Dr. José Guilherme Whitaker 
- Maria Auxiliadora Whitaker 
- Suzana Whitaker de Assumpção 
- Marta Whitaker Ribeiro 
- Marina Whitaker de França Pinto 
- Margarida Whitaker Kehl 
- Dr. Emanuel Whitaker 
- Maria do Canno Whitaker Alcorta 
- Maria Aparecida Whitaker de Oliveira 
- Flora Whitaker Blumenthal (falecida) 
- Dr. Firmino Antônio Whitaker 
- Maria da Penha Whitaker de Azevedo 
- Tereza Cristina Whitaker Ribeiro de Lima (falecida) 
- Maria Amélia Whitaker de Queiroz 

Seus ilustres filhos, Dr. José Guilherme Whitaker, Dr. Ema- 
nuel Whitaker e Dr. Firmino Antônio Whitaker, que fizeram o 
curso ginasial no Colégio do Carmo como destacados alunos, se- 
guiram as pegadas do pai. Dr. José Guilherme, formado pela Fa- 
culdade de Medicina de São Paulo, após ter concluído brilhante 
curso de aperfeiçoamento em otorrinolaringologia em Viena, e 
frequentado os hospitais de Viena, Berlim, Londres e Nova York, 
dedicou-se a sua especialidade, na qual clinicou até ha pouco 
tempo com grande e seleta clientela. Colaborou em diversas re- 
vistas médicas brasileiras e alemãs, visto que manejava a língua 
portuguesa e a alemã com a mesma facilidade. Dr. Emanuel, for- 
mado em direito pela Faculdade de Direito do largo de São Fran- 
cisco, dedicou-se com realce a carreira bancaria, tendo ocupado 
os elevados cargos de Diretor-Superintendente do Banco Comer- 
cial do Estado de São Paulo, e de Diretor-Presidente do Banco 
ao Estado de São Paulo; hoje está dedicado a sua fazenda. Dr. 
Firmino, formado também em direito pela mesma faculdade, em 
1933, meu colega de turma e meu querido amigo desde a infância, 
dedicou-se a advocacia e é hoje Diretor-Superintendente da "SAO 
PAULO", Companhia Nacional de Seguros. 

Foi pai e marido exemplar. "Devo aos meus filhos tudo o que 
sou", dizia sempre o Dr. Whitaker; "eles ampliaram em mim o 
sentimento de responsabilidade". Referindo-se a sua modelar es- 
posa, Gondin da Fonseca escreveu: "D. Amélia soube conservar-se 
encantadora até a morte. e soube mais ainda encher de ternura, 
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de conforto espiritual, de luz, de beleza, o lar populoso dos 
Whitaker". 

Seus irmãos, o Desembargador Artuh Cesar Whitaker, e o Mi- 
nistro do Supremo Tribunal Federal Firmino Antônio Whitaker, 
foram expoentes máximos das letras jurídicas. 

Logo depois de formado, iniciou sua carreira profissional 
abrindo escritório de advocacia na comarca de Espírito Santo do 
Pinhal, onde ganhou dinheiro suficiente para, poucos anos depois, 
estabelecer-se em Santos, com casa comissária de café, em socie- 
dade com dois amigos: Dr. Francisco de Azevedo Bonfim e Cons- 
tantino Panayoti; em 1907, a sociedade foi modificada, saíram 
esses dois sócios e ingressaram o Dr. Frederico de Barros Bro- 
tero e seu irmão João, passando o nome para Whitaker, Brotero 
e Cia., que durou até 1931, quando foi dissolvida. Foi Presidente 
da Associação Comercial de Santos. 

No dia 20 de maio de 1905, entrou para a Ordem Terceira do 
Carmo, professou no dia 16 de julho de 1906, e no dia 15 de outu- 
bro de 1906 era eleito Definidor da Mesa Administrativa, cargo 
que ocupou até 14 de outubro de 1909. 

Em 1912, fundou o Banco Comercial do Estado de São Paulo 
com o Dr. Erasmo Assumpçáo e o Coronel José Paulino Nogueira. 

O Banco começou a operar em 1912, com 5 mil contos de 
Capital, hoje 5 milhóes de cruzeiros; em dezembro de 1945 tinha 
um capital de 100 milhões de cruzeiros, 95 milhões de fundo de 
reserva, 610 milhões de depósito em conta corrente e uma caixa 
de 212 milhões. No semestre teve um lucro bruto de 42 milhões 
e 700 mil cmzeiros. 

Linha ascencional surpreendente! Sem desfazer os méritos 
dos seus dedicados companheiros de diretoria, ouso afirmar que 
este resultado magnífico foi, por certo, devido a clarividência, ao 
alto descortino e a criteriosa direção impressa ao Banco pelo seu 
diretor-superintendente, como proclamou o Dr. Frederico de Bar- 
ros Brotero, que por mais de 20 anos ocupou um lugar no Con- 
selho Fiscal do Banco, ao lado, entre outros, de Benedito Castilho 
de Andrade, Paulo de Almeida Nogueira, Dr. A. Luís do Rego e 
João Batista de Souza. Salientou mais ainda o Dr. Brotero que 
"numa época em que soprava uma onda de insânia, pretendendo 
separar, intrigar, estabelecer ódio e revolta entre empregadores 
e empregados, era grato assinalar que no Banco Comercial, desde 
o mais graduado funcionário até o mais modesto servente, todos 
consideravam o Dr. Whitaker não só como chefe, o superior a 
quem todos obedeciam cegamente, como também o amigo, o ti- 
moneiro esclarecido, o protetor dedicado, estimadíssimo por 
todos." 

Empossado na Presidência da República, Epitácio Pessoa no- 
meou José Maria Whitaker, no dia 15 de dezembro de 1920, para 
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o cargo de Presidente do Banco do Brasil, em substituição ao Dr. 
Cardoso de Almeida, onde exerceu a mais profícua administração, 
o que lhe valeu, na época, ser reconhecido como homem de alta 
visão de banqueiro e financista que só aparece cada cem anos. 
Foram as pedras angulares de seus magníficos alicerces: a Car- 
teira de Emissão e Redescontos, a Reforma dos Estatutos, a Ele- 
vação do Capital do Banco, a Câmara de Compensação e a 
Carteira de Crédito Agrícola. As ações do Banco dobraram de 
valor em menos de dois anos. 

Gondin da Fonseca, no seu esplêndido livro "JOSÉ MARIA 
WHITAKER, O Patriarca dos Bancos Nacionais", 3." edição de 
1969, a fls. 17, escreveu: "Dizia Lauro Muller que Deus era bra. 
sileiro. Não sei se ainda o é. Mas foi-o em 1920, quando o Presi- 
dente da Eepública Epitácio Pessoa pós José Maria Whitaker no 
comando da galera meio adernada que se chamava Banco do 
Brasil". 

Na revista "O Cruzeiro", de 10 de fevereiro de 1968, o Dr. 
Whitaker prestava o seguinte esclarecimento, a respeito de sua 
atuação no Banco do Brasil: 

"Nos últimos dias de dezembro de 1920, na cauda 
do orçamento da Marinha, último, então, a ser aprova- 
do, instituiu-se no Banco do Brasil a Carteira de Re- 
descontos. Posta imediatamente em funcionamento, foi 
o eixo da transformação do Banco do Brasil, de banco 
de segunda ordem, em principal banco do país, e a cau- 
sa, também, do fortalecimento dos bancos nacionais, 
até então preteridos pelos estrangeiros, por faltar-lhes, 
na eventualidade de uma crise, socorro pronto como 
teriam esses (os bancos estrangeiros) em suas matrizes". 

Referindo-se a esse esclarecimento do Dr. Whitaker, Gondin 
da Fonseca, a fls. 24 do seu citado livro acrescentou: 

í 
"Explico ao leitor menos versado em minudências 

bancárias: antes de Whitaker, estabelecimento algum 
nacional de crédito podia crescer, por carência absoluta 
de recursos prontos. Descontava uma letra a noventa 
dias - digamos - e tinha que ficar esperando esses 
noventa dias para receber o que emprestara, não raro 
em prestações de vinte por cento. Os bancos ingleses, 
não! Esses descontariam os títulos que quisessem por- 
que, filiados aos "Big Five" de Londres (os cinco maio- 
res bancos do mundo, na época), disporiam de auxílio 
imediato em qualquer circunstância. Fundada a Car- 
teira de Redescontos, ela substituía, para os estabele- 
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cimentos de credito indígenas, a caixa inesgotável dos 
"Big Five". Só depois de Whitaker é que houve bancos 
nacionais fortes e que os Taylor, os Pryor, os Robertson 
baixaram a crista. Lembrem-se disto os bancos de Mi- 
nas, os de São Paulo, os do Rio Grande do Sul, os de 
todo o Brasil. Foi Whitaker, esse jovem de 90 anos 
(cumpridos a 20 de maio de 19681, o instigador da for- 
mação de um capitalismo nacional e o divulgador, pelo 
exemplo, da teoria certa de que, sem boa rede bancária, 
país algum pode prosperar. A função social dos bancos, 
ele a compreendeu e a pregou quando ninguém nela 
acreditava entre nós. Viu que, sem um Banco do Brasil 
forte, nenhum outro seria forte. 

Daí a campanha impiedosa desencadeada na im- 
prensa contra Epitácio. Enquanto o seu nacionalismo 
irritava os portugueses por ninharias (como o caso da 
nacionalização da pesca), ninguém chiou na imprensa, 
afora João do Rio. Mas quando os magnatas dos bancos 
forâneos se viram acuados por Whitaker, obrigados a 
concorrer honestamente, em igualdade de circunstãn- 
cias, com os bancos brasileiros, aí foi o pandemônio". 

José Maria Whitaker fundou com outros amigos a "SÁO 
PAULO" Cia. Nacional de Seguros e a Cia. Americana de Seguros. 
Foi Tesoureiro das obras da Catedral de São Paulo; sócio e me- 
sário da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; sócio do ins- 
tituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 

Jurisconsulto, comercialista emérito, publicou "Letras de 
Câmbio", que atingiu oito edições, e, além de ser citado em 
arrestos proferidos pelos mais altos tribunais do país, mereceu do 
eminente Dr. Carvalho de Mendonça, o maior comercialista bra- 
sileiro, as seguintes palavras que constituem o prólogo de seu 
livro: 

"Resumo meu juizo, aliás desautorizado, nestas 
brevíssimas palavras: Doutrina pura, exposição metó- 
dica, brilhante e atraente. Obra de lei. Trabalho de 
Mestre, douto na teoria e provecto no manejo cambial." 

Deixou-nos ainda: '"Seis meses, de novo, no Ministério da 
Fazenda" (19561, "Administração Financeira do Governo Provisó- 
rio" (1933), "Retrospecto da Administração do Banco do Brasil", 
"O milagre da minha vida" e "Ensaios Espirituais", além de inú- 
meros e conhecidos artigos publicados em jornais do país. 

Vitoriosa a Revolução de 1930, foi nomeado Chefe do Secreta- 
riado Paulista, cargo equivalente ao de chefe de Estado; pouco 
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tempo durou sua permanência na chefia do Governo Paulista. 
Seus conhecimentos foram necessários em esferas mais altas e 
de maior prestígio; foi nomeado Ministro da Fazenda do Governo 
Provisório, onde se conservou ate novembro de 1931; a sua traje- 
tória nesse Ministério é descrita no seu livro "Da Administração 
Financeira do Governo Provisório", livro mais tarde adotado 
pelo governo, como relatório oficial de sua política financeira. 

Na Revolução Constitucionalista de 1932, recebeu dos paulis- 
tas um posto de relevo e confiança: Presidente da "Comissão Di- 
retora da Campanha do Ouro para a Vitória", e a 25 de agosto 
proferiu as seguintes palavras no microfone do "Rádio Jornal", 
que foram publicadas, a mando da Associação Comercial de São 
Paulo em folhetos e, conforme a opinião do povo paulista, cons- 
tituíram a mais brilhante síntese que até hoje se escreveu sobre 
a revolução verdadeiramente popular deflagrada no Brasil, em 
1932. 

"Este movimento que inflamou as nossas almas, 
serenas, mas inquebrantáveis, de pacificas trabalhado- 
res, é uma reivindicação irreprimível de direitos tão 
sagrados, que, abertamente, ninguém, nunca, ousaria 
contestar. 

Queremos a nossa autonomia, queremos ser trata- 
dos como o são os Estados nossos irmãos e esse direito, 
essencial, absoluto, imprescritível, não o aceitamos da 
magnanimidade eventual dos que ocupem o poder, mas 
o exigimos escrito nas disposições intangíveis de uma 
constituição em que todos livremente colaboremos. Se 
é certo que esta aspiração nem chega a ser um ideal 
porque é, antes de tudo, uma condição de vida digna, 
um elemento indispensável como a água que se bebe, 
ou o ar que se respira, como, a não ser por Lim equí- 
voco, explicar que a combatam cidadãos livres e de uma 
mesma pátria tão estremecida? Os que marcham contra 
nós têm, por certo, os olhos fechados, presumem com- 
bater por principias, que são, entretanto, precisamente 
os únicos pelos quais nos batemos não são só nossos 
irmãos pelo sangue, são também, no fundo, e sem o 
saber, nossos irmãos pelos ideais. Pugnam, não duvido, 
pela unidade da Pátria, - mas a unidade da pátria, é 
necessário que se lhes repita, somos nós que a defen- 
demos, reagindo contra a inveja que nos isolou, contra 
a tirania que nos humilhou, contra o ódio, que ainda 
agora, por irradiações impudentes, diariamente, nos 
ameaça com a devastação e o aniquilamento. Lutam, 
segundo julgam, pela ordem - mas quem mais inte- 
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ressado na ordem do que um povo que só se preocupa 
com o seu trabalho? Quem semeou a erva má do co- 
munismo nesta terra disciplinada e farta, senão os 
próprios extremistas, que se apod.eraram inexplicavel- 
mente da direção do pais? 

Há uma confusão diabólica no aesenrolar desta 
imensa tragédia, e no dia em que ela se esclarecer, ces- 
sará este gigantesco fratricídio, e o Brasil inteiro sub- 
meter-se-á de bom grado, não as armas, que, com relu- 
tância empunhamos, mas aos princípios, que, com o 
nosso sangue, defendemos. 

Esta revolução não é uma revolução política, é, 
antes, uma explosão humana; não é uma rebelião de 
partidos, é uma reação de sentimentos, uma insurrei- 
ção geral, unânime, irresistível, de um povo que se vira 
ludibriado até a degradqáo. 

Aos partidos políticos competiu, talvez, a iniciativa, 
mas, deflagrado o movimento, ninguém discutiu, nin- 
guém hesitou, e todos, nativos ou forasteiros que aqul 
labutamos para ganhar os sobejos do pão do Brasil, 
corremos unânimes em socorro de São Paulo ameaça. 
do, em defesa do Brasil sacrificado, para substituir, 
afinal, o regime do arbítrio, que se quer perpetuar, pelo 
regime da lei, a que só queremos obedecer. 

Nossa guerra não é mantida por conscriçóes mili- 
tares, por coação pela violência sob qualquer de suas 
formas; não se fez nenhuma chamada de reservistas: 
as nossas fileiras transbordam somente de voluntários, 
representantes das melhores famílias, muitos deles já 
triunfantes na vida, outros nela entrando cheios de 
esperança. Ninguém mediu, ninguém regateou a 
sua contribuição; pais conheço que têm seis filhos nas 
trincheiras; excedem de duzentos mil os voluntários 
alistados, todos brasileiros natos; em mais de quarenta 
mil contos importam os donativos em dinheiro, em 
mercadorias, em bens de toda a espécie; - e apesar 
deste esforço sobrehumano, o ritmo de nosso traba- 
lho ainda não se interrompeu! Semeiam-se os campos, 
custeiam-se as lavouras, funcionam as indústrias, não 
se interromperam as transações comerciais e não só 
nenhuma necessidade sofremos, como temos, pelo con- 
trário, sobras para uma exportação abundante. São 
Paulo, como se disse da França, defende-se com um 
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braço, - trabalha com o outro; e quando um povo assim 
se levanta, unânime, uníssono na exaltação de sentimen- 
tos que constituem a própria base da dignidade humana, 
não pode ser mais vencido. É esta certeza consoladora 
que, por uma forma emocionante, confirma, ainda uma 
vez, a Campanha do Ouro para a Vitória, grandiosa, 
admirável, mas, ainda assim, simples episódio da maior 
e mais maravilhosa epopéia. 

Havemos de vencer. 

Havemos de vencer! Brasileiros, nossos irmãos, 
que auscultais o coração de São Paulo, nas irradiqões 
desta nobre estação, cerrai os ouvidos a intrigas mes- 
quinhas e contraditórias, escolhei entre o arbítrio e a 
lei, a servidão e a liberdade, e segui-nos, afinal, na es- 
trada curta da vitória, que não será somente a nossa 
vitória, mas será, sobretudo, z redenção e a ressur- 
reição do Brasil. . . " 

Estas palavras candentes definiram uma revolução verda- 
deiramente popular no Brasil, pois as anteriores representaram 
somente indisciplina de quartéis, movimentos sediciosos, insubor- 
dinação de casernas, mazorcas e intentonas às quais o povo assis 
tiu alheio e indiferente, como bem o disse Frederico de Barros 
Brotero. 

Embora banqueiro, foi para se dedicar a defesa do cafeicultor 
e proceder a reforma cambial -para tornar, assim, extinto o con- 
fisco cambial sobre as exportaçôes do café que o Dr. Whitaker 
aceitou a indicação do seu nome para Ministro da Fazenda, du- 
rante o governo Café Filho, em 6 de abril de 1955. Seu objetivo 
não foi atingido. Café Filho preferiu submeter sua reforma cam- 
bial ao Congresso, o que o levou a se demitir do cargo em 11 de 
outubro de 1955, no que foi seguido por Alcides Vidigal, na época 
presidente do Banco do Brasil, e por Prudente de Morais Neto, 
então responsável pela Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Voltando a São Paulo, retornou as suas empresas, a sua fa- 
mília, aos seus amigos; aí começou a colher os frutos de uma 
vida extremamente produtiva; continuou na Presidência do Banco 
Comercial do Estado de São Paulo e da "SAO PAULO Cia. Na- 
cional de Seguros, até 19 de novembro de 1910, quando faleceu. 

Amigos, Dr. Whitaker os teve inúmeros e leais. E a eles retri- 
buía com a afeição. Católico fervoroso, a festa de suas bodas de 
diamante, em 4 de dezembro de 1951, foi uma cerimônia religiosa 
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maravilhosa e emocionante, na qual vários netos fizeram a pri- 
meira comunhão e muitos se casaram. 

Em reconhecimento pelos inúmeros serviços prestados rece- 
beu homenagens e condecorações. Em 20 de maio de 1968, houve 
a comemoração de seus 90 anos. Nesse mesmo ano. recebeu a 
Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco e a condecoração da Ordem 
Nacional do Mérito, comendas que vieram somar-se a outras que 
possuía. 

Foi um homem profundamente católico, vivo e operante, sem 
exibição; cria em Deus e na Igreja Católica, e por isso tratava 
bem e compreendia os que não o eram. Seguia os ensinamentos 
legados por Cristo a humanidade; entretanto não era intransi- 
gente, pois toda a crença que tivesse por lema a caridade merecia 
o seu respeito. Possuía um coração afetuoso, bom e generoso; os 
necessitados encontravam sempre em suas mãos um óbolo que 
Ihes minorasse os sofrimentos. Era dotado de caráter concreto, 
de limpidez de raciocínio incapaz de desviá-lo da realidade; so- 
briedade e humildade foram traços característicos de sua pessoa. 

Após longa e operosa existência, José Maria Whitaker faleceu 
com 92 anos, a 19 de novembro de 1970, cercado pelo carinho de 
seus filhos e netos. 

Deixou um testamento espiritual: "Ensaios Espirituais", livro 
publicado agora pelos seus filhos, no qual ele revela a sua pro- 
funda convicção religiosa, sua crença em Deus e seu amor ao pró- 
ximo com humildade. O livro está dividido em nove capítulos, com 
reflexões sobre Deus, fé, religião, humildade, cração e finalmente 
encerrando com chave de ouro a "Oração Dominical" que é, a meu 
ver, o que de mais lindo até hoje se escreveu sobre o Padre Nosso, 
hoje Pai Nosso, do qual dou a seguir uma pequeno e comovente 
trecho: 

"Dois períodos, apenas, contém a oração perfeita 
que nos ensinou Jesus: num, afirmamos nossa crença; 
noutro, manifestamos nossas necessidades. Um é o ato 
de fé; outro, de petição: ambos se entrelaçam na cari- 
dade, na associação reiterada a nossos semelhantes. 
tanto nas súplicas, como na adoração. 

Humildemente, mas com filial segurança recorre- 
mos a Deus, não somente como Onipotente, mas, prin- 
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cipalmente, como Criador. Adoramo-lo na sua potes- 
tade, recorrendo porém, a sua Ternura, obrigando-nos 
desde logo num vocativo submisso, que é, simultanea- 
mente, afirmação de fé, promessa de obediência, certeza 
de atendimento." 

Lendo este belíssimo testamento espiritual de José Maria 
Whitaker, todos, por certo, estarão plenamente de acordo com o 
artigo escrito por Assis Chateaubriand, no "O Jornal" do Rio, a 
14-7-1962, intitulado: "Um banqueiro que é um Santo". 

Eis, em poucas linhas, um resumo da vida desse ilustre brasi- 
leiro, consagrado pela História do Brasil como um dos seus mais 
proeminentes filhos. 



1." CENTENARIO DO NASCIMENTO DE 
JOSÉ MARIA WHITAKER 

20 de maio de 1978 

No ensejo do transcurso do 1." centenário do seu nascimento 
foram prestadas diversas homenagens ao ilustre brasileiro. 

17 de maio de 1978 

Na sessão do Senado Federal, o senador representante de 
São Paulo, Otto Cyrillo Lehman pronunciou discurso comemora- 
tivo do 1: centenário do nascimento de José Maria Whitaker. 
homem público de tanta projeção na história de São Paulo e do 
Brasil. 

19 de maio de 1978 

- O Congresso Nacional prestou homenagem a memória de 
José Maria Whitaker; o discurso proferido pelo deputado A . H .  
Cunha Bueno foi publicado na íntegra no Diário do Congresso 
Nacional, ano XXXIII, n." 052, de 19-05-78. 

- Nesse dia o Dr. Firmino Antônio Whitaker recebeu tele- 
gramas do Banco Central e da Federação Nacional de Bancos, asso- 
ciando-se as comemorações do i." centenário do nascimento de 
Whitaker e comunicando a instituição de prêmios de 50 e 100 mil 
cruzeiros, aos dois melhores trabalhos sobre banco e sobre a 
nova lei de sociedade anônima. 

20 de maio de 1978 

- Na Catedral Metropolitana de São Paulo, as 12 horas, foi 
celebrada Missa em q ã o  de graças oficiada por S. Exa. Dom Er- 
nesto de Paula, Bispo Titular de Gerocesaréa, com a espístola pró- 
pria do dia 20 de maio. 
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- Foi solenemente inaugurada a rua José Maria Whitaker". 

- Os jornais de todo o Brasil, as estações de rádio e tele- 
visáo dedicaram artigos e programações especiais para comemo- 
rar a data tão cara aos brasileiros. 

22 de maio de 1978 

- Sob o título "UM SÉCULO DE WHITAKER" o Banco do 
Brasil prestou significativas homenagens ao saudoso banqueiro, 
a saber: 

- Coquetel de abertura, as 17,00 horas na Agência do 
Centro de São Paulo, rua São Bento nP 465. 

- Foi distribuído um folheto com a biografia desse 
admirável brasileiro. 

- Foi feita uma exposição chamada "Um século de 
Whitaker", que ficou aberta para visitas do dia 22 
de maio a 2 de junho, das 10,OO as 16,00 horas, na 
sede do Banco do Brasil. 

As peças expostas foram as seguintes: objetos 
pessoais, bengala, terço, relógio, Missal; medalhas e 
condecoraçóes; diplomas de nomeações de Presi- 
dente do Banco do Brasil e de Ministro da Fazenda; 
fotografias; documentos; livros escritos; cédulas 
com a assinatura de Whitaker; recortes de jornais 
e revistas; caricaturas de revistas; busto de bronze; 
quadros a 61eo de corpo inteiro, de toda a família e 
do rosto de Whitaker. 

23 de maio de 1978 

As  11,OO horas, no Conjunto Xerem da Associação dos Anti- 
gos Funcionários do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, foi lan- 
çada a pedra fundamental do "CENTRO ESCOLAR JOSE MARIA 
WHITAKER. 

24 de maio de 1978 

Na abertura da sessão plenária do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, na presença de desembargadores, juízes. 
promotores, advogados, autoridades civis, militares e religiosas, 
foi prestada significativa homenagem a Whitaker; a oração foi 
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proferida pelo desembargador Young da Costa Manso. A ata da 
sessão foi publicada no Diário da Justiça, ano XLVIII, n: 99, 
de 31 de maio, contendo na íntegra a oração proferida. 

O semanário GUARDA de Portugal publicou, na página n? 12 
da edição desse dia, um artigo do Dr. Manoel Vítor, intitulado 
"Um varão ilustre". 

27 de julho de 1978 

O Clube de Seguradores e Banqueiros prestou uma carinhosa 
homenagem a Whitaker, tendo o Sr. Marcello Pereira Queiroz pro- 
ferido uma belíssima oração sobre Whitaker. 

12 de outubro de 1978 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em sessão 
solene realizada a noite em sua sede na rua Benjamim Constant 
n." 158, promoveu especial homenagem a José Maria Whitalrer, 
sócio Titular do Instituto; em nome do sodalicio falou o Dr. Jofre 
de Carvalho, vice-presidente do Banco do Estado de São Paulo, 
enaltecendo a figura ímpar de Whitaker; pela família do home- 
nageado falou, agradecendo, a filha mais moça de Whitaker, Maria 
Amelia Whitaker de Queiroz. 

Outras homenagens foram ainda prestadas a memória de 
José Maria Whitaker. O embaixador do Brasil na Inglaterra, Ro- 
berto de Oliveira Campos, enviou de Londres a imprensa, em 
dezembro de 1977, um belíssimo artigo dedicado ao saudoso 
brasileiro. 

A imprensa publicou em diversas datas artigos sobre a vida 
e as realizações desse homem admirável que foi José Maria 
S7hitaker. 



TITULARES DO IMPÉRIO NA PROVÍNCIA DE S. PAULO 

Délio Freire dos Santos 

São Paulo, 2 de maio de 1979. 
Ilmo. Sr. 
Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
DD. Presidente do ~nstituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo 

Prezado Senhor: 

Conforme solicitqáo que nos foi feita por esse Sodalício, 
apresentamos a V.S. alguns dados sobre os Titulares do Império 
da Província de São Paulo, extraídos de uma trabalho, com esse 
mesmo título, que estamos elaborando. 

Fontes pesquisadas: 

1) Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. 
2)  Arquivos de Cúrias Diocesaiias. 
3) Livros de Assentamentos de óbitos, existentes em cemi- 

térios de São Paulo e Rio de Janeiro. 
4) Cartórios de Notas e Ofícios. 
5 )  Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo (Ma- 

pas de População). 
6) Arquivo Nacional - Rio de Janeiro. 
7) Obras sobre Estatística: a )  "Ensaio dum Quadro Esta- 

tístico da Província de São Paulo", 1838; "Quadro Estatístico de 
alguns Estabelecimentos Rurais da Província de São Paulo", 1855, 
José Joaquim Machado de Oliveira; "Relatório apresentado ac  
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Exrno. Sr. Presidente da Província de São Paulo" pela Comissão 
Central de Estatística, 1888 (c/ dados da População, em 1872). 

Assim, encaminhando esta modesta contribuição, aproveita- 
mos o ensejo para apresentar a V.S. os protestos de elevada esti- 
ma e alta considera@o. 

Atenciosamente, 

Déllo Freire dos Santos 

De cerca de 100 paulistas que receberam títulos nobiliárqui- 
cos, vinte e um eram de Campinas, a ela ligados. Foram todos 
expressões da economia cafeeira, menos o conde do Parnaíba, que 
foi mais político do que fazendeiro. Os 21 titulares de Campinas 
podem ser chamados de "barões do café". 

Treze deles nasceram em Campinas, aí morreram ou aí pas- 
saram a mor parte de suas vidas: 

marquês de Três Rios - nasceu e viveu em Campinas. Mu- 
dou-se depois para São Paulo, onde residiu e morreu. 

viscondessa de Campinas - não nasceu em Campinas, mas ai 
viveu e morreu. Mãe do marquês de Três Rios. 

visconde de Indaiatuba - nasceu, viveu e morreu em Cam- 
pinas. 

baráo de Ataliba Nogueira - nasceu, viveu e morreu em 
Campinas. 

baráo de Atibaia - nasceu, viveu e morreu em Campinas. Foi 
o primeiro natural da cidade a ser agraciado, em 1862. 

barão de Ibitinga - nasceu, viveu e morreu em Campinas. 
barão de Monte-Mor - nasceu, viveu e morreu em Campinas. 
barão de Paranapanema - nasceu, viveu e morreu em Cam- 

pinas. 
barão Geraldo Rezende - nasceu no Rio de Janeiro, viveu e 

morreu em Campinas. 
barão de Itapura - nasceu em Ponta Grossa, Paraná, viveu e 

morreu em Campinas. 
barão de Itatiba - nasceu em São Roque, viveu e morreu em 

Campinas. 
baráo de Pirapitingui - nasceu em Mogi Mirim, viveu por 

muitos anos em Campinas, onde nasceram seus filhos, 
como dona Olívia Guedes Penteado, e morreu em São 
Paulo. 
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barão de Anhumas - nasceu em Ponta Grossa, Paraná. viveu 
em Campinas, mudando-se para São Paulo (onde morreu) 
por ocasião da febre amarela (1889). Irmão do baráo de 
i t a~ura .  

Oito titulares nasceram em Campinas, aí residiram na infân- 
cia e na mocidade, e alguns aí se casaram: 

condessa do Pinhal - nasceu em Campinas, vivcu e morreu 
em São Paulo. Casou-se com o conde do Pinhal. Era filha 
do visconde do Rio Claro e irmã do barão de Me10 Oli- 
veira, da segunda baronesa de Dourado, nascidos em 
Campinas, e também irmã do segundo barão de Arara- 
quara e da segunda baronesa de Piracicaba, que não nas- 
ceram em Campinas, e por isso não são relacionados 
como titulares de Campinas. 

barão de Melo Oliveira - nasceu em Campinas e viveu em 
Rio Claro. Irmão da condessa do Pinhal e filho do viscon- 
de do Rio Claro. 

baronesa de Dourado - nasceu em Campinas, viveu em Rio 
Claro. Filha do Visconde do Rio Claro, casou-se com o 
segundo barão de Dourado. 

visconde do Rio Claro - nasceu em São Paulo, residiu em 
Campinas, onde nasceram vários de seus filhos. Morreu 
em São Paulo. Seu primeiro título foi o de 1." barão de 
Araraquara. Pai de cinco titulares, ver condessa do 
Pinhal). 

baronesa de Almeida Lima - nasceu em Campinas e casou-se 
em Campinas com o seu primo-irmão barão de Almeida 
Lima. Era irm5 do campineiro barão de Atibaia. 

barão de Porto Feliz - nasceu em Campinas e residiu em Rio 
Claro. Era filho do barão de Cascalho e irmão do barão 
de Monte-Mor. 

barão de Cascalho - nasceu em Itu, residiu em Campinas, 
onde nasceram seus filhos os barões de Monte-Mor e 
Porto Feliz, e morreu em Limeira. 

conde de Parnaíba - nasceu em Jundiaí, residiu em Campi- 
nas, onde nasceram alguns de seus filhos. Era filho do 
barão de Jundiaí e irmão do barão de Japi, que não são 
campineiros, nem moraram em Campinas. 

Titulares estrangeiros ligados a Campinas 

visconde de São Valentim - por muitos anos residiu em 
campinas, onde foi médico da Beneficência Portuguesa. 
Pai de Júlia Lopes de Almeida. Título de Portugal. 
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visconde de Gomes Pinto - negociante em Campinas, onde 
viveu e morreu. Titulo de Portugal. 

visconde de Sotelo - negociante, por algum tempo residiu 
em Campinas, onde se casou com Constança de Sousa 
Aranha. (Pai de Amadeu Gomes de Sousa). Enviuvou e 
tornou a casar no Amparo, onde viveu e morreu, e deixou 
os descendentes que se intitularam "Gomes de Sotelo". 
(Não é Soutelo. . . ) 

conde-bispo D. João Batista Correia Nery. Titulo do Vaticano. 
conde-bispo D. Francisco de Campos Barreto. Titulo do Va- 

ticano. 
conde Álvares Penteado - residiu por muito tempo em Cam- 

pinas, onde se casou com a filha do baráo de Ibitinga. 
Titulo do Vaticano. 

Pindamonhangaba - q.d. teve cinco titulares: 
viscondessa de Paraibuna 
baráo de Paraibuna 
visconde de Pindamonhangaba 
1: barão de Pindamonhangaba 
baráo Homem de Me10 

Vassouras, na então província do Rio de Janeiro, possuiu a 
ela ligados, nada menos que 37 titulares (trinta e sete). 

PROVÍNCIA DE SÁO PAULO 

NATURALIDADE DOS TITULARES 

Abreviaturas: B (Barão); B. c/ gr. (Barão com honras de 
grandeza); V (Visconde); V. c/ gr. (Visconde com honras 
de grandeza); C (Conde); M (Marquês). 

ATIBAIA 

- CAMPINAS, 3: BARÁO DE (1889) - Joaquim Pinto de 
Araújo Cintra (1824-1894) 

BAHIA (Mun.?) 

- Caravelas, 3." Visconde c/ gr. de (1872) - Dr. Carlos Car- 
neiro de Campos (1805 - 1878) 
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BANANAL 

1 - AGUIAR TOLEDO, VISCONDE DE (1877), e BARÃO DE 
BELA VISTA (1854) - José de Aguiar Toledo (1823-1838) 

2 - JOATINGA, BARAO DE (1877) - Pedra Ramos Nogueira 
(1823-1885) 

3 - RIBEIRO BARBOSA, BARÃO DE (1883) - Cândido Ri- 
beiro Barbosa (1854-1922) 

4 - AGUIAR VALIM, BARAO DE (1884) - Manoel de Aguiar 
Valim (1861-1925) 

5 - ALMEIDA VALIM, BARAO DE (1888) - Luciano José de 
Almeida Valirn (1855-1912) 

BRAGANÇA 

1 - JUQUER~, BARAO DE (1888) - Francisco de Assis Vale 
Júnior (1837-1910) 

2 - ITAPEMA, BARÃO DE (1888) - Francisco Alves Cardgso 
(1839-1898) 

C A M P A N H A F G  

- Casa Branca, Barão de (1887) - Vicente Ferreira de Silos 
Pereira (1809-1887) 

CAMPINAS 

1 - ATIBAIA, BARÂO DE (1862) - Joaquim Antônio de Arm- 
da (1809-1881) 

2 - PORTO FELIZ, BARÁO DE (1867) - Cândido José de Cam- 
pos Ferraz (1830-1880) 

3 - TRRS RIOS, MARQUeS DE (1872-B) (1879-V), (1880-C), 
(1887-M) - Joaquim Egídio de Souza Aranha (1821-1893) 

4 - MONTE MOR, BARAO DE (1874) - José Bonifácio de 
Campos Ferraz (1815-1884) 

5 - INDAIATUBA, VISCONDE DE (1876-B), (1879-V) - Joa- 
quim Bonifácio do Amara1 (1815-1884) 
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6 - ARARAQUARA, 2: BARÃO DE (1885) - Estanislau José de 
Oliveira (1829-1902) 

7 - MEL0 E OLIVEIRA, BARÁO DE (18851, e 2." BARÃO DE 
SÃO JOÃO DO RIO CLARO (1885) - Dr. Luís José de 
Melo e Oliveira (1837-1901) 

8 - IBITINGA, BARÃO DE (1887) - Joaquim Ferreira de  Ca- 
margo Andrade (1832-1915 ) 

9 - PARANAPANEMA, BARÃO DE (1887) - Joaquim Celestino 
de Abreu Soares (1822-1888) 

10 - ATALIBA NOGUEIRA, BARÃO DE (1888) - Dr. João de 
Ataliba Nogueira (1834-1921) 

CASA BRANCA 

1 - RIO PARDO, 3." BARÃO DO (1887) - Antônio José Correia 
(1840-1906) 

2 - FRANCA, BARÃO DA (1888) - José Garcia Duarte (1847- 
1891) 

CASTRO 

1 - CAMPINAS, VISCONDESSA DE (1875-B), (1879-V) - D. 
Maria Luzia de  Souza Aranha (1797-1879) 

2 - MONTE CARMELO, BARÃO DE (1886) - Bonifácio José 
Batista (1827-1 897) 

CONCEI-O DOS OUROSIMG 

- Mota Paes, BARÁO de (1888) - José Ribeiro da Mota Paes 
(1828-1915) 

CONGONHAS DO CAMPOIMG 

- Congonhas do Campo, Visconde c/ gr. de (1825-B), (1826-V), 
(1841-V. c/ gr.) - Dr. Lucas Antônio Monteiro de Barros 
(1765-1852) 

CUNHA 

- RIO CLARO, BARÃO DE (1849) - Antônio Manoel de Frei- 
tas (1778-1869) 
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GRAO MOGOLIMG 

- Grão-Mogol, Barão de (1873) - Gualter Martins Pereira 
(1826-1890) 

GUARATINGUETÁ 

- GUARATINGUETÁ, VISCONDE DE c/ gr. (1854-B), 
(1867-V), (1871-V. c/ gr.) - Francisco de Assis e Oliveira 
Borges (1806-1879) 

ILHA TERCEIRAportugal 

- Castro, 1.0 Visconde c/ gr. de (1826) - Brigadeiro João 
de Castro Canto e Me10 (1740-1826) 

ITU 

1 - ITU, 1." BARÁO DE (1848) - Bento Paes de Barros 
(1789-1858) 

2 - PIRACICABA, 1P BARÃO DE (1854) - Antônio Paes de 
Barros (1791-1876) 

3 - CASCALHO, BARÃO DE (1867) - José Ferraz de Campos 
(1782-1869) 

4 - ITU, MARQURS DE (1880-V), (1885-C), (1887-M) - Dr. 
Antônio de Aguiar Barros (1825-1889) 

5 - PIRACICABA, 2.0 BARÃO DE (2880) - Rafael Tobias de 
Aguiar Paes de Barros (1830-1898) 

6 - ITAIM, BARAO DE (1885) - Bento Dias de Almeida Prado 
(1821-1908) 

1 - JACAREÍ, 1: BARÃO c/ gr. DE (1849-B), (1852-B c/ gr.) 
- Bento Lúcio Machado (1790-1857) 
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a - SANTA BRANCA, 1: BARAO, DE (1854) - Francisco Lo- 
pes Chaves (1809-1884) 

3 - SANTA BRANCA, 2: BARÃO DE (1888) - Francisco Lo- 
pes Chaves ( 1838-1902 ) 

4 - JACAREf, 2." BARAO DE (1889) - Licínio Lopes Chaves 
(1840-1909) 

JUNDIAf 

1 - JUNDIAf, 1: BARÃO DE (1870) - Antônio de Queiroa 
Teles (1789-1870) 

2 - PARNAfBA, 2." CONDE DO (1880)-B), (1887-V. c/ gr.), 
(1887-C) - Dr. Antônio de Queiroz Teles (1831-1888) 

3 - JAPÍ, BARÃO W (1887) - Joaquim Benedito de Queiroz 
Teles (1819-1888) 

4 - JUNDIAf, 2.a BARONESA DE (1887) - D. Ana Joaquina 
do Prado Fonseca (1821-1906) 

BELEM DE JUNDIAÍ (Freguesia de) 

1 - ARARAS, BARÃO DE (1887) - Bento de Lacerda Guima- 
rães (1819-1897) 

2 - ARARf, 2." BARÃO Dü (1887) - Jose de Lacerda Guima- 
rães (1821-1897) 

- Ariró, Visconde de (1867-B), (1876-V) - Henrique José da 
Silva (1811-1880) 

LORENA 

1 - CASTRO LIMA, VISCONDESSA DE (1879) - D. Carlota 
Leopoldina Moreira de Castro Lima (1808-1882) 

2 - MOREIRA LIMA, CONDE DE (1883-B), (1884-V. C/ gr.), 
(1887-C) - Joaquim José Moreira Lima (1842-19'Aù) 

3 - CASTRO LIMA, BARÃO DE (1884) - Antônio Moreira de 
Castro Lima (1828-1896) 
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4 - BOCAINA, BARÃO DA (1887) - Francisco de Paula Vi- 
cente de Azevedo (1856-1938) 

5 - SANTA EULALIA, BARÃO DE (1888) - Dr. Antônio Ro- 
drigues de Azevedo Ferreira (1838-1889) 

- Paraibuna, Barão c/ gr. d a  (1850-B), (1851-B. c/ gr. 1 - 
Custúdio Gomes Varela Lessa (1778-1855) 

MOGI MIRIM 

1 - PIRAPITINGUÍ, BARÃO DE (1887) - José Guedes de Sou- 
za (1830-1897) 

2 - CINTRA, BARÃO DE (1887) - José Joaquim da Silveira 
Cintra (1832-1895) 

3 - DESCALVADO, BARAO DO (1888) - José Elias de Toledo 
Lima (1816-1894) 

4 - SOCORRO, BARÃO DO (1888) - Luís de Souza Leite 
(1848-1909) 

5 - DOURADOS, BARÃO DE (1889) - José Luís Borges 
(1824-1893) 

NOVA DO PRíNCIPE (LAPA) 

- CAMPOS GERAIS, BARÃO DE (1880) - Daví dos Santos 
Pacheco (1809-1893) 

PALMEIRA (Mun. Curitiba) 

1 - GUARAPUAVA, VISCONDE DE (1870-B), (1880-V) - An- 
tônio de Sá Camargo (1808-1896) 

2 - TIBAGÍ, VISCONDESSA DE (1880) - D. Querubina Rosa 
Marcondes de Sá  (1794-1889) 

PARANAGUÁ (Mun. Castro) 

1 - NACAR, VISCONDE DE (1877-B), (1880-V) - Manoel h- 
tônio Guimarães (1813-1893) 
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2 - SERRO AZUL, BARAO DO (1888) - Ildefonso Pereira 
Correia (1845-1894) 

- CAMPINAS, I?  BARAO DE (1870) - Bento Manoel de 
Barros (1791-1873) 

- Monte Alegre, Marquês de (1841-B), (1843-V. c/ gr.), 
(1854-M) - Dr. José d a  Costa Carvalho (1796-1860) 

PINDAMONHANGABA 

1 - PINDAMONHANGABA, I." BARÁO DE (1846-B), (1848-B. 
c/ gr.) - Manoel Marcondes de Oliveira Melo (1780-1863). 

2 - PALMEIRA, VISCONDE DA (1867-B), (1887-V) - Antô- 
nio Salgado da Silva (1805-1888) 

3 - PINDAMONHANGABA, 2." VISCONDE DE (1867-B), 
(1877-V) - Francisco Marcondes Homem de Me10 (1804- 
1881 

4 - HOMEM DE MEi.0, BARÁO (1877) - Dr. Francisco Inácio 
Marcondes Homem de Melo (1837-1918) 

5 - ITAPEVA, BARAO DE (1879) - Inácio Bicudo de Siqueira 
Salgado (1812-1894) 

6 - LESSA, BARÃO DE (1887) - Elói Bicudo Varela Lessa 
(1844-1922) 

7 - PARAIBUNA, VISCONDESSA DO (1887) - D. Benedita 
Bicudo Varela Lessa í 1821-1906) 

8 - ROMEIRO, BARÃO DE (1877) - Manoel Inácio Marcon- 
des Romeiro (1830-1890) 

PIRACICABA 

1 - SERRA NEGRA, BARÃO DA (1871) - Francisco Jose d a  
Conceição (1822-1900) 
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2 - PINHAL, CONDE W (1879-B), (1883-V) (1885-V. c/ gr.), 

(1887-C) - Antônio Carlos de Arruda Botelho (1827-1901) 

3 - VERGUEIRO, VISCONDE DE (1879-B), (1880-V) - Nico- 
lau de Campos Vergueiro (1824-1903) 

4 - PIRACICAMIRIM, BARÃO DE (1889) - Antônio de Bar- 
ros Ferraz ( -1896) 

PONTA GROSSA (Mun. Castro) 

1 - GUARAONA, BARÃO DE (1880) - Domingos Ferreira 
Pinto (1817-1891) 

2 - ITAPURA, BARÃO DE (1883) - Joaquim Policarpo de 
Souza Aranha (1808-1902) 

-3 - ANHUMAS, BARÃO DE (1889) - Manoel Carlos Aranha 
(1814-1894) 

PORTO FELIZ 

- ALMEIDA LIMA, BARÃO DE (1885) - Manoel Bernarclino 
de Almeida Lima (1808-1892) 

- Bananal, Barão de (1867) - Luís d a  Rocha Miranda Sobri- 
nho (1836-1915) 

RIO DE JANEIRO (CORTE) 

1 - Geraldo de Resende, Barão (1889), e Barão de Iporanga (?I 
- Geraldo Ribeiro de Souza Resende (1846-1907) 

2 - Resende, 2.O Barão de (1887) - Dr. Estêvão Ribeiro de 
Souza Resende (1840-1909) 

SANTOS 

1 - SÁO LEOPOLDO, VISCONDE c/ gr. DE (1826) - Dr. Jose 
Feliciano Fernandes Pinheiro ( 1774-1847) 

2 - EMBARZ, VISCONDE DE c/ gr. (1874-B), (1880-V.), 
(1887-V. c/ gr.) - Antônio Ferreira da Silva (1824-1887) 
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3 - AGUIAR DE ANDRADA, BARÁO DE (1876) - Dr. Fran- 
cisco Xavier da Costa Aguiar de  Andrada (1825-1892) 

4 - PARANAPIACABA, BARÃO DE (1883) - Dr. João Cardoso 
de  Meneses e Souza (1827-1915) 

SAO JOAO NEPOMUCENO/MG 

1 - Monte Santo, 3." Barão de  (1885) - Gabriel Garcia de  Fi- 
gueiredo (1816-1895) 

2 - Mogi Guaçú, Barão de (1888) - José Caetano de Lima 
(1821-1901) 

SAO LUÍS DO PARAITINGA 

- PARAITINGA, BARÃO DE (1871) - Manoel Jacinio Do- 
mingues de Castro (1810-1887) 

SAO PAULO 

1 - SANTOS, MAmUESA DE (1825-V.' C/ gr.), (1826-M?) - 
D. Domitila de Castro Canto e Melo (1797-1867) 

2 - CASTRO. 2.0 VISCONDE DE c/gr. (1827) - Brigadeiro 
João de Castro Canto e Me10 (1786-1853) 

3 - ITAPEMIRIM, 1." BARÁO DE (1846-B), (1849-B. c/gr) - 
Joaquim Marcelino da  Silva Lima (1780-1860) 

4 - SANTA LUZIA, 2.0 BARÃO DE (1846) - Quintiliano Ro- 
drigues da  Rocha Franco (1778-1854) 

5 - IPANEMA, CONDE DE (1847-B), (1849-B. c/ gr.), (1854-V. 
c/ gr.) (1868-C) - José Antônio Moreira (1797-1879) 

6 - IGUAPE, 1.0 BARÃO DE c/ gr. (1848-B), (1854-B. c/ gr.) - 
Antônio da Silva Prado (1788-1875) 

7 - LORENA, BARAO C/ gi'. DE (1853-B), (1867-B. C/ gr.) - 
Dr. Estêvão Ribeiro de  Resende (1813-1878) 

8 - TIET*, BARÁO DO (1854) - José Manoel da Silva (1793- 
1877) 
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9 - SÃO JOAO DO RIO CLARO, 1 .O BARAO DO (1 858) - Ama- 
dor Rodrigues de Lacerda Jordáo ( 1824-1873 ) 

10 - ITAPETININGA, BARAO DE (1863) - Joaquim José dos 
Santos Silva (1799-1876) 

11 - LIMEIRA, BARAO DA (1867) - Vicente de Souza Queiroz 
1813-1872) 

12 - SAO VICENTE, MARQUES DE (1867-V. c/ gr.), (1872-M) 
- Dr. José Antônio Pimenta Bueno (1803.1878) 

13 - JAURO, BARÃO DE (1873) - César Sauvan Viana de Lima 
(1818-1897) 

14 - SOUZA QUEIROZ, BARAO c/ gr. DE (1874) - Francisco 
Antônio de Souza Queiroa (1807-1891) 

15 - RIO CLARO, VISCONDE DO (1879), e 1.' BARAO DE ARA- 
RAQUARA (1868) - José Estanislau de Oliveira (1803-1884) 

16 - JACEGUAI, BARAO DE (1884) - Vice-Almirante Artur 
Silveira da Mota (1843.1914) 

17 - RAMALHO, BARAO DE (1887). e 2.0 BARAO DA AGUA 
BRANCA (1887) - Dr. Joaquim Inácio Ramalho (1810-1902) 

18 - CUNHA BUENO, VISCONDE DE (1887-B), (1889-V) e BA- 
RAO DE ITAQUERÍ (1887) - Francisco da Cunha Bueno 
(1827-1903) 

19 - SERTÓRIO, BARAO c/ gr. DE (1888) - Dr. João Sertório 
(1819-1888) 

20 - JAGUARA, BARAO DE (1888) - Dr. Antônio Pinheiro de 
Ulhõa Cintra (1837-1895) 

21 - ITAIlW, BARAO DE (1889) - Dr. Francisco Manoel das 
Chagas Dória (1829-1909) 

22 - JAMBEIRO, BARAO DO (1889) - Daví Lopes da Silva Ra- 
mos (1833-1896) 

23 - NOVAES, BARAO DE (1889) - Elias Dias de Novaes 
(1838-1915) 
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1 - PIRATININGA, BARAO DE (1872) - Antônio Joaquim da 
Rosa (1821-1886) 

2 - ITATIBA, BARÁO DE (1882) - Joaquim Ferreira Penteado 
(1808-1884) 

SAO SEBASTIAO 

1 - ITAGUAÍ, CONDE DE (1851-B), (1854-B. c /  gr.), (1866-2."V), 
(1868-C) - Ten. Cel. hon. Antônio Dias Pavão (1790-1875) 

2 - SANTANA, 2." BARONESA DE (1874) - D. Rosa de San- 
tana Lopes (1804-1884) 

SOROCABA 

1 - MOGI-MIRIM, BARAO DE (1848) - Manoel Claudiano de 
Oliveira (1794-1887) 

2 - TIBAGI, BARAO DE (1858) - José Caetano de Oliveira 
(1 794-1863). 

3 - PORTO SEGURO, VISCONDE DE c/ gr. (1872-B), (1874-V. 
c/ gr.) - Dr. Francisco Adolfo de Varnhagen (1816.1878) 

4 - TATUÍ, BARÁO DE (1879) - Dr. Francisco Xavier Paes de 
Barros (1831-1914) 

- Antonina, Barão c /  gr. de (1843-B), (1860-B. c/ gr.) - 
Cel. hon. João da Silva Machado (1782-1875) 

TAUBATÉ 

1 - TREMEMBÉ, VISCONDE DE (1868-B), (1887-V) - José 
Francisco Monteiro (1830-1911 

2 - TAUBAlX, BARAO DE (1877) - Antônio Vieira de Oliveira 
Neves (1815-1905) 

3 - MOSSOR6, VISCONDE DE (1877-B), (1888-V) - José Félix 
Monteiro (1838-1892) 
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4 - SANTO AGOSTINHO, CONDE DE (1888) - Dom José Pe- 
reira da Silva Ramos (1835-1898) 

5 - PEDRA NEGRA, BARAO DA (1889) - Manoel Gomes Viei- 
ra 1821-1902) 

6 - PEREIRA DE BARROS, BARAO DE (1889) - Jordão Pe- 
reira de Barros (1814-1891) 

8 8 

7 - POUSO FRIO, BARÃO DE (1889) - Mariano José de Oli-' 
veira e Costa (1818-1890) 

. i , , ; :  l i y !  

- AVANHANDAVA, BARÁO DE (1889) - José Emídio de Al- 
meida Cardia ( - 1 

UBATUBA 

- ARAOJO FERRAZ, BARAO DE (1882) - Francisco Inácio 
de Araújo Ferraz ( -1889) 



PROVfNCIA DE SAO PAULO 

São Paulo 
Campinas (S. Carlos) 
Pindamonhangaba 
Taubaté 
1tu 
Jundiaí 
Bananal 
Lorena 
Mogi-Mirim 
Castro 
Piracicaba(Constituiçáo) 
Sorocaba 
Jacareí 
Santos 
Bragança 
Casa Branca 
São Roque 
São Sebastião 
Curitiba 
Paranaguá 
Guaratinguetá 
Tietê (Pirapora) 
S. Luís do Paraitinga 
Atibaia 
Cunha 
Ubatuba 
Porto Feliz 
Parnaíba 
Nova do Príncipe (Lapa) 
Mogi das Cruzes 
Rio Claro 
Jaú 

POPULAÇÃO 

1836 1854 média 

29603 
23385 
13752 
18143 
12602 
7387 

13322 
9776 

12323 
- 

16164 
16106 
9711 
9628 

11780 
7560 
6136 
4948 
e 

- 
16960 
11489 
8961 
8483 
7377 
7301 
7295 
4116 
- 
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Limeira - 5045 14283 15879 11736 
São Carlos - - 6907 16104 11505 
Amparo - 3640 11756 17325 10907 
Franca 10664 ? 8248 10040 9650 
Esp. Santo do Pinhal - - 5248 10515 7881 
Capivarí 3437 8632 8197 10494 7690 
Araras - 5495 9519 7520 
São José do Barreiro - 3916 5669 7070 5552 
Descalvado (Belém do) - 2430 5709 8257 5465 
Mococa - - 3932 5255 4593 

TITULARES 

naturalidade domicílio 

média 
P0pul. 

Sáo Paulo 29603 
Campinas (S. Carlos) 23385 
Pindamonhangaba 13752 
Taubaté 18143 
Itu 12602 
Jundiaí 7387 
Bananal 13322 
Lorena 9776 
Mogi-Mirim 12323 
Castro (Ponta Grossa) X 
Piracicaba (Constit.) 16164 
Sorocaba 16106 
Jacareí 9711 
Santos 9628 
Bragança 11780 
Casa Branca 7560 
São Roque 6136 
São Sebastião 4948 
Curitiba X 
Paranaguá X 
Guaratinguetá 16960 
Tietê (Pirapora 11489 
S. Luis do Paraitinga 8961 
Atibaia 8483 

Titu- 
lares 

NP Tit. 
s/pop. 

Titu- 
lares 

N." Tit. 
s/Pop. 
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naturalidade domicílio 

média Titu- NP Tit. Titu- N." Tit. 
Popul. lares s/Pop. lares s/Pop. 

Cunha 7377 
Ubatuba 7301 
Porto Feliz 7295 
Parnaíba 4116 
Nova do Príncipe(Lapa) X 
Mogi das Cruzes 14168 
Rio Claro 13898 
Jaú 12373 
Limeira 11736 
Sáo Carlos 11505 
Amparo 10907 
Franca 9650 
Esp. Santo do Pinhal 7881 
Capivari 7690 
Araras 7520 
São José do Barreiro 5552 
Descalvado (Belém do) 5465 
Mococa 4593 
Minas Gerais X 
Bahia X 
Corte X 
Rio Grande do Sul X 
Rio de Jan. (Província) X 
Santa Catarina X 
Espírito Santo X 
Pernambuco X 
Portugal X 
Exterior (Diplomatas) - 

TITULARES 

1 P 2: 
Reinado Reinado Total 

Barões - 87 87 
Barões c/ honras de grandeza - 10 10 
Visconde - 15 15 
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Viscondes c/ honras de grand. 4 4 8 
Condes - 6 6 
Viscondes 15 15 
Marqueses 1 4 5 

- - - 
5 126 131 

WMICÍLIO DOS TITULARES 

SAO PAULO - AGUIAR VALIM (B) ;  ALMEIDA VALIM (B);  
ANHUMAS (B); Antonina (B); ARARAQUARA (2." B);  
ARARÍ (2." B);  BOCAINA (B); Castro (1.O V); CUNHA 
BUENO (V); IGUAPE (1: B);  ITAPETININGA (B); ITU 
(M); JAGUARA (B); LIMEIRA (B); LORENA ( B ) ) ;  
MELO E OLIVEIRA (B); Monte Alegre (M); MON- 
TE CARMELO (B); PINHAL (C);  PIRACICABA (2." 
(3: B); SANTOS (M.'); SÃO JOÃO DO RIO CLARO (1." 
B);  SOUZA QUEIROZ (B); TATUÍ (B); TIETÊ (B) ;  
TRÈS RIOS (M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 

CORTE - AGUIAR TOLEDO (V); ARAÚJO FERRAZ (B); Ca- 
ravelas (3." V); Congonhas do  Campo (V): HOMEM DE 
MELO (B);  IPANEMA (C); ITAIPO (B);  JACEGUAI (C);  
MOGI-MIRIM (B); NOVAES (B) ;  PARANAPIACABA 
(B); SANTANA (2P B."); SANTOS (M."); SÃO LEOPOL- 
DO (V); SÃO VICENTE (M); SERTÓRIO (B); VER- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  GUEIRO (V) 17 

CAMPINAS - ANHUMAS (B);  ATALIBA NOGUEIRA ( B ) ;  
ATIBAIA (B)  CAMPINAS (V.a); Geraldo de Resende (B);  
IBITINGA (B);  INDAIATUBA (V); ITAPURA (B);  ITA- 
TIBA (B) ;  MONTE MOR (B); PARANAPANEMA (B) ;  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TRES RIOS (M) 12 

PINDAMONHANGABA - HOMEM DE MELO (B) ;  ITAPEVA 
(B); LESSA (B) ;  PALMEIRA (V); Paraibuna (B); PARAI- 
BUNA (V."); PINDAMONHANGABA (1: B);  PINDAMO- 

. . . . . .  NHANGABA (V); ROMEIRO (Bf ; TAUBATÉ (B) 10 

BANANAL - AGUIAR T O L D O  (V); AGUIAR VALIM (B) ;  
ALMEIDA VALIM (B) ;  Ariró (V); Bananal (B); JOA- 

. . . . . . . . . . . . . . . .  TINGA (B) ;  RIBEIRO BARBOSA (B) 7 

TAUBATÉ - JAMBEIRO (B) ;  MOSSORó (V); PEDRA NE- 
GRA (B); PEREIRA DE BARROS (B);  POUSO FRIO 

. . . . .  (B); SANTO AGOSTINHO (C); TREMEMBE (V) 7 
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LORENA - BOCAINA (B);  CASTRO LIMA (V?); CASTRO 
LIMA (B);  MOREIRA LIMA ( V ) :  SANTA EULÁLIA (B)  5 

ITU - ITAIM (B); ITLi (1." B):  PIRACICABA (I." B);  PAR- 
NAÍBA (2." C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

JACAREí - JACAREÍ (1." B);  JACAREÍ (2." B) ;  SANTA 
. . . . . . . . . . . .  BRANCA (1." B);  SANTA BRANCA (2." B) 

PIRACICABA - Monte Alegre (M); PIRACICAMIRIM (B) ;  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Resende (2." B); SERRA NEGRA ( 5 )  

CASA BRANCA - Casa Branca (B);  Mogi-Guaçu (B);  RIO 
PARDO (3." B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

JUNDIAÍ - JAPI (B);  JUNDIAf (2.' B.'); JUNDIAÍ (1." B) 

LIMEIRA - CAMPINAS (1: B) ;  CASCALHO (B); PORTO 
FELIZ (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MOGI-MIRIM - CINTRA (B); JAGUARA (B);  PIRAPITIN- 
GUÍ (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RIO CLARO - Grão Mogol (B); PORTO FELIZ (B) ;  RIO 
CLARO (V)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

AMPARO - CAMPINAS (3: B); SOCORRO (B) . . . . . . . . . . .  

ARARAS - ARARAS (B 1;  ARARÍ (2: B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  BRAGANÇA - ITAPEMA (B);  JUQUERÍ (B) 

. . . . . . . . . . . . . .  SANTOS - EMBARE (V); VERGUEIRO (V) 

CAPIVARI - ALMEIDA LIMA (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DESCALVADO - DESCALVADO (B)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  FRANCA - FRANCA (B)  

GUARATINGUETÁ - GUARATINGUETÁ (V) . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JAL7 - AVANHANDAVA (B) 

MOCOCA - Monte Santo (3." B)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MOGI DAS CRUZES - JACEGUAI (B) 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PINHAL - Mota Paes (B) I 

. . . . . . . . . . .  RIBEIRA0 PRETO - RIBEIRO BARBOSA (B) 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÃO CARLOS - CUNHA BUENO (V) 1 

. . . . . . . . . . . . . .  SáO JOSE: DO BARREIRO - NOVAES (B) 1 

SÁO LUÍS DO PARAITINGA - PARAITINGA (B) . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SAO ROQUE - PIRATININGA (B) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SOROCABA - MOGI-MIRIM (B) 

ESPfRITO SANTO - ITAPEMIRIM ( 1 . O  B) . 
MINAS GERAIS - SANTA LUZIA (2: B)  . . . . . . . . . . .  

PERNAMBUCO - SANTO AGOSTINHO (C) 

RIO GRANDE DO SUL - Castro (2." V ); SÃO LEOPOLDO (V) 

RIO DE JANEIRO - ITAGUAf (C); RIO CLARO (B) . . . . .  

PARANÁ - GUARAPUAVA (V); GUARAÚNA (B);  MONTE 
CARMELO (B);  NACAR (V); SERRO AZUL (B);  TIBA- 
GÍ (B); TIBAGÍ (V.a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

EXTERIOR - AGUIAR DE ANDRADA (B); JAURÚ (B);  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PORTO SEGURO (V) 

TITULARES 
(naturali- 

dade) 

S. Paulo (23) 
Campinas ( 10 
Pindam. ( 8) 
Taubaté ( 7) 
Itu ( 6) 
Jundiaí ( 6) 
M. Gerais ( 6 )  
Bananal ( 5) 
Lorena ( 5) 
M. Mirim ( 5) 

Em relação TITULARES Em relação 
a Popu- (domicllio) à Popu- 

lação lação 

Jundiaí (1231) S.Paulo (29) S.Paulo .(1021> 
S. Paulo (1287) Corte (17) Pindam. (1375) 
Pindam. (1719) Campinas . (12 )  Bananal (1903) 
Lorena (1955) Pindam. (10) Campin. (1949) 
Itu (2100) Taubaté ( 7) Lorena (1955) 
Campi. (2338) Bananal ( 7) Jacareí (2428) 
Santos (2407) Lorena ( 5) C.Bran. (2520) 
Jacareí (2428) Itu ( 4) Jundiaí (2579) 
Mogi M. (2465) Jacareí ( 4) Taubaté (2592) 
S. Seb. (2474) Piracicaba ( 4) Itu (3150J 



G E N E R A L  O S 6 R I O  

Arrisson de Souza Ferraz 

Em todas as nações e em todas as idades, as figuras que 
deixaram a marca do seu passo nos roteiros da caminhada, são 
sempre lembradas pela gratidão da posteridade. São elevadas 
aos capítulos ha história, passam a encimar os monumentos pú- 
blicos e são apontadas como modelo e como exemplo. No Brasil, 
render homenagem a essas figuras marcantes, é mandamento 
impostergável de seu Código de Moral e de Civismo. Para 
cumpri-lo, na presente oportunidade, o Egrégio Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, guardião constante das tradições 
nacionais, organizou esta promoção em honra à memória de um 
brasileiro que serviu a sua terra e à sua gente com dedicação 
e com grandeza. Outras já foram, e estão sendo, realizadas, em 
todos os quadrantes de nossa Pátria. O brasileiro eminente que 
vai ser rememorado nesta tertúlia solene, recebeu, na pia batis- 
mal e no assento civil, o nome de Manoel Luís Osório, o grande 
general que escreveu com sua espada poemas imarcesciveis de 
beleza e de bravura. Já deixou este mundo, chamado que foi pelo 
Criador, aos quatro dias do mês de outubro de mil oitocentos e 
setenta e nove, do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Estamos vivendo, pelo calendário, o centenário de seu passa- 
mento. 

INÍCIO DE UMA GRANDE CARREIRA 

Nascido em 10 de maio de 1808, em Conceição do Arroio, no 
Rio Grande do Sul, bem jovem, em plena adolescência, buscou a 
carreira das armas, alistando-se nas fileiras da Legião Paulista, 
antiga Legião de Voluntários Reais da Capitania de São Paulo, na 
época prestando serviços na Guerra da Cisplatina. Buscou-a em 
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momento difícil, quando as preocupações do domínio do Prata 
pelas Cortes de Lisboa e Madri, vêm juntar-se as ambições re- 
gionais. A Legião Paulista foi criada, como tropa paga de primeira 
linha, em 27 de maio de 1775, pelo governador da Capitania, 
Martim Lopes Lobo de Saldanha. 

NA GUERRA DA CISPLATINA 

Buenos Aires não aceitava como definitiva a decisão de 25 de 
maio de 1810, que extinguiu o vice-reinado do Prata. Espera vê-la 
revogada com a volta a situação anterior. Manoel Ortiz de Rosas 
estava decidido a insistir em busca daquele objetivo. Deixou as 
conjecturas e passou a ação. Forças argentinas invadem o terri- 
tório oriental, sitiam e dominam Montevidéu, em 1814. Nessa si- 
tuação que perdurou até 1817, fazem constantes incursões as 
fronteiras do Rio Grande. A s  populações brasileiras da região, 
alarmadas, pedem providências ao Governo Imperial. O governante 
as atende e envia para Montevidéu, a frente de uma força de 3.000 
homens, o general Lecor, com instruções especiais. Lecor, ao 
chegar a Montevidéu, declarou que sua missão era de amigo e 
de protetor. Aceitou o governo administrativo da Província, em 
nome de D. João VI, mas suas forças, salvo necessidade impe- 
riosa, limitavam-se a manter a ordem em Montevidéu e Maldo- 
nado. A exceção determinou a operação de Taquarembó, em 1820, 
na qual as forças brasileiras derrotaram os efetivos de Artigas 
que abandonou a luta e refugiou-se no Paraguai. 

Em julho de 1821, instala-se na metrópole oriental um Con- 
gresso de Representantes. Esse Congresso votou, em 31 daquele 
mês, a incorporação da Banda Oriental ao Brasil, sob a denomi- 
nação de Província da Cisplatina. 

Em princípios de 1824, o jovem Manoel Luís Osório, por ser- 
filho de oficial de Milícia, era elevado a 1: cadete. Nesse mesmo 
ano, conquistou a promoção de alferes e passou a integrar a força 
do general Lecor. No ano seguinte, a 12 de dezembro, participou 
da batalha de Sarandi, quando foi um dos poucos oficiais de seu 
regimento a escapar com vida daquela pugna. 

Já no posto de tenente, participou com o 3." Regimento de 
Cavalaria Ligeira do Exército - antiga Legião Paulista - da ba- 
talha do Passo do Rosário, no dia 20 de abril de 1827. O ímpeto 
e a bravura daquele Regimento, comandado naquela jornada pelo 
Tenente coronel Xavier de Souza, foram proclamados pelo co- 
mandante das forças argentinas, general Alvear, na obra do oficial 
de seu Estado Maior, J. M. Todd. 

Continuava a Argentina com o seu entendimento de que o 
lugar da Banda Oriental, era na República das Províncias Unidas 
do Rio da Prata. O Brasil discordava daquele entendimento, tendo 
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em vista a decisão do Conselho de Representantes de Montevidéu, 
de 31 de julho de 1821. Para resolver o impasse, o Ministro inglês 
oferece sua mediação que foi aceita pelas duas partes. E o resul- 
tado foi o Tratado Preliminar de Paz, de 28 de agosto de 1828, 
segundo o qual a Província Cisplatina passava a constituir um 
Estado soberano. 

O problema devia estar solucionado, definitivamente, mas 
não estava. A Argentina ia lançar mão de outros meios contrários 
ao direito e a justiça, agora servindo-se do concurso dos chefes 
uruguaios Oribe e Lavalleja, residentes em Montevidéu, onde mi- 
litavam na oposição ao governo. Oribe saiu na frente, fez aliança 
com o presidente Frutuoso Rivera, conquistou-lhe a confiança, 
participou de seu ministério. Com sua ajuda, foi eleito presidente 
da República. Oribe assume o poder em 1835. Pouco tempo de- 
pois, volta-se contra Rivera. Os dois desentendem-se. Oribe se vé 
na contingência de renunciar. Renuncia e retira-se para Buenos 
Aires. 

Segue-se um período de calma na Guerra da Cisplatina. E 
nesse periodo que surge, no Rio Grande do Sul, em 21 de setem- 
bro de 1835, a Revolução Farroupilha, chefiada por Bento Gon- 
çalves, contra as autoridades da Província e do Império. A uni- 
dade em que está servindo o capitão Manoel Luís Osório é transfe- 
rida do território uruguaio para o Rio Grande a fim de empenhar-se 
na luta contra os rebeldes. O jovem capitão ocupou o posto que 
lhe foi destinado. Enfrentou os revolucionários, em Porto Alegre, 
em Bagé e em Caçapava. No combate de Herval, de 3 de maio de 
1838, foi citado com destaque por valor e bravura. 

Em 9 de novembro de 1843, o governo imperial nomeia o 
Conde de Caxias comandante das Armas e presidente da Provín- 
cia do Rio Grande do Sul, cumulativamente, com o pesado encargo 
de resolver a situação. Seguro, sereno, enérgico, imperturbável, 
Caxias resolveu o problema, no dia 27 de fevereiro de 1845, com 
o Pacto de Paz de Poncho Verde, solenemente assinado. 

Volta a Guerra da Cisplatina a tomar mais impulso. Em fins 
de 1844, o general Urquiza, militar e político de prestígio, engrossa 
as fileiras das falanges de Rosas. Em contrapartida, os orientais 
sofrem desfalques e reveses, entre os quais a dura derrota de 28 
de maio de 1845, no combate de Índia Muerta. Rosas vibrou com 
aquele resultado. 

Na guerra, as situações dos contendores alteram-se com a 
rapidez do raio. Agora, as coisas estão começando a mudar, mas 
em sentido diverso do resultado do choque de Índia Muerta. O 
destino começa a embargar a fortuna do presidente argentino. 
Urquiza, sem demorar muito, abandonou-o. Levantou-se diante do 
chefe com a firmeza de um rival. Correlatamente, um grupo de 
riograndenses, para dar ajuda a compatriotas residentes na cam- 
panha uruguaia, vítimas de extorsões e de vexames, passa a 
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fronteira e vai travar lutas com os comandados de Oribe. Pro- 
testa Rosas e retira seu representante diplomático do Rio de 
janeiro. 

O Brasil não replica a irreverência, ao contrário aceita a nova 
situação. Faz alianças com os governos de Montevidéu e Assunção 
e com as autoridades das províncias argentinas dissidentes de 
Entre Rios e Corrientes. Sem demora, os aliados cuidaram de 
mobilizar seus efetivos e deslocá-los para os pontos convenientes. 

Nomeou o governo brasileiro para o comando de suas forças, 
cumulativamente com a presidência da Província do Rio Grande 
do Sul, o Conde de Caxias. Confiou a chefia da esquadra ao al- 
mirante Grenfell. Grenfell, a 4 de maio de 1851, surgiu diante de 
Montevidéu, onde permaneceu pronto para operações conjugadas 
com as forças de terra. 

Os efetivos aliados concentraram-se em Santa Lúcia, nas pro- 
ximidades de Montevidéu. De Santa Lúcia, seguindo de perto os 
efetivos de Rosas que se retraiam em direção de Buenos Aires, 
fizeram nova concentração em Diamante, em 20 de dezembro de 
1851, para estudo da situação e tomada de decisões. Comandavam 
os aliados, Caxias e Urquiza; comandava os argentinos o próprio 
Rosas. No dia 3 de janeiro de 1852, àç 8 horas, os dois exércitos 
se achavam frente a frente, em Monte Caseros, bem perto de 
Buenos Aires. O efetivo dos aliados era de 24.000 homens, o do 
seu adversário de 22.000. Tudo pronto, as 8 horas, teve inicio a 
batalha. Foi um dia inteiro de lutas, as duas facções se empe- 
nhando cada vez mais. Rosas resistiu quanto foi possível. Ao en- 
tardecer, ante a rápida aproximação dos aliados, monta a cavalo 
com seus imediatos e corre para sua capital, ande pede, e lhe é 
concedido, asilo na Representação Inglesa. Embarca, sem demora, 
para Londres. 

Conquistou destaque especial, na batalha de Monte Caseros, 
a I Divisão do Exército Imperial. Foram citados, entre outros 
bravos, seu comandante, o general Marques de Souza, Conde de 
Porto Alegre, e o tenente coronel Manoel Luís Osório. 

O dia 3 de fevereiro de 1852 marcou o fim da Guerra da Cis- 
platina. 

NA GUERRA DO PARAGUAI 

A idéia de formar, no Prata, um grande império, rival do 
Brasil, não caiu no esquecimento com a fracassada tentativa do 
presidente argentino, Manoel Ortiz de Rosas. Decorridos menos 
de três lustros, outro filho da região, Francisco Solano Lopez, 
presidente do Paraguai, desfralda, novamente, aquela bandeira 
e quebra lanças para vê-la triunfante. 
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Solano Lopez que assumira o governo da nação guarani, em 
setembro de 1862, em substituição ao seu progenitor Carlos An- 
tônio Lopez, falecido dias antes, preparou bem a empreitada. Seu 
exército, bem armado e bem instruido, contava com o efetivo de 
80.000 homens para uma população de 1.500.000 almas. Aguardava, 
apenas, um pretexto para dar início a ação. Esse pretexto não 
tardou. Em 1863, negou-se o governo imperial a prestar auxílio, 
solicitado pelo governo do Uruguai, para manter a ordem e re- 
primir a onda de boatos da eminência de uma insurreição. Essa 
decisão, tomada como uma falta de colaboração entre Estados 
amigos, deu lugar a agressões e ameaças, constantes e continuas, 
aos brasileiros domiciliados no uruguai. 

O governo brasileiro, com toda prudência, resolveu agir. En- 
viou para Montevidéu o conselheiro José Antonio Saraiva que 
reclamou, em linguagem diplomática, se reprimissem as 
extorsões e os excessos, cometidos por autoridades civis ou mili- 
tares contra os súditos brasileiros. O problema, discutido por 
ministros e chefes de partidos, chegou a um denominador comum 
de atender a reclamação, o que foi anunciado oficialmente. De re- 
pente, para surpresa de todos, fracassaram todas aquelas combi- 
nações. Saraiva, no dia 4 de agosto de 1864, apresenta seu ultimato 
ao governo oriental que, dias depois, lhe foi devolvido. Replica 
o enviado do império, que as tropas brasileiras iam penetrar no 
território uruguaio para resolver a questão. Antes dessa medida, 
o nosso governo teve a precaução de enviar ao Prata o conselheiro 
Silva Paranhos para ver se conseguiria um pouco de boa vontade, 
com resultado negativo. 

Lopez, ao saber do ultimato de Saraiva ao governo de Monte- 
vidéu, dirigiu ao nosso ministro residente em Assunção uma nota 
declarando que não consentiria que forças brasileiras ocupassem 
qualquer parte do território oriental. O governo brasileiro não 
fez caso da bravata. 

Novas provocaçóes viriam. Na verdade, no dia 12 de novem- 
bro de 1864, o governo paraguaio apodera-se do paquete brasi- 
leiro Marquês de Olinds, de passagem por Assunção com des- 
tino a Mato Grosso, levando a bordo o coronel Carneiro de Cam- 
pos, novo presidente daquela provincia que ficou seu prisioneiro, 
juntamefite com a tripulação e passageiros. Pouco mais de um 
mês depois, o coronel Barrios com cerca de 6.000 homens, dei- 
xava Assunção e tocava rio acima. No dia 26 de dezembro, apre- 
senta-se diante do Forte de Coimbra. O tenente-coronel Herme- 
negildo Porto Carrero, que assumira o comando, resistiu a inti- 
mação de render-se. Depois de dois dias de resistência, retirou-se 
a guarnição da praça. No dia 28, ainda de dezembro, apresen- 
ta-se o major Urbieta, da expedição de Barrios e em seu nome, 
diante da Colônia de Dourados, intimando a guarnição a render-se. 
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O tenente Antonio João Ribeiro não concorda com a rendição e 
escreve, com seu sangue de herói, um grande poema de bravura 
e patriotismo. 

As  forças brasileiras que iam sendo mobilizadas, sob o co- 
mando do general Manoel Luís Osório, nomeado comandante em 
chefe do Exército Brasileiro naquela campanha, foram-se reunin- 
do, a partir de janeiro de 1865, nos acampamentos de São Fran- 
cisco e Daiman. 

Continuou Lopez as agressões sem existir uma guerra oficial. 
Invadiu a Argentina, em fevereiro de 1865, com 5.000 homens, sob 
o comando do general Robles, para ter a província de Corrientes 
como corredor de passagem para suas tropas em direção ao Bra- 
sil; invadiu o Uruguai, em julho do mesmo ano, com 3.000 homens, 
as ordens do major Duarte, para ter outra passagem para o Rio 
Grande; invadiu Uruguaiana, na província do Rio Grande do Sul, 
com 9.000 homens, em 15 de agosto de 1865. Essas agressões 
sem sentido levaram a Argentina e o Uruguai a firmar com o 
Brasil, a 1: de maio de 1865, o Tratado da Triplice Aliança, pelo 
qual os três países signatários declaravam guerra ao Paraguai. 

A s  invasões, além da aliança que uniu Argentina, Brasil e Uru- 
guai no mesmo esforço de guerra, tiveram outros efeitos negati- 
vos. Em outubro de 1865, Lopez ordena o recolhimento do con- 
tingente comandado por Robles. desfalcado pelas fugas. Do efe- 
tivo do Major Duarte, completamente batido no Uruguai, em 17 
de agosto de 1865, quase nada restou. O coronel Estigarribia, 
sitiado em Uruguaiana, rendeu-se, em 17 de setembro de 1865, 
presentes o Imperador D. Pedro 11, o Conde @Eu, o Duque de 
Saxe, o Ministro da Guerra, conselheiro Ferraz, o Conde de 
Caxias, o brigadeiro Marques de Souza e outras altas patentes 
brasileiras. 

O plano de campanha de Solano Lopez estava trazendo de- 
silusões ao seu autor. A cada lance de audácia, com que pretendia 
assombrar o mundo, correspondia um desastre. Agora, tocava 
as forças da Tríplice Aliança levarem a guerra ao território ini- 
migo. A transposição do rio Paraná devia ser o primeiro passo. 
O comandante da operação era o próprio comandante em chefe 
das forças brasileiras, general Manoel Luís Osório. 

No dia 16 de abril de 1866, pela manhã, duas divisões bra- 
sileiras embarcam em navios de guerra para a costa paraguaia. 
Estendem-se em linha e fazem romper forte bombardeio sobre as 
posições de Itapiru e Passo da Pátria, este o lugar escolhido para 
o desembarque, mascarando com fumaça o movimento dos 
transportes carregados. Esses transportes, depois, viraram de 
bordo, desceram a grande velocidade e entraram no rio Paraguai, 
pelo canal entre sua margem esquerda e a ilha do Atajo. A meia 
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iégua pararam. Era ali o ponto. Os transportes encostaram na 
barranca e teve início o desembarque. 

Enquanto os batalhões formavam, o general Osório montou 
a cavalo, colocou-se a frente de seu piquete e internou-se pelas 
clareiras para reconhecer o terreno. Naquele momento, crepitou' 
adiante, a fuzilaria. A corneta do 2: batalhão de Voluntários toca 
avançar. Era o batalhão do major Deodoro que corria em auxílio 
do valoroso general, descoberto pelos paraguaios que tinham, ali, 
um contingente para vigiar a confluência. Outros corpos brasilei- 
ros também avançaram. Ouviu-se, depois, o toque de carga. Nossa 
infantaria atropela, a baioneta, os paraguaios e os leva de vencida. 

Estava transposto o rio Paraná. O general Osório que tinha 
um compromisso de honra consigo mesmo, com o exército impe- 
rial e com a nação, de ser > primeiro brasileiro a pisar o terri- 
tório paraguaio, naquela operação de passagem, para vingar a 
afronta feita ao Brasil com as invasões de Mato Grosso e do Rio 
Grande do Sul, acabava de cumpri-lo com a verticalidade sobe- 
rana dos grandes varões. 

Operada a transposição do rio Paraná, no Passo da Pátria, 
aprestam-se os aliados para uma ofensiva de envergadura contra 
os baluartes do adversário, que se achava instalado na planície de 
Tuiuti, entre Jataity-Corá, Sauce e Potrero Pires. Divisando a in- 
tenção das forças da Tríplice Aliança, decidiu Lopes antecipar-se 
a efetivaçáo do plano. 

O inimigo saiu, na verdade, na frente. As primeiras horas 
do dia 24 de maio de 1866, duas colunas paraguaias, comandadas 
por Barrios e Resquin, atacam, impetuosamente, as forças aliadas. 
Engajam-se as duas infantarias. A artilharia troveja sem cessar. A 
cavalaria entra em açáo. As vagas humanas se chocam. Nesse mo- 
mento crucial, soa o comando de carga. As lanças se enristam, 
cruzam-se as baionetas. 

No auge da peleja, travada entre 54.000 combatentes, Solano 
Lopez joga duas cartadas difíceis para os aliados. Primeiramente, 
Resquin investe pela direita com 8.000 cavalarianos, pondo em 
situação crítica o dispositivo aliado naquela ala. A seguir, Barrios 
e Diaz, com 10.000 homens se lançam sobre a divisão do grande 
Antônio Sarnpaio. Nos dois casos, no instante mais premente, 
surgia altaneiro, impávido e viril o general Osório e resolvia o 
problema. Dionísio Cerqueira, combatente daquela odisséia, afir- 
mou: "O olhar fascinante de Osório dominou de um só lance 
aqueles dois cenários trágicos da glória e da morte. Tudo se 
transformava ao mágico tremular da bandeirola da lança do le- 
gendário ". 

Ao cair da tarde, o inimigo batia em retirada. As forças da 
Tríplice Aliança conquistaram grande vitória, na batalha de 24. 
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de maio de 1866, na batalha que marcou a despedida de Osório 
do cargo de Comandante em Chefe do Exército Brasileiro, em 
campanha. 

Carreira extraordinária a de Osório. Começou soldado e ca- 
dete da Legião Paulista, em 1823. Em 1824, era alferes. Em 1827, 
tenente, capitão em 1838. Em 1842, major. Tenente-coronel, em 
1844. Coronel, em 1852. Brigadeiro graduado, em 1856. Em 1859, 
brigadeiro efetivo. Em 1865, marechal de campo. Tenente-general, 
em 1867. Marechal de Exército graduado, em 1877. 

NO JULGAMENTO DA POSTERIDADE 

O Brasil fez justiça aos méritos de seu grande filho. No 
Exército, Osório foi de soldado a marechal. Comandou-o três 
vezes: na primeira fase da Guerra do Paraguai; como tenente-ge- 
neral do Império; como Ministro de Estado. Recebeu do Império 
os títulos de barão, conde e marquês de Herval. Foi patrono da 
Arma de Cavalaria. Em Tuiuti, Osório sublimou suas virtudes 
militares. Foi grande como Alexandre em Arbelas, foi notável 
como Anibal em Canas, foi extraordinário como Napoleão em 
Austerlitz. 

Incursionou pela vida pública. Foi chefe do Partido Liberal. 
Foi Senador do Império, representando a Província do Rio Grande 
do Sul, foi Ministro da Guerra. Nesse setor, também, deixou 3 
marca de seu passo. Recebeu do povo o título de "O Legendário". 
Em sua cidade natal, foi-lhe prestada uma encantadora e cari- 
nhosa homenagem. Seus compatricios mudaram o nome de sua 
gleba nativa de Conceição do Arroio para Osório. 

O dia de sua morte, no Rio de Janeiro, foi de luto para a 
nação. A população inteira da antiga metrópole brasileira pres- 
tou-lhe as mais tocantes homenagens. Em reconhecimento pelos 
serviços prestados a Pátria, abriu-se uma subscrição em seu favor, 
na qual cada signatário não podia concorrer com mais de 500 réis 
(cinqüenta centavos atuais). Com a importância arrecadada, 
foi-lhe erguida uma estátua eqüestre de bronze, no Rio de Janeiro, 
na Praça 15 de Novembro, assente sobre pedestal de granito, em 
cuja base repousam os restos mortais do grande brasileiro. 

Glória imortal a memória do insigne Marechal Manoel Luís 
Osório! 



P R I M E I R A S  R E C O R D A Ç O E S  

Emilia Abranches Viotti 

Ernília Abranches Viotti nasceu em Curitiba, onde seu pai 
exercia a Presidência da Província, a 28 de janejro de 1874. Per- 
tencente a família paulista, era filha do Dr. Frederico José Car- 
doso de Araújo Abranches e de D. Maria Dabney Brotero de Abran- 
ches. Estudou durante sete anos, com freiras francesas, no Co- 
légio do Patrocínio, de Itu. Casou-se em 1906 com o Prof. Herá- 
clito de Magalhães Viotti (1873-1945), catedrático de Português 
e Literatura na Escola Normal de São Paulo. O casal teve cinco 
filhos. Ela faleceu aos 93 anos, em São Paulo, a 14 de fevereiro 
de 1967. 
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BALDADO ANSEIO 

Mal nos deixa a ilusão e o sonho, e nos alcança 

O desalento, ao pôr do sol da mocidade, 

Murcham dentro em noss'alma os lírios da esperança, 

E vão desabrochando os goivos da saudade. 

Curva-se-nos o corpo; o espírito descansa; 

Na luta pela vida, esmorece a vontade; 

Mas, nem tudo nos deixa: um pouco da criança 

Que fomos, sobrevive a ruína e a soledade. 

E esse pouco, esse nada, é uma esplêndida chama 

Que nos vibra no olhar, que o sangue nos inflama 

E que nos alvoroça a trêmula velhice. 

Ah! pudéssemos nós, por instantes apenas, 

Custasse-nos embora inenarráveis penas, 

Volver a buliçosa e breve meninice!. . . 

Heraclito Viotti 
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O SACI 

Era já noite. Chovia torrencialmente. Estava deitada numa 
cama em uma alcova,(l) quarto que tinha uma porta para o cor- 
redor e uma janela para a sala de jantar. 

Tinha medo, por causa dos relâmpagos e trovões. Ao pé de 
mim, sentada, junto a cama, uma pretinha de seus 14 anos. 

De repente, ouviu-se barulho e reboliço na casa. Curiosa, a 
pequena levantou-se e saíu apressadamente, deixando-me só. 
Instantes depois voltou apavorada e me disse: - Um saci estava 
atrás da porta. Quem seria esse misterioso, cujo nome ouvia pela 
primeira vez e que se chamava Saci? Ela logo me explicou: - 
Saci é um diabinho preto com uma perna só. 

Se estava com medo, ainda com mais medo fiquei. Só muito 
mais tarde compreendi o que se tinha passado. Por causa da 
tempestade, um pretinho, que passava pela rua, entrou e escon- 
deu-se atrás da porta. Como começou a entrar água no corredor, 
meu pai chamou alguém e mandou fechar a porta. O pretinho, 
barrete vermelho e, dizem, frequenta os brejos. 

As pretas daquele tempo viviam a falar em sacis, lobisomens 
e almas doutro mundo. Que pensariam elas sobre este outro 
mundo é que não sei. A lenda do Saci não me foi bem contada. 
O Saci é um ente fantástico, representado por um negrinho com um 
barrete vermelho e, dizem, frequenta os brejos. 

NA RUA DA BOA MORTE 

A casa onde morávamos, naquela ocasião, era uma casa típica 
do São Paulo antigo. Ainda que alta nos fundos, era baixa na 
frente; quem passasse pela rua poderia ver o que se passava nas 
salas. Suas paredes eram de taipa, telhado de beiral. Não me 
recordo se suas janelas tinham rótulas, cousa que ainda se via 
em São Paulo. Na sala de jantar, duas janelas davam para o Brás. 
Nessa moradia, na rua da Boa Morte, é que começam minhas 
primeiras reminiscências, ainda que um tanto apagadas. 

A POPULAÇAO DE SAO PAULO 

Que era, então, a nossa Paulicéia? Capital duma província do 
Império do Brasil, cidade provinciana e cidade atrasada. Não 
seria triste, porque animada pela alegre mocidade acadêmica; 
alguns, talentos fulgurantes e que vinham de todos os recantos 

(1) Cômodo sem janela externa. 
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do Brasil. Teria naquele tempo umas 30 mil almas. Até então, 
seu progresso tinha sido lento, daí por diante, melhor que tudo, 
falam a sua história e as suas estatísticas: Tendo estado aqui em 
1560 o governador geral do Brasil, Mem de Sá, elevou a humilde 
povoação de Piratininga a vila. Em 1590, portanto 30 anos de- 
pois, contava ela 200 e tantos habitantes. Foi elevada a cidade por 
D. João V, rei de Portugal, em 1711. Na data da Independência, 
1822, tinha 25 mil almas; em 1872, 26 mil. Daí por diante vai num 
crescendo: 1890, 64.934. 1900, 239.820. 1910, 375.320. 1915, 472.723. 
1919, 526.437. Nesse progresso continuou até nossos dias.. . 

RUA DA PRINCESA 

Quando completei 6 anos de idade, não mais estava na rua 
da Boa Morte Morávamos na rua da Princesa, hoje Benjamin 
Constant. Casa assobradada, mais moderna que a outra. 

O meu horizonte não passava da moradia em que vivia, da rua 
em que ela estava situada e da residência de meus parentes aonde 
ia algumas vezes. 

A rua era estreita, sem movimento, casas unidas e semelhan- 
tes umas as outras. 

OS ESTUDANTES DE DIREITO 

Tínhamos.. . vizinhos estudantes. Raríssimas as pensões 
familiares, os rapazes que aqui vinham estudar reuniam-se, alu- 
gavam casa e quase sempre traziam de suas famílias cozinheiros 
homens e viviam muito a vontade em suas repúblicas. Esses eram 
do Rio, alguns, filhos de políticos importantes. Eram barulhen- 
tos, gostavam de dar vaias em quem passava e eram temidos pela 
vizinhança. 

Eu pessoalmente gostava deles; quando aparecia, de longe 
me festejavam; um dia me chamaram para oferecer doces. Nunca 
me esqueci duma noite de São João. Começaram os rapazes a 
soltar fogos e a atirar busca-pés sem conta. A rua ficou deserta. 
Os moradores fecharam suas portas e janelas e mesmo assim 
quebraram-se algumas. 

INCÊNDIO 

Uma noite, seriam 7 ou 8 horas, ouviu-se um estranho badalar 
de sinos, badalar repetido. Correria pela rua. Todos foram para 
as janelas. Multidão de gente, falando em voz alta, dirigia-se para 
o Largo de São Francisco. A iluminação de São Paulo, mesmo no 
centro, era péssima. Não havia gás, apenas lampiões de azeite nas 
esquinas. Naquela semi-escuridão, era para causar estranheza e 
espanto a qualquer criança aquela multidão que surgia de repente. 
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Ouvi que era um incêndio na Igreja de São Francisco e ouvi 
lastimarem o acontecido com receio que o fogo destruísse as 
imagens, algumas chegadas recentemente da Europa. 

"Em falta de bombeiros, cabia a guarda urbana e ao povo 
a extinção do fogo por meio de baldes dágua. Para isso acorriam 
solicitos os primeiros ao primeiro sinal de aIarme. Davam rebate 
os sinos mais próximos ao local do sinistro e depois o toque se 
generalizava. Uma tabela publicada por editais regulava os alar- 
mes de incêndio. Dava-se primeiramente uma badalada, seguida 
meio minuto depois de 15 outras badaladas aceleradas; e assim 
sucessivamente até quatro ou cinco repetições. E o povo saía 
imediatamente a correr em busca do incêndio. 

E vinham daí os atos heróicos, a que a escassez de água em- 
prestava mais merecimento e vulto. Logo se esgotavam as rotun- 
das pipas que forneciam água a população, a dois vintens o barril. 
E dessa falta dágua também percebereis a angústia da higiene da 
cidade antes de generalizado o serviço da Cantareira." 

PRIMEIROS ESTUDOS 

Só depois dos 7 anos comecei a aprender a ler. Minha mãe(2) 
foi minha primeira professora. Aprendi pela cartilha antiquada 
e cansativa de b - a - ba. Não guardei, porém, lembrança de que 
esse ensino me tivesse fatigado. É que estudei suavemente, a lição 
não passava duns vinte minutos ou 1/2 hora no máximo. Deveria 
ter demorado a minha aprendizagem, pelo menos teve a vantagem 
de não me ter amedrontado o conhecimento das primeiras letras. 
Aprendi a escrever fazendo debuxos, minha mãe fazia os debuxos. 
Suponho que ainda não havia cadernos próprios para esse fim. 

Os pais paulistanos eram ciosos de suas meninas, não per- 
mitiam que saíssem a rua a não ser com companhia das mães 
ou de seus irmãos mais velhos. Preferiam que fizessem seus es- 
tudos em casa, ainda que isso ficasse muito mais dispendioso. Não 
cresciam essas pequenas ignorantes como se pode supor hoje. 
Havia bons professores particulares, na maioria estrangeiros. 

FADAS 

Falar em fadas, em gênios, será isto concebível nos dias de 
hoje? Mesmo nos dias de hoje, não há criança que se não mara- 
vilhe ao ouvir os lindos contos de lendas e crenças, vindas de 
tempos remotos e que, com algumas modificações, chegaram até 
nós. Que eram essas fadas que não vemos mais? Entes imaginá- 
rios. Possuiam um poder sobrenatural, pareciam-se com os anjos, 

(2 )  D. Maria Dabney Brotero de Abranches. 
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isto é, as boas, porque as havia também más. Em geral, eram 
boas; adivinhavam o futuro, amavam os bosques, as flores, sen- 
tavam-se a beira dos regatos e tinham o privilégio de conceder 
a felicidade. Trazidas pela tradição popular, vieram elas do Orien- 
te. Os persas transmitiram seu culto aos árabes, estes aos espa- 
nhóis e os espanhóis aos provençais! no sul da França. Para os 
brasileiros vieram elas trazidas pelos maravilhosos contos do es- 
critor francês Perrault, que faleceu em 1703. Esse poeta aprovei- 
tou lendas e histórias que vinham oralmente transmitidas através 
dos tempos e, colecionando-as, deu a elas a vida e o colorido de 
sua própria imaginação. Todos nós, se não lemos, pelo menos 
ouvimos falar nas belas histórias da Cinderela ou Gata Borra- 
lheira, do Gato de Botas, da Bela e da Fera, de Joãozinho e Maria, 
da Bela Adormecida no Bosque e outras tantas. 

Fadas, gênios, gnomos, bruxas, silfos, ninfas, sereias, eram 
seres criados pela fantasia e imaginação dos homens e aceitos 
pela crendice popular. Conseguiam, por instantes, fazer esquecer 
as almas os prosaicos cuidados da vida real. Também nós tivemos 
as nossas Iaras, os nossos Sacis, o Lobisomem, homem transfor- 
mado em lobo e o nosso Caipora, ente fantástico que percorre 
as estradas, tomando infeliz a quem encontra.(3) 

Não sei se haverá mal contar essas histórias imaginosas as 
crianças. A esse respeito divergem as opiniões. Para mim, foram 
benéficas. Transportavam-me a uma região de maravilhas e de 
lindos sonhos. 

Retomando pelo pensamento a essa época de minha vida, 
julgo que aqueles meus primeiros anos teriam decorrido numa 
grande monotonia e insipidez, não fossem esses contos e essas his- 
tórias. Os grandes tinham suas ocupações, suas leituras, suas di- 
versões, mas, as pequenas como eu com que se divertir? 

Não havia Jardins de Infância, não havia sequer um largo 
ajardinado onde pudessem crianças brincar. 

PASSEIOS 

Passeios só à Ponte Grande e ao Jardim da Luz que então se 
dizia Botânico. Era, sem dúvida, um lugar aprazível. Grandes ár- 
vores, um bonito tanque, uma torre, ou canudo como se dizia, 
compridas alamedas de bambus; mas, jardim silencioso, raramen- 
te frequentado e triste para urna pequena que não encontrava 
outras companheirinhas para juntas folgarem. 

BONECAS 

Nós, meninas, tínhamos as bonecas. Havia-as de pano, fabri- 

(3)  Dai a significação dessa palavra atualmente. 
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cadas pela mamãe ou compradas de senhoras que as faziam para 
vender e havia-as também lindas que vinham da França, rosto 
de biscuit, corpo de pelica, vestidazinhas. Só muitos anos r-ais 
tarde é que apareceram os bebès. Não sei o que se dava com as 
minhas companheiras daqueles tempos; nunca encontrei encantos 
em brincar com bonecas. 

As casas do centro não tinham jardins, onde pudéssemos 
brincar; apenas pequeno quintal nos fundos. 

PRAIAS E FEBRE AMARELA 

Não sonhávamos, nem tínhamos conhecimento com as praias 
santistas, verdadeiro encantamento para a petizada de hoje. Brin- 
car na areia, aprender a nadar, procurar conchinhas, extasiar-se 
com o revolver das ondas e o bramido do mar, que delicia! Já 
lá estavam as lindas praias santistas, solitárias e silenciosas, po- 
rém. Que pai paulistano teria coragem de descer a serra com seus 
filhinhos, apesar da boa estrada de ferro que já existia, se lá os 
estava espreitando a terrível febre amarela, que todos os anos 
ceifava quantidade de vidas? 

O LIVRO GORDO 

Essas fadas e contos maravilhosos não me vieram ao conhe- 
cimento pelo caminho da França, sim pela Inglaterra. Minha mãe 
possuia um livro em inglês editado em Londres. De lá tinha sido 
enviado muitos anos antes para minha avó. Em minha linguagem 
infantil, eu o batizei com o nome de Livro Gordo, porque sendo 
pequeno era muito grosso. Era uma coletânea, contendo em re- 
sumo todas as histórias bonitas aparecidas até aquela época. Lá 
estavam os contos de Perrault, todos das Mil e Uma Noites, tam- 
bém, resumo de romances célebres, como Robinson Crusoé, Guli- 
ver e outros, ainda hoje lidos e apreciados pela criançada. 

Não estava naquela ocasião em idade de avaliar o valor do 
meu Livro Gordo. Valia pelos maravilhosos contos nele contidos, 
quanto por suas maravilhosas estampas. Cada história trazia sem 
quadrinhos pequenos, miniaturas, admiravelmente bem concebi- 
das, obras primas de arte e bom gosto. Não eram coloridas essas 
figuras, eram como se feitas a bico de pena (não sei se realmente 
eram). Apesar de tantos anos passados, ainda tenho na memória 
gravadas algumas daquelas figuras, não todas. Ao ouvir aqueles 
contos, ia eu aprendendo, sem perceber e da maneira a mais 
amena possível, muita causa que era bem deste mundo real. 
Assim, quando ouvia - A Menina do Chapelizinho Vermelho -, 
olhava para a estampa, lá estava a pequenina no meio do bosque, 
com o seu chapeuzinho, seu cestinho no braço e o lobo mau em 
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conversa a seu lado. Minha mãe explicava: - Não há lobos que 
falem, mas, existem realmente esses animais, não aqui na nossa 
terra, mas nos países frios do Norte da Europa; são semelhantes 
a um cão grande e forte e gostam de carne. Eu não entenderia 
se dissesse um carnívoro. E porque gostam de carne, estando 
com fome, comeriam de boa vontade uma pequena se a encon- 
t,rassem. 

Na narração da - A Bela e a Fera - meus olhos iam 
procura da figurinha. Lá estava ela. Numa sala, uma mesa posta, 
com manjares em cima. Sentadinha numa cadeira uma linda don- 
zela; em outra, um feio urso. Na figura seguinte a donzelinha 
no muro dum jardim, ao lado um lindo príncipe, livre do seu 
encantamento e no chão a pele do urso tombada. Após a hist5ria 
vinha a preleção: Não existiam príncipes encantados, mas, ursos 
existiam muitos, não em nossa terra; como os lobos, em terras 
frias onde caía a neve, por isso tinham os pelos densos. Eram 
animais fortes e inteligentes. 

REALEJO 

Nunca vi lobos; ursos, quando pequena, vi alguns. Não sei 
donde vinham; de vez em quando apareciam dois homens, um 
carregando nas costas um realejo que era colocado em cima dum 
cavalete, outro puxando um urso por uma corrente. O homem 
do realejo começava a virar a manivela e ouviam-se diversos 
trechos de música. O urso punha-se a dançar, acompa- 
nhando o compasso. Ao ouvir o som do realejo, acorriam os de- 
socupados para apreciarem a dança do urso. A criançada corria 
para as janelas e portas. Terminadas as músicas, um dos homens 
passava com uma bandejinha, colhendo espórtulas que cada qual 
dava à vontade. Esta mesma cena vi repetida muitas vezes; mais 
tarde, porém, não era um urso que dançava, mas, macaquinhos. 
Muito mais interessantes, porque vestidinhos como gente e eram 
mais vivos e ágeis. 

AINDA A S  HISTÓRIAS 

Volto de novo as Fadas. Quando a vez de ser contada uma 
história das Mil e Uma Noites, era eu transportada para o lon- 
gínquo pais dos muçulmanos. Aprendia um pouco de história e 
um pouco de geografia. Minha mãe me explicava que existiam 
muitas terras longínquas, países cujos habitantes tinham outros 
usos, outra religião, outras vestimentas. Lá estavam as figurinhas. 
Muçulmanos, vestidos de túnicas e usando turbantes. Esses con- 
tos eram árabes; vinha o mapa para que eu visse onde estava 
situada a Arábia. 
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Ouvia palavras esquisitas, que nunca ouvira: Allah, Bagdad, 
Califa, Derviche etc..  . Allah! Lá escutava eu o bom ensinamento: 
- só existe um único e verdadeiro Deus, criador de tudo quanto 
existe. Cada povo, porém, em sua linguagem própria, o nomeia 
de uma maneira diferente. 

Minha mãe nunca ouviu falar em pedagogia e é quase certo 
que desconhecesse Pestalozzi. Vezes, porém, a intuição supre o 
muito saber. 

CASA DA RUA DAS FLORES 

Não conheci meus avós maternos(4). Quando cheguei a este 
mundof51, pouco antes tinham eles partido. Recordo-me, porém, 
ainda que um tanto confusamente, da casa mandada construir 
por meu avó, casa onde ele e minha avó viveram a maior parte 

vida. 
De fatos e causas passadas nessa casa, guardei muitas recor- 

dações. Era um sobrado grande, justamente como vemos nas 
estampas do São Paulo antigo: estilo colonial português, telhado 
de beiral, janelas de sacadas de grade de ferro. Contrariamente 
as construções daqueles tempos, não tinha alcovas. Frente para 
três ruas; duas delas quase se encontravam nesse ponto. A en- 
trada do prédio era na rua das Flores, um lado dava para a 
rua Santa Teresa e outro para a antiga rua do Quartel. No andar 
superior havia uma grande sala de visitas, uma grande sala de 
jantar, dormitórios espaçosos, alguns com janelas para a rua, 
outros dando para um grande pátio interno, um corredor com- 
prido onde havia uma despensa, cozinha, quarto de despejos, e 
bem no fim desse corredor um espaçoso escritório com duas ja- 
nelas para a rua do Quartel. Estantes enormes cheias de livros 
que na ocasião não me interessavam, pois nem sabia ler. 

VIÁTICO 

Das janelas desse escritório duas cenas me ficaram gravadas: 
Seriam umas 7 horas da noite; minha prima e eu estávamos brin- 
cando, quando ouvimos uma estranha cantilena que de longe 
vinha se aproximando. Corremos, curiosas, para a janela; vinha 
descendo pela rua uma multidão, cantando em voz soturna; não 
sei se era cantochão; suponho que cantavam o Miserere; nunca 
me certifiquei a esse respeito. No meio da multidão vinha um 
padre, não me lembro se debaixo do palio, como nas procissões. 
Alguém nos explicou que aquela multidão acompanhava o Nosso- 

(4) Conselheiro José Maria de Avelar Brotero e D. Ana Dabney. 
(5) 1874. 
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Pai que levavam para um moribundo. Em vez de viático, diziam 
então Nosso-Pai. Aquela cantaria lúgubre, a noite escura, a idéia 
duma pessoa morrendo, encheram-me de pavor. Nos dias de hoje, 
costumam os católicos romanos levar o Viático, isto é, o Sacra- 
mento da Eucaristia aos enfermos, porém o fazem de outro 
modo: os padres vão de automóvel em companhia de uma ou 
duas pessoas e levam a comunhão para o doente. Viático quer 
dizer Caminho. Esse sacramento é destinado a dar aos doentes 
Â força necessária para a grande viagem, para a pátria celeste. 

OS MOLEQUES NA ENXURRADA 

Outro dia, estava na casa da rua das Flores, e caiu uma pan- 
cada de chuva. Amainando a tempestade, corremos a priminha 
e eu para uma das janelas que dava para a rua das Flores. Pelo 
meio da rua, a água corria torrencialmente. Alguns molequinhos 
descalços brincavam radiantes de alegria com os pés dentro dágua. 
Como sentimos, minha companheira e eu não podermos fazer o 
mesmo. Que inveja tivemos daqueles garotos, a vontade pelas 
ruas; e que pensariam aqueles pequenos ao avistar, na janela 
do sobrado grande, duas meninazinhas, quais dois passarinhos 
engaiolados, bem resguardadas da chuva e das intempéries? Tal- 
vez as invejassem. . . Assim é a vida. . . 

UMA DESCRIÇÁO PESSIMISTA DE SÁO PAULO 

Em um jornal antigo, encontrei uma notícia interessante 
sobre o calçamento de São Paulo; foi escrit,o. porém, uns vinte 
ou trinta anos antes da data a que me refiro. Escreveu essa 
noticia o poeta lírico brasileiro e paulista Alvares de Azevedo: 
"As calçadas paulistanas são intransitáveis. Parecem encastoadas 
as tais pedras. As calçadas do inferno são mil vezes melhores. 
Mas, o pior da história é que as beatas e os cônegos cada vez 
que saem, a cada tropeçada blasfemam tanto, com o rosário na 
mão, que já estou enjoado." 

Conta mais o poeta: "Piratininga é uma vila sombria como 
uma eça de enterro. Com suas torres escuras e casebres tão pre- 
tos de noite como de dia; colocada na montanha, envolta de 
várzeas relvosas, tem ladeiras íngremes e ruas péssimas." 

Quando abri os olhos para esta Piratininga não a enxerguei 
"sombria como um eça de enterro". Via as suas torres; não as 
vi, porém, escuras. Nem "casebres tão pretos de noite como de 
dia". Vi muitos casebres, ao lado deles também muitos sobrados 
que sem serem luxuosos, eram espaçosos e cômodos. 
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UM NOBRE QUE ERA BISPO E MUSICO 

Teria meus 7 anos. Uma das vezes que foi em casa de meus 
tios, encontrei tudo em reboliço. Tinham chegado hóspedes, a casa 
estava cheia. Esse tio que morava com a família no prédio que 
pertencera a meus avós, era tio por afinidade, casado com uma 
de minhas tias, irmã mais velha de minha mãe. Esse senhor era 
do Rio de Janeiro, da Corte, como se dizia então. Pertencia a uma 
fa,mília que, não sendo rica, era uma família fidalga. E usando 
uma expressão daquele tempo - eram fidalgos em todos os sen- 
tidos. Esse senhor veio frequentar a Academia de Direito em São 
Paulo, conheceu minha tia e com ela se casou. Tinha um irmão 
que depois de formado em engenharia, abandonou a profissão e 
fez-se sacerdote católico. Como era instruído, de família distinta 
e homem virtuoso, foi logo escolhido pelo Imperador para bispo 
duma das províncias do Império.(G). Como não havia separação 
entre a Igreja e o Estado, era então o Imperador quem escolhia 
os bispos. Havia muitos anos que os irmãos não se encontravam; 
viera o bispo em visita ao irmão; trouxera em sua companhia 
uma irmã, casada com um médico e mais dois ou três padres de 
sua diocese. O velho prédio movimentou-se, a todo instante che- 
gavam visitas e presentes para o sr. bispo. Lembro-me de uma 
bandeja de balas de ovos deliciosas, envoltas em papel de seda, 
cores claras, recortados esses papéis com tal habilidade e per- 
feição como nunca mais vi. Esse presente tinha sido enviado pelas 
freiras de Santa Teresa. 

Tudo me causava admiração. Nunca vira um padre de perto, 
muito menos um bispo; causaram-me estranheza as suas vestes, 
diferentes das demais. Era um homem bonito, teria no máximo 
quarenta anos, rosto moço e cabelos brancos. Afável e de ma- 
neiras distintas. Estavam muitas pessoas reunidas na sala de vi- 
sitas. Era uma grande sala com janelas de sacada para a rua. Era 
forrada de papel branco com ziguezagues dourados. Do lado eon- 
trário as janelas, no centro da sala, encostado a parede, havia 
um grande piano de cauda. Anos antes, tendo um amigo de meu 
avo feito uma viagem a França, antes de partir, despedindo-se, 
perguntou a ele se desejava alguma coisa de lá. Meu avo pediu a 
esse senhor que comprasse na fábrica Pleyel, que era então con- 
siderada a melhor do mundo, um bom piano para as filhas. Nele 
fizeram seus estudos minha mãe e minhas tias. Na ocasião era 
o melhor que havia em São Paulo. 

Na sala, também estávamos, eu e minha priminha a observar 
tudo quanto se passava. Não sei se a pedido de alguém. vi o bispo 

( 6 )  D. Antonio Maria Correia de Sá e Benevides. 
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levantar-se e dirigir-se para o piano. Era, então. ainda muito tola; 
pensava que padres e bispos não poderiam tocar piano. Meu es- 
panto foi enorme quando ele começou a tocar e depois a cantar. 
Cantou uma linda canção italiana da qual nunca mais me esqueci: 
Santa Luzia. Anos depois, no colégio onde estive, cantávamos esta 
canção em coro. Agora, está um tanto esquecida, mas, há dois ou 
três anos, ainda a ouvi no rádio. Todas as vezes que esta canção 
me chega aos ouvidos, tenho presente aquele quadro do passado 
que já se foi. 

UMA SENHORA ILUSTRE 

A irmã do bispo causou-me também admiração, que per- 
dura até hoje. Esta senhora foi uma emérita educadora. Tivera, 
durante anos, um colégio de meninas em Petrópolis. Esse colégio 
funcionou muitos anos antes que tivessem ido para lá as Irmãs 
de Sion ou as Irmãs de S. Vicente. Na ocasião que veio a São 
Paulo, tinha fechado esse colégio e mais tarde, tendo seu ma- 
rido ido clinicar numa cidade de Minas, aí fundou outro colégio. 
No fim da vida, viúva, pobre, velha e doente ainda tinha um 
pequeno externato no Rio de Janeiro e conseguiu fazer estudar 
e se formar em medicina, um neto que perdera os pais em criança. 
Nos dias que passou em São Paulo, as pequenas da família sen- 
tiam-se atraídas por esta criatura fora do comum. Comprou uns 
novelos de lã de cores bonitas, agulhas de osso próprias para 
esses trabalhos e a todos nos ensinou os primeiros pontos de 
crochê e diversos trabalhos interessantes. O que mais nos agra- 
dou, porém, foi uma novidade: Com miolo de pão amassado, fazia 
cestinhas com lindas flores e também figurinhas. Por muito 
tempo, depois de sua partida, nos divertíamos fazendo esses tra- 
balhozinhos, apenas não fazíamos tão perfeitos e nem sabíamos 
colorir. 

Naquela ocasião em que a conheci, era ainda muito criança 
e não podia avaliar o valor excepcional dessa senhora. Encontra- 
mo-nos mais vezes na vida; não era mais admiração, era venera- 
ção que sentia por ela. Nunca mais encontrei mulher com tantos 
predicados. Ilustração invulgar para o tempo, distinção fora do 
comum, bondade sem conta e virtudes verdadeiramente cristãs. 
Só agora posso avaliar a influência benéfica que teria exercido 
sobre suas inúmeras alunas e sobre todos que a rodearam. Pes- 
soas excepcionais como essa, são como estrelas que deixam des- 
cer sobre nós a luz tranqüila do seu ser interior. 

"Todo ser amável. puro e bom torna o mundo melhor e pode 
ser ajudado e animado pela própria existência dessa bondade." 
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AINDA O CASARA0 DA RUA DAS FLORES 

Este velho prédio, donde me vieram essas recordações, já 
não mais existe. Com a remodelação da capital, foi ele abaixo.(7 ) . 
Há tempos, indo eu ao Ipiranga levar um netinho para conhecer 
o Museu, em uma de suas salas, deparei com uma maquetezinha 
do São Paulo antigo. Foi com viva emoção que localizei imedia- 
tamente o velho casarão da Rua das Flores. 

CARNAVAL E ENTRUDO 

O Carnaval daqueles tempos era diferente do de hoje. Cha- 
ma-se Carnaval aos três dias anteriores a quaresma. Tempo de 
folia que precede a quarta-feira de cinzas. Festa popular que 
tem a sua origem nas antigas festas do paganismo, com modi- 
ficações segundo o tempo e os países. Já os egípcios tinham diver- 
timentos semelhantes, com suas máscaras, seus disfarces, suas 
folias ou brincadeiras pelas ruas, em. homenagem ao deus Ápis; 
os gregos tinham as suas bacanais e os romanos as suas saturnais. 
Os povos que vieram depois, continuaram com essas festas tra- 
dicionais paga,  ainda que contra o desejo dos primitivos padres 
da Igreja Cristã, que desaprovavam a continuação desses folgue- 
dos. Na Idade Média, igualmente, havia essas diversões, com ou- 
tros nomes. Nos tempos mais modernos, o Carnaval de Veneza 
ficou famoso, por causa de suas danças, cantos e bailes masca- 
rados. Também o de Roma. 

Em São Paulo, durante os três dias, passavam pelas ruas 
centrais um ou mais préstitos carnavalescos. Durante o dia pe- 
rambulavam pela rua pessoas mascaradas sós ou em grupos. 
Quanto aos carros dos préstitos, em mocinha vi alguns alegóricos 
aos fatos do tempo que eram interessantes. Mas, o maior diver- 
timento aqui em São Paulo era o entrudo, brinquedo ou diverti- 
mento de jogar água nos outros. Com antecedência de muitos 
dias, famílias levavam o dia todo o fabricar laranjinhas ou limões 
de cheiro, como diziam. Nas lojas de ferragem, do tempo, encon- 
travam-se a venda forminhas de madeira para esse fim. A s  laran- 
jinhas ou limões, de cores claras, quanto mais bem feitas, mais 
transparentes. Enchiam-nas de água, quase sempre perfumada e 
com um pouco de cera derretida fechavam o pequeno orifício que 
ficara. Como doidos molhavam-se uns aos outros. Usavam algu- 
mas vezes bisnagas francesas, perfumosas, cousa fina. Quando não 
havia mais bisnagas, nem limões perfumosos, lá iam as canecas 
dágua e até baldes. 

(7) Ocupava uma parte da atual Praça da Sé .  
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O último entrudo a que assisti, teria meus 12 anos. Fomos a 
um escritório, num sobrado da rua da Imperatriz, hoje, 15 de No- 
vembro. Nem sei descrever o entusiasmo que havia; parecia um 
bando de crianças malucas. Pessoas passeavam pela rua com os 
guarda-chuvas abertos por causa da água que jogavam dos so- 
brados. Tempos que já se foram! 

Parece que nos países da Europa não usavam essa brinca- 
deira com água. Há muitos anos li um romance, nem me lembro 
qual foi, em que vinha a descrição de um Carnaval numa cidade 
da Itália. E em vez de Bgua, jogavam ovos. Dançavam e 
cantavam mais do que aqui. Havia muitos bailes de mas- 
carados. Aqui, também, os havia, mas, não iam famílias decentes. 
Seria inconcebível que uma dama ou senhorita da sociedade aus- 
tera paulistana se apresentasse num desses bailes. 

Li que um turco, uma vez, assistiu a um Carnaval em Paris. 
Voltou a Constantinopla, contou ao Sultão que os franceses fica- 
vam loucos certos dias, mas, que um pouco de cinza que lhes era 
aplicada na testa os fazia voltar ao seu juizo. Referia-se ele a cinza 
com a qual os padres católicos, depois da missa, quarta-feira, 
primeiro dia da quaresma, fazem uma cruz na fronte dos fiéis, 
proferindo estas palavras em latim: "Lembra-te que és pó e em 
pó te hás de tornar." Quando menina pensava que essas cinzas 
eram de ossos de defuntos; sei hoje que são de ramos bentos. 

CHACARA DO AROUCHE 

Da rua da Princesa meus pais mudaram-se para o Largo do 
Arouche. Lembro-me que muito gostei dessa mudança. Havia 
uma pequena lagoa. Durante o dia, mulheres lavavam roupas e 
garotos com suas varinhas procuravam pescar. Essa lagoa desa- 
pareceu anos mais tarde. 

O CONHECIMENTO DA MACARRONADA 

Do outro lado, com frente para outra rua, morava uma fa- 
mília italiana. Tinham uma menina que vinha brincar comigo. 
Era forte e inteligente; mais tarde estudou na Escola Normal e 
arranjou boa coloca@io na capital. Sua mãe ensinou a minha al- 
guns pratos italianos, ainda pouco conhecidos entre nós, macar- 
ronada, ravióli etc. . . 

NOMES TRISTES DE ALGUMAS RUAS 

No tempo colonial, os nomes dados as ruas da Paulicéia in- 
fundiam tristeza, correspondiam a vida silenciosa e modorrenta 
.de seus habitantes: Largo da Força, Largo do Pelourinho, Largo 
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do Capim, Rua Triste, Rua da Cruz Preta, Rua da Freira, Campo 
dos Curros, Beco dos Mosquitos, Beco Sujo, Beco do Mata-Fome, 
Beco do Sapo, Ladeira do Acu. A não serem nomes como esses, 
eram nomes de santos. Depois os paulistanos começaram a mu- 
dar de orientação e dar as suas ruas nomes de brasileiros e mesmos 
de estrangeiros dignos de que seus nomes não ficassem esqueci- 
dos. Assim, o bairro do Brás deve seu nome ao português João 
Brás, que ali ergueu uma capela do Bom Jesus do Matozinhos. 
O nome de Piques(8) foi devido ao negociante Ferreira Piques 
que ali permaneceu largos anos. Na ladeira dr. Falcão, residia o 
velho dr. Falcão.(9 1 .  

CRUZES 

Ao lado da pequenina lagoa, encostada no muro da chácara 
Rego Freitas, havia uma modesta cruz de madeira pintada de 
preto. A noite ouvia-se o coaxar das rãs e viam-se Iuzinhas nos 
pés da cruz, velas de sebo, acendidas pela devoção popular. 

Que significavam essas cruzes que pelo Brasil afora se encon- 
travam e ainda se encontram nas nossas estradas? Costume que 
nos veio de nossos avós lusitanos, que nos veio da Idade Média. 
Nessa época existiam inúmeras cruzes e capelinhas pelos cami- 
nhos nos países europeus. Quase sempre o seu aparecimento indi- 
cava um triste acontecimento: comemorava um assassinato ou a 
morte por um desastre e junto aos rios que alguém ali morrera 
afogado. Algumas vezes foram essas cruzes o começo de pequenos 
povoados e até de cidades, como a de Santa Cruz do Rio Pardo. 

Na Harpa do Crente, de Alexandre Herculano, no poema - 
"A Cruz Mutilada" - encontramos estes belíssimos versos: 

Amo-te, oh Cruz, até, quando no vale 
Negrejas triste e só 
Núncia do crime, a que deveu a terra 
Do assassinado o pó." 

. . . Numa revista de anos atrás, numa reconstituicão de  
Wasth Rodrigues, encontra-se uma estampa de uma enorme Cruz 
Preta, seus braços chegavam a altura das janelas dum sobrado 
antigo, que se levantava numa esquina da rua conhecida na oca- 
sião pela rua da Cruz Preta, ainda que tivesse sido batizada com 
o nome de rua do Príncipe, em homenagem a D. João VI, quando 
ainda príncipe chegou ao Brasil, em 1808. Essa rua é hoje a 
Quintino Bocaiúva. 

(8) Hoje Praça da Bandeira. 
(9) Professor da Faculdade de Direito, 
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Essa Cruz Preta tem uma longa história; aqui a ela apenas 
faço uma pequena referência. Os paulistanos tinham grande fé 
nesse madeiro; junto a ele rezavam a noite e faziam uma grande 
festa no dia 3 de maio. Uma noite, em 1829, os estudantes da 
Academia de Direito roubaram essa Cruz e a lançaram no Anhan- 
gabaú, riozinho que hoje está encanado. Foi uma estroinice da 
mocidade acadêmica. A cruz, depois, foi retirada da água e colo- 
cada noutro local, mesmo no Piques. Dela não existem vestígios. 
Esses fatos passaram-se há mais de um século. 

A poesia que se segue, profundamente brasileira, do nosso 
inspirado Castro Alves, é também antiga, porém não tanto, pois 
esse poeta faleceu em 1871: 

"A CRUZ DA ESTRADA 

Caminheiro que passas pela estrada, 
Seguindo pelo rumo do sertão, 
Quando vires a cruz abandonada, 
Deixa-a em paz a dormir na solidão. 

Que vale o ramo de alecrim cheiroso 
Que lhe atiras nos braços ao passar? 
Vais espantar o bando buliçoso 
Das borboletas que lá vão pousar. 

É de um escravo humilde sepultura, 
Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz; 
Deixa-o dormir no leito de verdura 
Que o Senhor, entre as relvas, lhe compôs. 

Não precisa de ti. O gaturamo 
Geme por ele a tarde no sertão; 
E a juruti, do taquaral no ramo, 
Povoa, soluçando, a solidão. 

Entre os braços da Cruz a parasita, 
Num abraço de flores, se prendeu; 
Chora orvalhos a grama, que palpita, 
E lhe acende o vagalume o facho seu. 

Quando a noite o silêncio habita as matas, 
A sepultura fala a sós a Deus.. . 
Prende-se a voz na boca das cascatas 
E as asas de ouro aos astros lá nos céus. 
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Caminheiro! do escravo desgraçado 
O sono agora mesmo começou! 
Não lhe toques no leito de noivado, 
Há pouco a liberdade o desposou." 

("Espumas Flutwintes") 

IGREJA DO COLÉGIO 

Um domingo me levaram para assistir à missa do meio dia, 
na igreja do colégio. Era, então, a missa da moda. Essa igreja 
existia no Pátio do Colégio, assim chamado por causa do primi- 
tivo colégio dos jesuítas, nesse local fundado. 

Lembro-me que era toda caiada de branco, que estava com- 
pletamente cheia e que a música era atroante; no coro tocava a 
banda dos Permanentes. 

A igreja do colégio foi demolida em 1898. 
Não posso explicar a falta de compreensão dos católicos pau- 

listanos daquele tempo de irem ouvir trechos de óperas e mú- 
sicas profanas, na hora da missa, num templo em que devia reinar 
devoção e recolhimento. 

RELIGIOSIDADE APARENTEMENTE SUPERFICIAL 

Pelo grande número de igrejas e tendo ainda a capital pe- 
quena população, era de se presumir que o povo fosse profunda- 
mente católico. Creio que assim tivesse sido em tempos idos. Não 
foi esta a impressão que me ficou, impressão talvez falsa ou de- 
vida ao meio em que vivia. Eram batizados, confessavam-se para 
casar porque assim exigiam os padres; não havia casamento civil; 
faziam questão de receber o viático e a extrema unção antes de 
morrer. Muitos não comiam carne as sexta-feiras; quanto ao jejum 
nem se ouvia falar nele. Por ocasião da Semana Santa as igrejas 
ficavam repletas. As procissões também eram muito concorridas. 

NAMOROS E RECEPÇOES 

Os namoros eram de longe, das janelas; continuavam nas 
reuniões dançantes. Às danças improvisadas chamavam um as- 
sustado. 

Naquele tempo, era uso quando os rapazes de outros estados 
vinham frequentar a Academia de Direito, os pais, se tinham ami- 
gos ou conhecidos em São Paulo, escreviam cartas de recomenda- 
ção que os filhos aqui chegando entregavam de mão própria aos 
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destinatários. Um meu tio(l0) sendo do Rio de Janeiro, conservava 
lá parentes e amigos e tinha, também, muitos conhecidos minei- 
ros. Por motivo de moléstia, residira uns anos na cidade de Cam- 
panha e estivera também em Ouro Preto, como Presidente da Pro- 
víncia de Minas Gerais. Militas estudantes mineiros e cariocas 
eram seus recomendados. Sendo um homem sociável e de trato 
lhano, sempre os recebia com afabilidade. Domingo, a tarde, com 
o pretexto de virem fazer uma visita ao velho, esses rapazes lá 
se apresentavam. Por sua vez, amigas de minhas primas para 
lá se dirigiam e logo improvisavam uma dancinha; a sala de vi- 
sitas, que era grande, se prestava para isso. A música era tacada 
ao piano, pelas moças que se revezavam. O velho não arredava 
pé da sala, dando atenção e conversando gentilmente com todos. 
Havia alegria geral, dançava-se com animação, sempre o máximo 
respeito. As danças eram: quadrilha francesa, quadrilha ameri- 
cana, mais moderna e animada; a mazurca, o shotish e a valsa, a 
mais apreciada de todas. E como música, que lindas valsas apa- 
reciam naquela ocasião! 

A meia noite, minha tia apresentava um chazinho, acompa- 
nhado de leite, pão, biscoitos, queijo. Todos, satisfeitos, tomavam 
o seu chá e se retiravam. Nem uma gota de álcool. 

Nós, mocinhas, muito nos divertíamos nessas reuniões tão 
íntimas e tão respeitosas. Suponho que também esses rapazes,. 
pois que, espontaneamente, sem prévia combinaçáo, lá estavam 
eles, no domingo seguinte. Desses mineiros, diversos mais tarde 
ocuparam posição saliente em seu Estado, ou como magistrados 
ou como políticos.( 11 ) Um deles, que se casou com uma de nossas 
companheiras, frequentadora dos - assustados - faleceu, há 
poucos anos, no Rio de Janeiro, como Ministro do Supremo Tri-- 
bunal Federal. ( 12 

RIO DE JANEIRO 

Estávamos no inverno; meu pai lembrou-se de me propor- 
cionar um passeio ao Rio de Janeiro. Isto me causou imensa 
alegria; ouvia frequentemente falar na Corte, Rio de Janeiro, ci- 
dade maravilhosa! Que desejo tinha de conhecer o mar! 

Uma manhã, ainda escuro, seguimos de carro para a Estação 
do Norte. Era medonha a travessia, aquela hora, pela Várzea do 
Carmo, despovoada, sem iluminação e frequentemente batida por 
um vento frio e úmido. 

(10 )  Conselheiro José Maria Correia de Sá e Benevides. 
(11) Conde de Afonso Celso, Afrânio de Melo Franco, Francisco Brant, 

Sabino Lustosa, Camilo Soares de Moura e outros. 
(12) Edmundo Lins. 
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Na ocasião do nosso passeio ao Rio de Janeiro, era essa cidade 
muito mais alegre e animada do que a nossa capital. Abstraindo 
a sua incomparável natureza, não se poderia dizer que fosse uma 
metrópole maravilhosa. As ruas do centro eram retas e compri- 
das, mas estreitas, mal calçadas. Nelas havia sempre grande mo- 
vimento de transeuntes. Seus largos ou praças eram espaçosos, 
notadamente o Campo de Santana. Ao contrário de São Paulo, 
cujos largos eram minúsculos. Os bondes eram como os daqui, 
de tração animal, com a diferença que os de lá eram mais fre- 
quentes e sempre repletos de passageiros. 

Avisto a Copacabana dos tempos passados.. . Praia a perder 
de vista, areia alvíssima, parecia uma fita branca, estendida, junto 
do mar; deserta, mar bravo e ao longe uma igrejinha num pro- 
montório. 

A vida é o dia de hoje 
A vida é ai que mal soa, 
A vida é sombra que foge 
A uida é nuvem que voa; 

A vida é sonho tão leve 
Que se desfaz como a neve 
E como o fumo se esvai: 
A vida dura um momento, 
Mais leve que o pensamento; 
A vida leva-a o vento, 
A vida é folha que cai! 

(Excertos, anotados por Dario Abranches Viotti) 



AS CARTAS DE RICARDO GUMBLETON DAUNT 

(Os padres do Patrocínio de Itu e outros assuntos) 

Lycurgo de Castro Santos Filho 

Em sua louvável faina de infatigável rebuscador de arquivos, 
o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo, José 
Pedro Leite Cordeiro, encontrou na lata 321, documento 23, do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, as cópias das cartas 
escritas por Ricardo Gumbleton Daunt (1818-1893) e endereçadas 
a Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, barão Homem de 
Me10 (1837-1918). Referidas cópias foram oferecidas ao Instituto 
sediado no Rio de Janeiro pelo neto e homônimo do missivista, 
Ricardo Gumbleton Daunt (1894-1977). Os originais, segundo in- 
formou este ultimo (l) ,  foram há tempos adquiridos e incorpo- 
rados a coleção de manuscritos do Museu David Carneiro, de 
Curitiba, no Paraná. 

José Pedro Leite Cordeiro fez copiar as cartas e julgold de 
interesse a reprodução, comentada, que ora se faz nesta Revista 
do sodalício de São Paulo. Algumas delas, a seguir relacionadas. 
já foram publicadas por Ricardo Daunt (Neto) no estenso estudo 
de sua autoria intitulado: "Diogo Antônio Feijó na tradição da 
família Camargo", in "Revista do Inst. Hist. e Geog. de São Paulo", 
43:l-360, São Paulo, 1944. Não há necessidade de novamente trans- 
crevê-las, e são elas as enviadas de Itu e datadas de 17-7-1856, com 
numerosos dados para a biografia do Regente Feijó; de 25-7-1856, 
ainda sobre o padre Feijó e sobre os ascendentes do conselheiro 
e senador Paula Sousa, e seu perfil moral e político; de 4-8-1856, 
sobre o desenvolvimento da Província de São Paulo, a índole dos 
paulistas, seu nacionalismo e outros assuntos; de 17-8-1856, nova- 
mente sobre aspectos da vida política de Feijó e sua quizila com 
os Andradas, e informes sobre pessoas de Campinas; de 26-9-1856, 

1) - In eRev. Inst. Hist. e Geog. de São Paulo», 4355  
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sobre a politica seguida pelo Imperador D. Pedro I, e sobre elei- 
ções em Itu; de 25-1-1857, sobre o seu amigo Cândido José da 
Mota e ainda sobre o senador Paula Sousa; de 13-6-1857, esta es- 
crita de Campinas e versando sobre o Irmão Joaquim e a comu- 
nidade dos "padres do Patrocínio", de Itu. 

Permaneceram inéditas, ao que parece, as demais missivas 
copiadas e contidas na lata 321 do Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro. São elas dirigidas, como as anteriores, a Homem 
de Melo, datadas de 14-12-1856, 28-3-1857, 8-7-1857, 24-6-186 , 
(1860?), e, mais uma, de 4-10-1857, enviada, não ao barão, mas a 
António Augusto da Fonseca. Convém, então, aqui publicá-las, 
como encareceu José Pedro Leite Cordeiro, porquanto as infor- 
mações nelas contidas e os comentários que suscitam, são de real 
interesses histórico. 

Ricardo Gurnbleton Daunt, bem conhecido dos cultores da 
história paulista e nacional, foi um epistológrafo de mão-cheia, e 
desabusado. Até mexericos e bisbilhotices são encontrados na 
correspondência que endereçou ao seu compadre - padrinho de 
um de seus filhos - o senador do Império e diretor da Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, José Martins da Cruz Jobim 
(1802-1878), correspondência dada a lume no "Anuário do Museu 
Imperial", XIV, Petrópolis, 1953. 

Nascido no castelo de Kilcascan, condado de Cork, na Irlanda, 
estudou em Paris e diplomou-se em Medicina na Universidade de 
Edimburgo. Clinicou em Londres, e em 1842 dirigiu-se a colônia 
inglesa do Cabo da Boa Esperança, atual República da África do 
Sul. De lá veio para o Brasil, onde, em 1843, revalidou o diploma 
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Exerceu a profissão 
em Macaé, na Província do Rio de Janeiro, e em 1845 transferiu-se 
para Campinas, e aí se casou com moça de velha família paulista, 
Ana Francelina de Camargo. Dela teve nove filhos. Em 1851 mu- 
dou-se para Itu, após se indispor com os adept,os da Homeopatia 
em Campinas. Em Itu permaneceu até 1857 e de lá escreveu a 
Homem de Melo e a António Augusto da Fonseca as cartas ora 
analisadas. Quatro delas, as de 13-6-1857, 8-7-1857, 4-10-1857 e de 
24-6-186.(1860?) foram datadas de Campinas. 

Em Itu, Ricardo Daunt foi eleito deputado à Assembléia Pro- 
vincial de São Paulo, legislatura de 1854-55, e no desempenho do 
mandato conseguiu a criação da Comissão de Saúde Pública, até 
então inexistente. Candidatou-se, sem êxito, a reeleição, alcançan- 
do apenas a décima suplência. Em Campinas foi Juiz de Paz 
(18731, suplente de vereador em algumas legislaturas, e vereador 
(1887-1889). Na República, além de membro do Conselho de In- 
tendentes que substituiu a Câmara de Vereadores (1890), filiou-se 
ao efêmero Partido Católico de São Paulo (1890). Ingressou no 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1847, e a instituição 
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doou diversos documentos de valor, como os manuscritos dos 
Taques Pompeus, duas poesias do capitão-mar de Itu, Vicente da 
Costa Taques Góis e Aranha, e documentos de interesse para a 
cidade de Campinas, como a portaria do capitão-general de São 
Paulo, D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mouráo, morgado de 
Mateus, ordenando a Francisco Barreto Leme (1704.1782) a fun- 
dação de Campinas (1774). 

Ricardo Daunt deixou opúsculos e artigos de cunho histórico, 
genealógico e crítico, em jornais e almanaques. Pertenceu a so- 
ciedades científicas estrangeiras e correspondeu-se com diversos 
próceres brasileiros, como Justiniano José da Rocha, João Mendes 
de Almeida, os já citados Cruz Jobim e Homem de Melo, e outros 
mais. Dedicou-se, como se disse, a epistolografia. Foi nas cartas 
que efetuou o jornalismo político de seu tempo, sob as diversas 
formas da noticia, da crônica, da sátira e do boato. Era mordaz, 
ferino, e relatava o fato com todas as minúcias: - "José Bonifá- 
cio não profere aulas na Faculdade de Direito porque dorme até 
tarde". . .; - "consta que a baronesa-viúva X. (e lá vinha o nome 
completo) casou-se grávida". . . e por aí além. 

As suas cartas são fontes documentais de valia. De onde o 
interesse na publicação que ora se faz de algumas epístolas ainda 
inéditas. A de 14 de dezembro de 1856 anuncia a Homem de Melo 
a remessa de um folheto que pertencera, talvez, ao conselheiro 
Paula Sousa. "Creio", disse, "que todas as peças do folheto, que 
aimanaram da Câmara de Itu, são da pena do sr. Cândido José 
da Mota, hoje vegetando em Porto Feliz por ingratidão dos 
homens ". 

Francisco de Paula Sousa e Mel0 (1791-1851), nasceu em Itu 
e morreu no Rio de Janeiro. Foi deputado geral, senador, conse- 
lheiro de Estado, ministro e presidente do Conselho de Ministros 
do Império do Brasil (1848). Pertencia ao Partido Liberal. Daunt. 
em outras cartas já publicadas pelo neto, dele disse que náo 
possuía a firmeza de atitudes que fora o apanágio de Diogo An- 
tônio Feijó (1784.18431. Aliás, o missivista nutrla pelo Regente - 
primo-irmão de seu sogro - calorosa admiração. 

O boticário Cândido José da Mota, também natural de Itu. 
ali foi vereador e era compadre e amigo do padre Feijó. Tomou 
parte, como este, na Revolução Liberal de 1842. Mudou-se para 
Porto Feliz, provavelmente por perseguição política, que atingira 
até a um seu filho, e nessa cidade exerceu a advocacia. Era tio-avô 
do professor de direito e político paulista. Cândido Nazianzeno 
Nogueira da Mata (1870-19421, e tio-bisavô do acadêmico e mi- 
nistro Cândido Mota Filho (1897-1977). Este, em suas Memórias(2). 

2) - Cândido Mota Fiiho, <Contagem Regressiva>, Rio de Janeiro, 1972 
pág. 270 
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transcreveu o seguinte trecho de um "Diário" do avô Fernando 
Mota: "Estive em Itu, na casa em que o padre Feijó reunia seus 
alunos de filosofia. Meu tio, Cândido José da Mota, foi seu secre- 
tário durante a revolução de 1842 e foi quem lhe deu noticia da 
d-errota de Venda Grande, que foi o golpe de morte no movimento 
liberal. Vacilou em dar-lhe a noticia, pois Feijó, doente, paralí- 
tico, poderia ter o seu estado agravado. Mas isso não aconteceu. 
Recebeu a notícia com tranqüilidade e disse ao meu tio: - "Va- 
mos aumentar o número de comprometidos para obter anistia!". 

Juntamente com o folheto, Daunt - sempre um enamorado 
de papéis de natureza histórica - enviou a Homem de Melo a 
cópia do alvará assinado pelo Imperador D. Pedro I e que con- 
cedia, em 17-3-1823, o título de "Fidelissima" a cidade de Itu, "por 
haver partido do povo ituano a grandiosa idéia da Independência 
do Brasil". 

Em outra carta, a de 28-3-1857, escrita de Itu, Daunt agrade- 
ceu a Homem de Me10 a remessa de "um precioso documento", 
que seria a "relação dos nomes dos membros da Constituinte", 
e disse que iria publicar, tal documento, no jornal "25 de Março", 
de propriedade e redação de Carlos Hidro (sic) da Silva, residente 
na fazenda situada na "histórica e pitoresca Araçariguama". 
Carlos Ilídio da Silva (1815-18841, natural de Itu e falecido em 
Araçariguama (São Roque), bacharelou-se em 1837 na Academia 
de Direito de São Paulo. Doutor em direito pela mesma Academia. 
Advogou em São Roque por algum tempo. Filiado ao Partido 
Conservador, ficou em oposição a Revolução Liberal de 1842. 
Membro do "entourage" do vitorioso general e então barão de 
Caxias, quando da triunfal entrada na vencida Sorocaba, ali per- 
maneceu e foi Juiz Municipal, e elegeu-se deputado a Assembléia 
Provincial de São Pau10 na 6.* legislatura (1844.451. Com o retorno 
dos liberais ao poder, não mais voltou a Assembléia Provincial. 
Mudou-se para Itu, onde foi Juiz Municipal ( 3 ) .  Mais tarde tor- 
nou-se fazendeiro em Araçariguama, ali residiu e, a propósito, 
escreveu Daunt: a sua "existência em um retiro tal ( a  fazenda) 
é uma grande vergonha a gente da governança". O missivista não 
tinha papas na língua e lamentava o não aproveitamento de seu 
correligionário Carlos Ilidio em algum cargo ou função. Este 
ituano mereceu os melhores elogios do missivista. De acordo com 
Freitas Nobre (4 ) ,  "a imprensa de Itu nasceu em 1857 com o "25 
de Março", impresso na tipografia de Joaquim Leme de Oliveira 
César". Achava-se, pois, esse jornal, que foi o primeiro a circular 

3) - In Luís Correia de Melo, %Dicionário de Autores Paulistasu, São 
Pauio, 1954, pág. 578 

4) - In Freitas Nobre, <História da Imprensa de São Paulo», S. Paulo, 
1950. pág. 87 
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em Itu, nos números iniciais, quando Daunt, que se conservara 
"alheio a redação" por estar "a afogar no meio de um turbilhão 
de afazeres", entregou o documento para a publicação. O título 
da folha - "25 de Março" - deve ser uma alusão ou homenagem 
a data do juramento da primeira Constituição do Império do 
Brasil, que se efetuou a 25 de março de 1824. Mais tarde, desapa- 
recido esse jornal, de existência efêmera como a de quase todos 
os que circularam no século XIX, Carlos Ilídío lançou, ainda em 
Itu, o periodico "O Agricultor Paulista", 1860, também de vida 
breve. Apaixonado da agricultura, o frustrado doutor em direito 
inseriu no "Correio Paulistano", de São Paulo, a partir de 1851, 
um "folhetim agrícola bi-semanal", segundo ainda Luís Correia 
de Melo. 

Quanto ao "meu amigo, o sr. Antônio Francisco de Faula 
Sousa", que se iria associar a Carlos Ilídio na redação do "25 de 
Março", só pode ser o filho mais velho do conselheiro Francisco 
de Paula Sousa e Melo. Antônio Francisco (1819-1866) nasceu em 
Itu e aí morreu. Médico pela Faculdade de Louvain, na Bélgica, 
em 1842, clinicou em sua cidade natal, e aí foi vereador e pre- 
sidente da Câmara Municipal. Deputado provincial, geral ( 1864-66). 
ministro da Agricultura (1865), morreu repentinamente aos 47 
anos, de "uma insolação", informou J. J. Ribeiro (5). Teve um 
filho, Antônio Francisco de Paula Sousa (1843-1917), seu h o d -  
nimo, que foi distinto engenheiro, fundador e diretor da. Escola 
Politécnica de São Paulo (1892). De 1853 a 1865, o Brasil foi go- 
vernado por Gabinetes de conciliação, formados por políticos 
conservadores e liberais moderados. Daí a possível composiç2o. 
anunciada por Daunt, no jornal "25 de Março", de um conser- 
vador (Carlos Ilídio) e de um liberal (Antonio Francisco, que, 
por sinal, foi ministro da Agricultura do último Gabinete de con- 
ciliação (1865 1. 

A carta de 8-7-1857, escrita de Campinas, foi enviada com 
uma outra, do padre João Paulo Xavier, que foi, como se lerá 
adiante, um dos "padres do Patrocínio", de Itu, que forneceu 
notícias sobre o "Irmão Joaquim". Também sobre este, o missi- 
vista acrescentou o que sabia: O Irmão Joaquim pertencia à mes- 
ma familia do bacharel Joaquim Augusto do Livramento, que, de 
1848 a 1856, em sucessivas eleições, fora deputado geral por Santa 
Catarina, aliás único representante dessa Província, nesse perío- 
do; devotava-se o Irmão ao culto do Coração de Jesus, e em Itu 
residiu por algum tempo, ali estabelecendo um Seminário para 
órfãos. 

Joaquim Francisco do Livramento (1761-1829 1, conhecido 
como Irmão Joaquim, nasceu em Santa Catarina e morreu em 

- - -  

5) - In  J. J. Ribeiro, ~Cronologia Paulista*, I1 (2)-433, S. Paulo, 1901 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 175 

Marselha, França, quando se dirigia a Roma para obter fundos 
para um Seminário de órfãos que fundara em Angra dos Reis. 
Singular figura a desse peregrino brasileiro, que em piedosas ro- 
marias obtinha, esmolando de porta em porta, meios para a fun- 
dação do Seminário de órfãos São Joaquim, na Bahia (1796-18001, 
e de outros idênticos no Rio de Janeiro, São Paulo e Itu. Despro- 
vidos de recursos e de auxílio governamental, tais seminários, 
destinados a encaminhar órfãos para a carreira eclesiástica, cedo 
desapareceram. O de Itu existia ainda em 1856, segundo informou 
Daunt. Narrou este que o Irmão Joaquim fora para Itu atraído 
pela notícia de um legado deixado pelo "último Jesuíta paulistano", 
o ituano padre José de Campos Lara, que foi quem trouxe de 
Roma um manuscrito latino, de autor anônimo, sobre a vida do 
padre Estanislau de Campos, adiante citado. Com o legado cons- 
truiu o Seminário de Itu (1823?). Em sua "História da Companhia 
de Jesus" (61, Serafim Leite escreveu: "O padre José de Campos, 
de Itu, que se ilustrou no Brasil, aparece nele (catálogo) com resi- 
dência em Trastevere (Itália), e ainda sem a nota de ter saído 
da Itália em 1783". Veio depois, como informou Ricardo Daunt. 
Esse Jesuíta era um dos 522 padres da Companhia que viviam na 
Itália em 1780, sobreviventes da expulsão ordenada pelo marquês 
de Pombal (1699-1782), de Portugal e Colônias, incluído o Brasil. 
Morto o Rei D. José I (1714-1777), ficaram livres os Jesuítas, mas 
continuaram a morar, por algum tempo mais, nas "Residências 
de Exílio", como a de Trastevere, e recebiam Subsídio Régio man- 
dado pagar pela Rainha D. Maria I (1734.18161, que sucedera ao 
pai, D. José I. A Companhia de Jesus voltou a se estabelecer no 
Brasil somente em 1841. 

Ricardo Daunt referiu-se a mais dois Jesuitas, certamente 
paulistas. Um, que não nomeou, morreu em viagem, quando se- 
guia prisioneiro para a Europa. E o outro, que seria irmão do 
primeiro, chamou de padre Miguel de Campos Bicudo, que vem 
relacionado por Serafim Leite (7) como Micael de Campos, "pau- 
lopolitanus", com 20 anos e nascido em 21-11-1734, tendo ingres- 
sado na Companhia em 17-7-1754. Serafim Leite relaciona outro 
"paulopolitanus" (pág. 429), Gabriel de Campos, com 19 anos em 
30-7-1749, quando entrou para a Companhia, havendo nascido em 
4-12-1729. Seria o irmão de Miguel? Parece que não, segundo Silva 
Leme, como se lerá adiante. A certeza só se obteria com a leitura 
do "Catálogo" acima referido, e que não foi transcrito pelo mis- 
mo Serafim Leite, mas que se encontra no Arquivo da Companizia 
de Jesus, em Roma. 

6) - In Serafim Leite, *História àa Companhia de Jesus no Brasil? 
VII:361, Rio de Janeiro, 1949 

,I) - I n  Serafim Leite, op. cit., 430 
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Nesta carta de 8-7-1857, há, em continuação, uma referência 
a fundação do Seminário da Lapa, no Rio de Janeiro, pelo padre 
Ãngelo de Siqueira, "ascendente colateral" do sogro de Daunt. De 
fato, o Seminário da Lapa do Desterro, no Largo da Lapa, foi 
estabelecido em meados do século XVIII pelo padre Ângelo de 
Siqueira. Quando o Príncipe Regente D. João (1767-1826) veio 
para o Brasil em 1808, o Seminário foi requisitado e ocupado pelos 
frades Carmelitas, que haviam sido desalojados do convento que 
habitavam para nele se instalar a Corte (8). Antenor Nascentes 
informou que foi a 20-2-1751 que se deu o lançamento da primeira 
pedra do Seminário da Lapa, cujo edifício não foi demolido e até 
hoje se conserva (9). 

O padre Ângelo de Siqueira Ribeiro do Prado era paulista, 
tendo nascido em Parnaíba em princípios do século XVIII. Estu- 
dou w m  os Jesuítas, como informou J. J. Ribeiro (op.cit., 2(1):443), 
tornou-se presbítero e doutor em direito canônico, e, depois de 
estagiar na Europa como missionário, veio para o Rio de Janeiro 
e aí fundou o então Seminário Episcopal. Faleceu no Rio de 
Janeiro a 7-7-1776. 

Finalmente, ainda na carta de 8-7-1857, Daunt informou que 
possuía o manuscrito latino "feito em Roma", da vida do "grande 
paulista padre Mel. ( ? I  Estanislau de Campos". Trouxera-o o 
padre José de Campos Lara, atrás citado, sobrinho de Estanis- 
lau. Pretendia publicá-lo: - "espero breve dar ao prelo a expensas 
de membros da família de Campos Vandemburg". Não o fez. Mais 
tarde doou o manuscrito - "Vita Patris Stanislai de Campos, e 
Societate Jesu" - ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
que através de Tristão de Alencar Araripe (1821-19081, político na- 
tural do Ceará, e autor da versão portuguesa, publicou nas duas 
línguas o referido documento, em sua '.Revista Trimestral", 
52(11):5-113, Rio de Janeiro, 1889. Houve, ainda, publicação em 
livro, Rio de Janeiro, 1889, como informou Estevão Leão Bourroul 
em seu volume sobre a vida e obra de Ricardo Gumbleton 
Daunt (10). 

O padre Estanislau de Campos (1649-1734) nasceu em São 
Paulo e aí faleceu. Filho de Felipe de Campos, português, e de 
Margarida Bicudo de Mendonça, teve numerosos irmãos, dentre 
os quais José de Campos Bicudo, que doou ao Colégio de São 
Paulo as suas terras de Botucatu. Entrou para a Companhia de 
Jesus em 1667 e tê-lo-ia feito por haver falecido prematuramente 

8 )  - In Vivaldo Coaracy, <Memórias da cidade do Rio de Janeiros, 323 
326, Rio de Janeiro, 1965 

9 )  - In Antenor Nascentes, aEfemérides Cariocasn. Rio de Janeiro. 1965, 
pág. 31 

10) - In Estevão Leão Bourroul, <O doutor Ricardo Gumbleton Daunts, 
Sáo Paulo, 1900, pág. 74 
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a sua noiva Inês Pedroso de Barros, filha do grande sertanista 
Antônio Pedroso de Barros, segundo informou o linhagista Pedro 
Taques (1 1). Fez a profissão solene em Olinda em 1687 e foi Reitor 
dos Colégios do Espírito Santo (1693), de Olinda (1698) e da 
Bahia i 1705). Provincial dos Jesuftas no Brasil (1713-17161, en- 
contrava-se no Colégio do Rio de Janeiro quando a cidade foi to- 
mada e saqueada pelo francês Duguay Trouin (1713). Grandes 
forem, segundo narrou Estanislau, os prejuízos dos Jesuítas com 
o saque e o pagamento do resgate. Visitador cios Colégios de 
Santos e de S20 Paulo (17241, neste veio a falecer aos 85 anos 
de idade. Como prova do poder exercido pelos Provinciais Je- 
suítas na época, basta referir que Estanislau, quando Provincial, 
ao se dirigir aos reis de Portugal, declaravva-se "Provincial da Com- 
panhia de Jesus da Província do Brasil e Administrador no Es- 
piritual e Temporal das Missões e Índios desta Província". 

O paulista Estanislau foi um dos mais notáveis Jesuítas do 
Brasil, como administrador ou como letrado e professor. Ensinou 
Humanidades e Filosofia, e dele ficaram cartas em latim dirigidas 
ao Padre Geral, e ainda outros escritos. De família radicada em 
I:u, era tio ao padre da Companhia, Estanislau Cardoso de Cam- 
pos, e tio-avô dos também Jesuítas padres José de Campos e 
Rliguel de Campos (Bicudo), referidos na carta ora comentada 
como os "dois irriiãos" que "obtiveram a coroa de martir a custa 
do marquès de 2ombal e dos Filósofos. Um (o padre José) foi 
consignado ao Oceano", morto pelos maus tratos sofridos em 
viagem, e o outro "jaz sepultado em Roma - eterno representante 
ali da antiga piedade e constância católica da nobreza Ituana". 
Em Silva Leme (121, ambos são descritos como possuindo 27 e 
25 anos, respectivamente, no ano de 1762; para cada um, acres- 
centou Silva Leme: "da Companhia de Jesus, foi para a Itália". 
Eram filhos de Felipe de Campos Bicudo e de Maria de Almeida, 
de Itu, e netos de José de Campos Bicudo, irniáo de Estanislau 
de Campos, como se disse anteriormente. Em a obra de Silva 
Leme, constam os "Campos Brandemburgo", que Daunt citou, 
aliás corretamente, como "Campos Vandemburg". 

A carta de 4-10-1837, ainda escrita de Itu, foi dirigida ao dr. 
Antônio Augusto da Fonseca. Quem seria este senhor? Houve, no 
século passado, dois paulistas com esse nome. Um, ituano de des- 
taque e falecido em São Paulo em 1900, casou-se com Ana Cân- 
dida Pacheco e Silva, e era filho de Joaquim Manuel da Fonseca 
Pacheco e de Inácia Joaquina de Almeida. Luís Correia de Melo(l3) 

11) - In Serafim Leite, op. cit., VII:122 
12) - In Silva Leme, SGenealogia Paulistanau, titulo Campos, 4:190, São 

Paulo, 1904 
13) - I n  Luís Correia de Melo, op. cit., 229 
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informou que esse Antônio Augusto da Fonseca residira em Mogi 
Mirim e Campinas, viajara várias vezes para o Europa e colaborara 
em jornais e revistas, havendo publicado biografias de vultos de 
Itu, no órgão do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. 
O outro Antônio Augusto da Fonseca, é relacionado por Silva 
Leme (1:214) como "filho natural reconhecido" do senador José 
Manuel da Fonseca, adiante referido. Faleceu em Rio Claro, "onde 
foi distinto advogado", e era casado com Maria Inocência de 
Andrade, filha de José Inocência de Andrade, da qual teve apenas 
uma filha. Nada mais acrescentou Silva Leme. Pois bem, a carta 
de Daunt está dirigida a um dr. Antônio Augusto da Fonseca, e o 
primeiro acima citado não era doutor. Este era advogado. E 
pela desenvoltura de Daunt ao escrever: - "V.S. teve também um 
avô padre Antônio Pacheco", parece que de fato se estaria diri- 
gindo a alguém que por ser "filho natural" pouca importância 
concedia a própria linguagem. Esse dr. Fonseca possuiu prestigio 
político e foi deputado a Assembléia Provincial de São Paulo em 
quatro legislaturas, a partir de 1864 e até 1879. Quem sabe o pai 
senador o encarreirou na política paulista? Como se repetirá 
adiante, a ascendência legítima, ou ilegítima, não interessa. Pro- 
curou-se, apenas, descobrir a identidade da pessoa que recebeu 
a carta. O dr. Fonseca morreu antes de 1899. 

Pela pergunta de Daunt: - "diga-me se em Pindamonhangaba 
há muita pobreza e se se encontram tradições históricas", infe- 
re-se que Fonseca, o destinatário da missiva, encontrava-se 
nessa cidade do Vale do Paraíba. E nesse caso, o "Padre" prepo- 
tente, cujo nome não foi citado, seria o monsenhor Inácio Mar- 
condes de Oliveira Cabra1 (1783-18631, natural de Pindamonhan- 
gaba, aí falecido, e que na cidade foi chefe político liberal (Daunt 
era conservador, como se sabe), delegado de polícia, e Juiz Mu- 
nicipal. Elegeu-se deputado a Assembléia Provincial de São Paulo 
em 4 legislaturas e deputado geral a Câmara do Império em 
1857-60 (14). Outro sacerdote poderia ser o incriminado, o padre 
Francisco de Paula Toledo (1805-1881), um dos chefes do Partido 
Conservador em Pindamonhangaba, que em 1857 exercia o man- 
dato de deputado à Assembléia Provincial de São Paulo. Mas esse 
somente exerceu funções públicas na cidade após a Revolução de 
1842 e por ano e meio apenas. De qualquer forma, um deles - 
monsenhor Marcondes ou o padre Toledo -, seria o "padre" 
prepotente, responsável pelo "barbarismo de costumes pouco 
consentâneo com o nosso progresso material". Por sinal que Daunt 
se revelou, nessa carta, irado contra alguns sacerdotes, ele que 
era católico fanático. "Estou contentíssimo que o padre Vicente 

14) - In Ataide Marcondes, apindamonhangaba através de dois e meio 
séculosn, S. Paulo, 1924, págs. 228 a 230 
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já não é mais presidente desta Província", escreveu. Vicente Pires 
6a Mota (1799?-1882) nasceu em São Paulo e aí faleceu. Sacerdote, 
catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo e seu diretor 
por muitos anos, deputado provincial, presidente de São Paulo e 
de outras Províncias, como Minas Gerais, Pernambuco e Santa 
Catarina, foi um dos pró-homens paulistas do século XIX. Ricardo 
Daunt não rezaria pela sua cartilha. 

O "jornal absolutista e católico ultramontano", "Estrela 
d'Alva", cujo primeiro número foi anunciado pelo missivista, pa- 
rece que não passou, mesmo, do primeiro número. Também, as 
idéias que pregava e defendia, não lhe ensejariam longa vida. Já 
estavam, em 1857, bem ultrapassadas. Não havia mais, notadamente 
no Brasil, ambiente para a aceitação do poder absoluto, do direito 
divino e de quejandos. Tem-se a impressão, as vezes, que Daunt 
apreciava passar por excêntrico e "démodé". Aliás, de excêntrico 
ele foi acoimado por diversos desafetos. Interessante e de sabor 
quase pilhérico é a sua opinião de que as antigas e "nobres fami- 
lias" paulistas e brasileiras empobreceram e foram suplantadas 
pela "massa do povo" porque ficaram sem os indígenas, que ha- 
viam sido alforriados pelo "tratante" marquês de Pombal. Por 
outro lado, tal opinião revela-se uma premonição do que iria 
suceder em 1888 aos fazendeiros e criadores prejudicados pela 
abolição da escravidão negra! 

Valeria a pena uma busca para a descoberta da "Estrela 
d'Alva", que não é citada pelos historiadores da imprensa paulis- 
ta, e cujo primeiro número seria uma verdsdeira "peça literárida". 

Ricardo Daunt não apreciou a concessão de pensão gover- 
namental a viúva do conselheiro Paula Sousa, em intenção do 
qual fora rezada missa, talvez a 16 de agosto de 185'7, e não a 
16 de setembro, e que seria pela passagem do 6." aniversário de 
seu falecimento. Chamava-se, a viúva, Maria de Barros Leite, e 
clizia-se que ficara sem recursos após o falecimento do marido. 
Segundo J. J. Ribeiro (151, o conselheiro Paula Sousa morrera 
"legando a sua numerosa e ilustre prole um nome invejável e o 
título mais recomendável ao funcionário público honrado - uma 
pobreza imaculada". Ora, escreveu Daunt, "Paula Sousa deixou 
cento e tantos cativos e um excelente sítio", e, além do mais, uma 
filha, Francisca, casara com primo rico, Vicente de Sousa Quei- 
rós (1813-1872), que seria mais tarde barão de Limeira (18671, e a 
outra filha, Clara, "que se não casou com homem rico, também não 
casou pobre". O marido desta chamava-se Luís de Mesquita Bar- 
ros. Assim, com cento e tantos negros e um sitio, e, ainda, irmã 
que era do primeiro barão de Piracicaba, e mãeda baronesa da 
Limeira, a viúva do conselheiro Paula Sousa não necessitaria pen- 

15) - I n  J. J. Ribeiro, op. cit., 2(1):270 
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.são do governo, e o dinheiro poderia "ter tido mais justa apli- 

.cação", segundo Daunt. Esquecia-se este que a pecúnia deixada 
por Paula Sousa teve que ser repartida entre a esposa e sete filhos. 
E além do mais, não ficaria bem - pelo menos naquela época - 
a siúva de um servidor da Pátria ser sustentada pela filha baro- 
nesa. Mas é de interesse assinalar que quem assim reclamava 
contra a pensão do governo, era um médico que viveu modesta- 
mente e criou e formou numerosos filhos. Ricardo Gumbleton 
Daunt foi um desprendido em matéria de dinheiro. 

Voltando a viúva do conselheiro, a verdade é que ao tempo 
do Império, muitos dos eminentes políticos, muitos dos homens 
de grande projeção, tinham o detestável costume de morrerem 
pobres. Além de Paula Sousa, entre outros pode-se citar Cândido 
Borges Monteiro (1812-1872), barão e visconde de Itaúna. Insigne 
cirurgião, executor de uma operação cirúrgica que ficou inscrita 
na história da Medicina brasileira (ligadura da aorta abdominal, 
em 18421, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
médico da Imperial Câmara, parteira da Imperatriz D. Teresa 
Cristina quando do nascimento da princesa Isabel, parteiro por 
três vezes da princesa Leopoldina de Saxe, outra das filhas de D. 
Pedro 11, conselheiro do Imperador, Grande do Império, presi- 
d.ente da Câmara Municipal da Corte, deputado provincial no Rio 
de Janeiro, deputado geral pela mesma Província, senador do 
Império, presidente da Província de São Paulo, era ministro da 
Agricultura do Brasil quando faleceu. Custa a crer que um homem 
que ocupou tantas e tais posições, tenha morrido pobre! Pois 
morreu, e o governo viu-se na contingência de conceder pensões 
a viscondessa-viúva e as filhas do casal, para que pudessem viver 
decentemente. 

Segundo Daunt, a missa rezada em intenção de Paula Souça con- 
tara com pequena assistência, de antigos correligionários, então 
divididos em "cascudos" e "farrapos", designações locais de alas 
do mesmo partido, que seria o Liberal, ao qual pertencera o con- 
selheiro, e que em Itu sempre foi mais forte do que o Conservador. 

O padre Feliz Antônio do Amaral Gurgel, natural de Itu, era 
filho de Luís Antônio do Amaral Gurgel, paulistano, e da ituana 
Constância Maria da Luz. Foi o padre Felix quem proferiu "uma 
oração panegirica menos má", sobre Paula Sousa. Era ele mes- 
tre de Gramática e de Latim, na cidade. 

Em continuação, Daunt aludiu a grande seca, e, em conse- 
qüência, a grandes queimadas nos campos de Itu, com "os fogos 
lavrando por toda a parte e causando graves desastres". Profeti- 
zou que o Brasil teria de pagar por dois crimes perpetrados ao 
tempo da dominação portuguesa: a expulsão dos Jesuítas e a abo- 
lição dos dízimos que eram pagos a Igreja Romana. Contou que 
em Itu havia muita pobreza e muita tradição histórica. E pergun- 
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tou se Fonseca já teria ouvido falar em Verónica Dias, "uma de 
suas - dele, Fonseca - avós, "virtuosa e heróica fidalga", que. 
"com suas próprias mãos estrangulou com uma toalha uma sua 
filha, só porque esta espiou na janela". Felizmente Daunt não 
elogiou o ato, que ocorrera em São Paulo e ficara impune. Verô- 
nica mudou-se da capital para Itu e aí morreu. Um seu filho. 
Pedro Dias, "foi dono do sítio que hoje é do tte.-coronel Francisco 
Pereira Mendes". Com este nome há quatro em Silva Leme, "Ge- 
nealogia Paulistana", bisavô, avó, filho e neto. Tratar-se-ia do avó. 
o segundo, que em 1826 casara em Itu com a sua prima Ana 
Eufrosina. Era tenente-coronel da Guarda Nacional do Império 
(houve também a da República), criada por Diogo Feijó em 1831 
(lei de 18-8-1831), quando era ministro da Justiça da Regência. 
Após a extinçáo das "Ordenanças" e das "Milícias" coloniais, fora 
organizada para que servisse de "sentinela da Constituição jura- 
da". Terminou como tropa de oficiais honorários. 

Daunt desceu a pormenores para dizer que os descendentes 
de Verónica ficaram pobres porque doaram o que possuíam aos 
templos de Itu. 

A "fidalga" Verónica Dias Leite era filha de Pedro Dias Pais 
Leme e foi casada com Manuel Ferraz de Araújo. Seu filho mais 
velho, Pedro Dias Leite, citado por Daunt, tornou-se cunhado do 
padre Jesuíta Estanislau de Campos, anteriormente referido, por 
haver-se casado com Isabel de Campos, Irmã do padre, filha de 
Felipe Campos e de Margarida Bicudo. 

Na carta, Daunt prosseguiu destrinçando a ascendência de 
Fonseca. que, além da furibunda estranguladora da filha, "teve 
também um avô padre, Antônio Pacheco, familiar do Santo Ofí- 
cio", que foi uma das "glórias sacerdotais de Itu" e "que deixou 
o seu patrimõnio para fundar o Hospital dos Lázaros". Sucede 
que o fundador desse Lazareto foi o padre Antônio Pacheco da 
Silva. Enganar-se-ia, então, Daunt, quanto ao "avô-padre" de 
Fonseca? Isto porque ele referia, na carta escrita em 1857, que 
esse Antônio Pacheco morrera "não há muitos anos", e Antônio 
Pacheco da Silva faleceu, em Itu, a 18-7-1825, trinta e dois anos 
antes da informação epistolar. Seria mesmo esse? Ou o avô foi 
um outro, o padre Antônio Ferraz Pacheco, natural de Itu, pos- 
suidor de grande fortuna, tanto que contribuiu para a constm- 
çáo da Igreja do Patrocínio, do padre Jesuíno do Monte Carmelo, 
adiante referido? Era ele filho do sargento-mor de Itu, Antônio 
Ferraz de Arruda e de Maria Pacheco de Sousa Meneses. Recebeu 
ordens sacerdotais depois de enviuvar de Ana Maria de Camargo, 
da qual, aliás, não teve filhos. Nesse caso, Fonseca descenderia 
de rebento "natural" do padre Antônio Ferraz Pacheco. De qual- 
quer forma, e a questão realmente não interessa, o fundador do 
Lazareto de Itu foi o padre Antônio Pacheco da Silva (1752-18251, 
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O padre Elias do Monte Carmelo e m  seu leito de morte. Acho- 
uam-se presentes a suu irmü madre Maria Tereza, reitora do 
Recolhimento de Nossa Senhora das Mercês, de Itu, o seu 
irmúo padre Simão Stoch do Monte Carmelo, e u m  sacerdote 
mio identificado. O Original no arquivo do Museu Paulista. 
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nascido e falecido em Itu, também senhor de muitos haveres, filho 
do sargento-mor Antonio Pacheco da Silva, e de sua segunda 
mulher Inácia de Góis e Araújo. Este sargento-mor morreu em 
1779 como capitão-mor da cidade, antecessor que foi de Vicente 
da Costa Taques Góis e Aranha (1749-1825). Antecessor e inimigo 
da bem conhecida autoridade de Itu ao tempo da proclamação 
da Independência. O padre Antonio Pacheco da Silva, ao contrário 
de seu quase homônimo, o padre António Ferraz Pacheco, formou 
entre os que se opuseram aos "padres do Patrocínio". 

Não obstante a religiosidade reinante, ou que pareceria rei- 
nar, Daunt contou que em Itu havia muitos incréus e inimigos da 
Igreja Romana, como o Tristão ( ? I ,  o Francisco Gaio C?), e outros. 
Finalizou a missiva dizendo que um homeopata - e a Homeopatia 
votava o missivista constante desprezo - alcançara sucesso na 
cidade por dois meses, para afinal "se ver obrigado a prescrever 
remédios da Botica", alopatas. 

A última das cartas aqui ventiladas, de data incerta, 24 de 
junho de 1 8 6 . .  (1860?), escrita de Campinas, é a mais importante 
de todas, pois historia a formaçáo, evolução e extiiçáo do cenó- 
bio formado pelos "padres do Patrocínio de Itu". Essa verdadeira 
resenha histórica fora solicitada por Homem de Melo, a pedido 
do cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (1825-1876). Re- 
sidia este no Rio de Janeiro, onde foi professor de Retórica e 
Poética do Colégio Pedro 11, e secretário do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Homem de Mel0 recebeu a crônica histórica e 
mando-a ao cónego. Este pretendia, em verdade, escrever uma nota 
sobre o assunto, pouco sabido pelos estudiosos. Efetivou o intent,o 
alguns anos mais tarde na publicação intitulada "0s padres do 
Patrocínio ou O Porto Real de Itu", in "Revista do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro", 33(2):137-148, Rio de Janeiro, 
1870. 

Nessa publicação, Fernandes Pinheiro narrou que tivera a 
atenção despertada para o episódio conhecido como "dos padres 
do Patrocínio", de Itu. Escreveu "a um amigo nosso", "o Exmo. 
Sr. Dr. Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, ex-presi- 
dente da Província do Rio Grande do Sul", o qual recorreu a um 
seu amigo, "o Sr. Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, ilustrado médico 
irlandês que adotou o Brasil por segunda pátria", e "por longos 
anos foi habitador ú'Itu", homem "sumamente apaixonado pelas 
antiguidades do país". "Graciosamente anuíram ambos os cava- 
lheiros ao nosso apelo; e há anos que guardamos em nossas pastas 
a informaqão pedida". Até que, afinal, o cónego encontrou tempo 
e escreveu sobre "o objeto que tão curioso e interessante se nos 
antolhava". 

Disse Fernandes Pinheiro que se tratava de um desvio da or- 
todoxia católica. Na época, os princípios da escola "galicana" 
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Padre Elias do Monte Carmelo, filho legitimo 
do padre Jesuino e u m  dos mais prestigiosos 
membros da confraria do Patrocinio de Itu. 

Original no arquivo do Museu Paulista. 
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estavam em voga em Portugal e colônias (como o Brasil). O padre 
Antônio Pereira de Figueiredo (1725-17971, notável latinista e teó- 
logo português, contrário aos Jesuítas, publicara em Lisboa a 
"Tentativa teológica", em que preconizava as doutrinas galicanas 
que haviam sido expressas em França em fins do século XVIII 
pelo célebre prelado Jacques Benigne Bossuet (1627-1704), nos 
quatro artigos da "Declaração gaiicana". Ora, disse Fernandes 
Pinheiro, o galicanismo era "a expressão d'uma mal entendida 
imunidade que a igreja de França pretendeu arrogar-se estribada 
em antigos e pouco autênticos privilégios". Não obstante, encon- 
trou adeptos e grande aceitação por parte do clero português e 
brasileiro. Náo era heresia, como o "jansenismo" pregado pelo 
teólogo holandês Cornélio Jansen (1585-16381, que se afastava da 
Igreja Romana no tocante ao livre arbítrio, a predestinação, a 
graça, e etc. Mas afastava-se da ordoxia Romana. Os padres do 
Patrocínio de Itu eram galicanos e muito pouco ortodoxos, como 
Diogo Feijó, adepto das idéias do filósofo alemão Emanuel Kant 
(1724.1804). 

Tirante essa explicação inicial, no mais, Fernandes Pinheiro 
escreveu o seu trabalho baseado inteiramente nas informações 
fornecidas por Ricardo Gumbleton Daunt. 

Jesuíno do Monte Camelo, no século Jesuino Francisco de 
Paula Gusmão ( ? -1819), nasceu em Santos e morreu em Itu. 
Mulato, possuidor de algumas letras, exímio pintor, mudara-se 
para Itu em princípios, talvez, do século XIX. De bons costumes, 
virtuoso, casou-se com moça pobre, branca, de boa família, Maria 
Francisca de Godói. Tiveram cinco filhos, um que morreu crian- 
ça, Eliseu, escultor e pintor, os padres Elias e Simão, e Maria 
Teresa, reitora do Recolhimento de Nossa Senhora das Mercès, 
em Itu. Enviuvando, Jesuíno desejou tornar-se sacerdote. O seu 
amigo, o capitão-mor Vicente Taques, mandou que no rol da popu- 
laçâo da cidade constasse Jesuíno como homem de cor branca. 
Assim se fez, e o viúvo ordenou-se sem maiores problemas de 
raça e costumes. Muito ativo, o novo padre construiu. com os 
dois filhos religiosos, e decorou, a Igreja de Nossa Senhora do Pa- 
trocínio, de Itu. "Templo de elegante desenho e rico em pinturas", 
segundo informou Daunt. 

Em casa de Jesuino, ao lado da Igreja, residiam os dois filhos 
padres, Simão e Elias, um outro sacerdote, sobrinho de sua inu- 
lher, o padre João Paulo Xavier, e mais um outro padre, Manuel 
da Silveira. Formavam uma verdadeira confraria, e a eles se 
agregaram o padre Diogo Feijó, que se mudara de Campinas para 
Itu, "induzido pela grande importância em todos os sentidos de 
que então Itu gozava", e mais o futuro bispo-conde de São Paulo, 
o então padre Antônio Joaquim de Melo. Eram eles os "padres 
do Patrocinio", assim chamados, narrou Daunt, por estar situada 
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Igreja de Nossa Senhora do Patrocinio, de Itu. Cms- 
truiáa e decorada pelo Padre Jesufno do Monte Car- 
me10 f1864?1819) e pelos seus dois filhos sacerdotes. 
Inaugurada em novembro de 1820, era um  "templo 
de elegante desenho e rico em pinturas", segundo 
informou Ricardo Gumbleton Daunt. Até hoje se 
conserva, no Largo do Patrocinio. Original no arquivo 

do Museu Paulista. 
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a casa de Jesuino no largo daquele nome. Rezavam o oficio divino 
em comum, ora em casa, ora na Igreja, praticavam o ascetismo, 
eram de austeros costumes, nas sextas-feiras da Quaresma reu- 
niam-se com alguns devotos para a noite se disciplinarem. Feijó, 
dizia-se, seria "dos mais assíduos" na penitência. Pregavam as 
suas teorias, galicanas e kantistas, com evidente espanto de ou- 
tros sacerdotes da cidade, ortodoxos até a medula. Chegaram a 
requerer ao ouvidor de Itu, em 1820 - e assinavam o requeri- 
mento os padres Elias do Monte Carmelo e Diogo Antõnio Feijó 
- autorização para o estabelecimento de "uma colegiada na Igre- 
ja do Patrocínio" para o ensino público de Filosofia e Teologia. 
O ouvidor, João Medeiros Gomes, não concedeu a licença, opinan- 
do que "estes sacerdotes" estavam provocando a desuni30 das 
famílias, lançavam a discórdia e eram "anti-católicos e vingati- 
vos". Disse mais, que Elias era ignorante e Feijó intrigante (16). 

O padre Simão do Monte Carmelo parece que, de todos, foi 
o mais apagado, ao passo que seu irmão Elias gozou de prestígio. 
Foi um dos propugnadores da fundação da Santa Casa de Miseri- 
córdia e construiu em Itu, em 1824, a Igreja de Nossa Senhora 
das Mercês, com o seu Recolhimento (17). 

O padre João Paulo Xavier (1800- ? 1, natural de Itu, foi 
mestre de Latim (181, vereador a Câmara, vigário e diretor da 
"Casa das Educandas", em Itu. Vivia ainda quando Daunt enviou 
as informações, e dele disse que fora criado por Jesuino e era 
"respeitabilissimo, virtuoso e bem instruído". "De lastimar-se que 
ainda não houvesse Governo que se lembrasse de pedir por ele ao 
Imperador nem sequer uma conezia honorária". 

O padre Manuel da Silveira, "notável por sua virtude e em 
ascetismo igual aos mais corajosos ascéticos de outros séculos", 
na expressão do missivista, "passou alguns anos em completo si- 
lêncio, rezava o oficio divino, e o resto do dia tecia meias, obser- 
vando rigorosa abstinência". "Dele se contam fatos", continuou 
Daunt, "que obrigam a acreditá-lo dotado de espírito profético". 

Um outro sacerdote, Manuel Ferraz de Camargo, nascid.0 em 
Itu de pais incógnitos, teria também pertencido a confraria do 
Patrocínio. 

Feijó, que iria depois se projetar na vida pública do país e 
dirigi-lo como Regente, era dos mais destacados adeptos de Je- 
suíno, ao lado do padre Antõnio Joaquim de Melo(1791-1861), 
nascido em Itu e aí falecido, sétimo bispo de São Paulo e pri- 
meiro paulista a ocupar o elevado cargo. Residia em Itu quando 
aos 60 anos de idade, em 1851, foi nomeado bispo da capital pau- 

- 

16) - I n  J. J. Ribeiro, op. cit., 2(2):324 
17) - In A. Pompeo, «Os paulistas e a Igreja*, 2 vols., S.  Paulo, 1929, II:99 
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lista. Amigo de sua cidade, promoveu em 1859 a inauguração do 
Colégio de Nossa Senhora do Patrocínio de Itu, para a educação 
de meninas. Protestou em 1858 contra o projeto do estabeleci- 
mento do casamento civil, e em 1852 proibiu os enterramentos a 
noite, "para que se não tire desta cerimônia tão tocante, e tão 
piedosa, pretexto para se cometer nas Igrejas toda a sorte de 
irreverências" (18). Construiu o Seminário Diocesano de São 
Paulo e foi Prelado Doméstico do Papa e conde Romano. 

"Não faltavam em Itu padres versados nas boas tradições", 
"que ergueram a voz varonilmente contra as novidades perigo- 
sas" pregadas pelos rebeldes do Patrocínio. Um deles foi o padre 
Antonio Pacheco da Silva, já referido, fundador do Lazareto, que, 
ao falecer em 1825, parece que já assistira ao fim do cenóbio, que 
teve, realmente, curta existência. Os outros, citados por Fernan- 
des Pinheiro, baseado em Daunt, foram o padre Melchior Soares 
do Amaral, cujo nome se diluiu na poeira do tempo, e que era 
primo e amigo íntimo de Feijó; frei Inácio de Santa Justina, teó- 
logo respeitado e que fora mestre do franciscano e famoso orador 
sacro, frei Francisco de Mont'Alverne (1784-1858); e frei Mateus, 
"tipo do padre católico dos melhores séculos". Esses sacerdotes 
fizeram ver aos do Patrocínio os erros em que se afundavam e, 
então, estes últimos, segundo Fernandes Pinheiro, volveram "a 
meta donde haviam partido, e deram públicos e inequívocos tes- 
temunhos de lealdade e pureza de suas intenções". Redobraram a 
devoção a Virgem Santíssima, a cujo "patrocínio" atribuíam a 
sua "salvação espiritual". 

Quanto ao futuro ministro, senador e Regente, Diogo Antônio 
Feijó, retratou-se, e escreveu, segundo Fernandes Pinheiro, que 
por escrúpulo, por julgar que não era merecedor, rcusara a no- 
meação para o bispado de Mariana, em Minas Gerais. 

Essas foram as informações de Daunt em sua carta, e que 
foram aproveitadas por Fernandes Pinheiro. 

Prosseguindo, o missivista versou outros assuntos, e com 
riqueza de pormenores aludiu a fundação e aos primeiros tempos 
de Itu. Com muito orgulho disse que seus filhos eram netos, pela 
mãe, do "régulo Tibiriçá", em 13." grau. Mencionou o convento 
franciscano de São Luis, na cidade, onde havia excelente biblio- 
teca e cujos frades ensinavam Filosofia. Um dos discípulos fora 
o desembargador José Correia Pacheco e Silva, deputado a Câ- 
mara Geral do Império em três legislaturas, da primeira (1826-29) 
à terceira (1834-37). Faleceu em 1835 e sua viúva ainda vivia em 
1860. Narrou que um dos bons professores desse convento fora o 
padre-mestre Manuel de Arruda e Sá que, por sinal, tomara ordens 

16') - In Vasco Smith de Vasconcelos, «História da Província Eclesiástica 
de Sáo Paulon, São Paulo, 1957, pág. 68. 
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depois de viúvo. Foi vigário em Sorocaba, e lá o alcunharam de 
" Arrudão". 

Contou que o muito conhecido e riquíssimo padre Guilherme 
Pompeu de Almeida (1656-1713), natural de Parnaíba e ali fale- 
cido, ao morrer deixou seus haveres para os Jesuítas, que no seu 
sítio fundaram um Colégio frequentado pelos jovens ituanos. Re- 
fere, a seguir, um episódio do bandeirismo com a busca de ouro 
em Cuiabá pelo ituano Francisco Leite Ribeiro, bisavô do senador 
José Manuel da Fonseca e de Antonio Ribeiro Leite, que foi pro- 
fessor em Itu, e entre os seus alunos contou com o tenente Manuel 
Pacheco Gato. Este era irmão mais velho do padre Antônio Pa- 
checo da Silva. Nasceu e morreu em Itu. Serviu em batalhões de 
São Paulo e reformou-se como tenente. Advogou em Itu, onde se 
casou. A sua casa foi por ele transformada em um orfanato e 
hospital. E a propósito da caridade de Manuel Pacheco Gato, 
narrou Daunt que o cirurgião e político paulista Francisco Álvares 
Machado e Vasconcelos (1791-1846), deputado provincial e geral, 
presidente da Província do Rio Grande do Sul, fora para Itu muito 
jovem, fugindo, talvez, à polícia de São Paulo, e foi agasalhado 
por Manuel que o educou e o ilustrou. Álvares Machado foi sogro 
do francês Hércules Florece (1804-18791, desenhista da expedição 
do barão de Langsdorff, e pioneiro da descoberta da fotografia, 
em Campinas. 

Muitas outras notícias interessantes Daunt narrou: que o 
conselheiro Paula Sousa e o ituano Antônio Pais de Barros, 1." 
barão de Piracicaba (1791-1876) foram alunos do padre Jesuíta 
José de Campos Lara, já anteriormente citado; que o padre Mi- 
guel de Campos Bicudo está enterrado em Roma, havendo fale- 
cido de varíola contraída ao ouvir bexiguentos em confissão; que 
no passado muita gente em Itu sabia latim e grego e, como provas, 
transcreveu um epigrama do capitão-mor Vicente Taques e uma 
peça poética do velho ituano capitão Bento Dias Pacheco, ambos 
em latim. Este último era avô paterno do padre do mesmo nome 
11819-1911), que se dedicou ao Lazareto de Itu. Uma sua notícia 
mereceria ser averiguada: a de que a demissão do tirânico capi- 
tão-general de São Paulo, Antônio Manuel de Melo Castro e Men- 
donça, deveu-se a uma senhora ituana, Isabel de Campos, amiga 
da Rainha D. Maria I e residente em Lisboa. Seria parente de 
Bento Dias Pacheco, atrás referido? 

José Manuel da Fonseca (1803-18711, mencionado por Daunt, 
natural de São Paulo, era filho de Antônio Pacheco da Fonseca e 
de Gertrudes Maria de Camargo. Bacharel em leis em 1831 pela 
Universidade de Coimbra, foi deputado geral por São Paulo 
(1843-441, deputado a Assembléia Provincial paulista e senador 
do Império (1854). Pertencia ao Partido Conservador. Casado em 
primeiras núpcias com Ana Brandina da Silva Prado, da qual não 
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teve filhos; casou-se em segundas núpcias com Ana Joaquina do 
Prado, filha do barão de Jundiai, e que depois da morte do ma- 
rido se tornou a segunda baronesa de Jundiaí (1887). Desta deixou 
descendência, e ainda reconheceu outros filhos naturais, dentre 
eles o dr. Antonio Augusto da Fonseca, como se escreveu anterior- 
mente. 

Daunt lamentou a decadência de muitas antigas famílias 
ituanas, ele que sempre foi um panegirista da nobreza, e profligou 
a adoção do sistema métrico francês, dado que era tradicionalista 
e preferia as velhas medidas dos tempos coloniais. 

Muito mais se poderia comentar sobre a explanação que em 
suas cartas o ilustrado Ricardo Gumbleton Daunt realizou acerca 
de Itu, a sua gente, a sua cultura, o seu desenvolvimento - e a 
cidade, ainda na década de 1850 era bem mais importante que a 
vizinha Campinas -, muito mais poderia ser acrescentado, porém 
o que ficou dito apresenta-se como uma contribuicão para possíveis 
posteriores comentários e apreciações. Do missivista guarde-se 
que em tudo o que escreveu deixou transparecer o seu catolicismo 
ardente, o seu amor pela terra que adotara, e a sua ver,eraç%n 
pela gente paulista. 

Cartas do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt escritas em 1857 ao 
Dr. Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo (Barão Homem 
de Melo) sobre a política e as tradições paulistas, anotadas e ofe- 
recidas ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro pelo neto 
do epistológrafo Ricardo Gumbleton Daunt, bacharel em direito, 
advogado. Lata 321 - documento 23. 

Ilmo. Sr. Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo. 

Notícias sobre os Padres do Patrocínio d'Itu 
Campinas, 24 de junho de 186. . . . 

O principal motivo da demora em procurar satisfazer a von- 
tade do Revmo. Sr. Cônego . . . . . . Pinheiro é o ter eu procurado 
obter informações mais exatas do que as que colhi até agora a 
respeito dos Padres do Patrocínio. Neste intuito formulei uma 
série de quesitos e remeti-os a um sacerdote meu amigo que não 
faz parte daquele grupo e esperava que ele me prestaria a infor- 
mação que buscava. Infelizmente . . . . . . respeitável padre des- 
confiou com o inquérito e nada me respondeu. É homem nervoso 
e pensaria haver algum comprometimento. Este tipo não é infre- 
quente por cá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entregue pois a meus pró- 
prios recursos direi o que sei. 
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Notarei em primeiro lugar que o pedido do Sr. Cónego Pi- 
nheiro se limita ao grupo de Patrocinistas, e que V.S. em sua carta 
redige o pedido em termos mais largos e pede-me que diga o que 
souber da influência literária exercida por Itu sobre o resto da 
Província. Sobre este pedido mais generalizado poderei expla- 
nar-me mais, enquanto que sobre os Padres do Patrocínio pouco 
ou nada nesse sentido há que dizer. 

Ignoro quem foi que teve a lembrança de chamar alguns 
padres a viver reunidos em casa do padre Jesuíno e seu filho Padre 
Elias. Penso que o acaso influiu principalmente. 

Há muito mais que meio século que de Santos mudou-se 
para Itu Jesuíno do Monte Carmelo - insigne pintor - homem 
de muita virtude e de algumas letras. Era pardo mas de tão bom 
proceder que obteve casar-se com uma senhora de família nobre 
rnas decaída e misérrima de fortuna. Deste consórcio teve quatro 
filhos - um Elezêo foi notável escultor e bom pintor, - dois - 
Elias e Simão se ordenaram, e uma filha Maria Tereza morreu em 
reputação de santa, exercendo o cargo de Reitora do humilde 
Recolhimento de Nossa Senhora das Mercês que sem outro patri- 
mônio do que a Divina Providência existe há anos em Itu. Viu- 
vou Jesuíno, e obedeceu então a uma forte vocação para o sacer- 
dócio; fez-se ordenar e tão estimado era ele que o Capitão-Mor 
Vicente - aristocrata quanto pode ser - fez constar a alta estima 
em que tinha o Padre Jesuíno de uma maneira que condiz per- 
feitamente com Ò seu caráter excêntrico. Mandou que nos róis 
da população que anualmente se tira o padre se declarasse branco 
na coluna do papel destinado para mostrar a cor. Também o 
Padre Jesuíno obteve de Roma um breve dispensando a irregula- 
ridade da cor para poder ser admitido a Profissão da Terceira 
Ordem do Carmo. Em sua velhice empreendeu a construção de 
uma igreja em honra do Patrocínio de Nossa Senhora que viu 
acabada com o auxílio de seus filhos: templo de elegante dese- 
nho e rico em pinturas. O Padre Jesuíno era também insigne 
músico. O Padre Jesuíno tendo em casa dois filhos padres e um 
sobrinho por afinidade (da família da mulher) a quem criara, O 
respeitabilissimo, virtuoso e bem instruido Padre João Paulo 
Xavier (a quem é de lastimar-se que ainda não houvesse GO- 
verno que se lembrasse de pedir por ele ao Imperador nem sequer 
uma conezia honorária) com mais um padre pobre a quem por 
simpatia tinha protegido - o Padre Manuel da Silveira - homem 
notável por sua virtude, e em ascetismo igual aos mais corajosos 
ascéticos de outros séculos, não é de admirar-se que ocorresse 
a lembrança de alargar o círculo de seus hóspedes e admitir mais 
alguns que julgava digno de sua intimidade. Entre estes se con. 
tava o Padre Diogo Feijó que tendo vivido por algum tempo em 
Campinas foi levado mudar-se para Itu induzido pela grande im- 
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portância em todos os sentidos de que então Itu gozava. O finado 
Conde Dom Antônio Joaquim de Me10 foi outro. Estes padres 
rezavam o ofício em comum e algumas vezes na igreja do Patro- 
cínio. Professavam rigorosa austeridade de costumes da qual 
nenhum deslizou. Nas sextas-feiras da Quaresma reuniam-se com 
outros fiéis a noite para se disciplinar, e neste exercício o Feijó 
era dos mais assíduos e nesse tempo parece que abundava litera- 
tura Galicana e Jansenística - ou as idéias liberais do Feijó já 
c faziam buscar autores dessa escola que pelo excessivo rigor de 
sua moral agradavam (?I mais os padres seus companheiros - o 
que é certo é que alguns erros foram embebidos pelos padres 
reunidos em casa do Padre Jesuíno que constavam tanto pelos pre- 
ceitos que algum impunha aos seus penitentes, como pelas teses 
que publicamente sustentavam nas conferências semanárias que 
entáo o clero ituano celebrava com assistência dos fiéis qu-e qui- 
sessem ir. O Feijó e outros estudavam então a filosofia Kantiana. 
Não faltavam em Itu padres versados nas boas tradições a quem(?) 
toda a influência do Feijó e aquela nascendo da boa vida e santas 
intenções desses do gmpo Patrocinista não deslumbrava, e que 
ergueram a voz varonilmente contra as novidades perigosas que 
aqueles propendiam aceitar. Um destes foi o virtuoso e douto 
Padre Antônio Pacheco e Silva familiar do Santo ofício - homem 
de corajosa virtude e fundador do Hospício de Morféticos que 
ainda existe em Itu; outro foi o Padre Melchior Soares do Amara1 
primo do Feijó; outro o Frei Inácio de Santa Justina mestre que 
havia sido do Montaluente; outro o Frei Mateus - tipo do padre 
católico dos melhores séculos. Esta tendência Jansenista não teve 
raízes - tanta bênção mereceu a pureza dos motivos e da vida 
dos amigos do Padre Jesuíno, e conheço apenas um do gnipo 
então estudante e hoje ainda subdiácono que retém as tendências 
perigosas que logo desapareceram de entre os outros fazendo 
reservas contudo quanto ao Padre Diogo por alguns anos. Sei 
que o Padre Manuel (?) da Silveira foi muito devoto ao sacra- 
tíssimo Coração de Jesus - devoção antipática aos Jansenistas e 
aos Galicanos - Nesse tempo as funções do culto foram celebra- 
das na igreja do Patrocínio com raro esplendor e pouco dispêndio 
pecuniário. Não coube longa duração a essa pia sociedade. A 
agitação política consecutiva a nova fase de existência nacional 
chamou o Padre Feijó a vida política, e as opiniões singulares 
sobre o celibato, seu pouco amor a Santa Sé, etc. (?I. desgostaram 
profundamente seus melhores amigos e deram profundo golpe a 
influência que ele por alguns anos exercera. O instinto fortemente 
católico do finado bispo de São Paulo o fez logo recuar do que 
havia de heterodoxo nas idéias por momentos aceitas pelo grupo 
Patrocinista, e assim o que dava notoriedade ao movimento reli- 
giosoxe Itu tornou-se um elemento dissolvente. 
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O Padre Manuel da Silveira passou alguns anos em completo 
silêncio - rezava o ofício divino, e o resto do dia tecia meias, 
observando rigorosa abstinência. Dele se contam fatos que abri- 
gam a acreditá-lo dotado com espirito profético. O Padre Eliâs é 
lembrado hoje por suas sobrehumanas virtudes e como fundador 
d o  belo hospital de São João de Deus e do Recolhimento das 
Mercês onde sete piedosas mulheres sofrem fome e todas as -ri- 
vações com o fim de procurar a perfeição espiritual. Vivem de 
esmolas unicamente - mas 1150 as pedem. 

Essa reunião de Padres do Patrocínio (assim chamada por 
estar a casa do Padre Jesuino que depois foi do Padre Elias no 
largo daquele nome, e por ser esta a igreja onde estes padres 
ministravam) não exerceu segundo penso influência alguma lite- 
rária; fortaleceu e confirmou a muitos no caminho da virtude e 
concorreu muito para que em Itú a prática da religião não caísse 
em desuso como no geral da Província, e necessariamente obraria 
favoravelmente sobre a moral do clero cuja vida podia ser sujeita 
a comparação com aquela desses padres. Anexa a igreja do Patro- 
cínio está o convento das religiosas de São José cujo angélico 
instituto o finado bispo introduziu, e que será uma poderosa ala- 
vanca na regeneração dos paulistas tão decaídos nas virtudes e 
todas as heróicas qualidades que ilustraram seus avós. O número 
de pensionistas que as religiosas recebem é limitado; e tal é o 
apreço já dado a educação ali dada que duvido que um ministro 
seja solicitado com mais empenhos para um emprego vago de 
quem se emprega para alcançar a admissão de uma menina. Fe- 
lizmente a minha filha mais velha e do número das pensionistas. 

Agora falarei quanto a instrução e ilustração de Itu em geral. 
Essa cidade foi fundada em meados do século 17." mas tinha sido 
desde tempo imemorial a sede de um alojamento de índios em 
cuja honra se pode afirmar com toda veracidade que seus maio- 
rais reprovavam energicamente a cautelosa prudência do Tebereçá 
e seus aliados em receber amigavelmente os europeus. Os índios 
de Itu negavam-se a qualquer aliança e recuaram até as florestas 
do Cuiabá. Uns e outros finaram C?) porém esses de Itu não so- 
freram decepção alguma enquanto aos do partido do Tebereçá 
ficou só a satisfação de ver algumas suas filhas se tornar (por 
seus casamentos com os principais europeus) as mães dos futuros 
donos de São Paulo. Meus filhos são netos do régulo Tebereçá em 
13.0 grau. Logo depois da fundação de Itu foi o distrito ocupado 
pela gente mais amiga a igreja e as letras - isto é, por partidaristas 
dos Pires - pelo partido português. O amor à verdade obriga-me 
a assim os qualificar pois meus filhos são do imediato tronco dos 
Camargos diante cujo poderio vieram recuando os povoadores de 
Itu até ali fixar-se. O partido dos Pires abrangia a máxima parte das 
:famílias portuguesas e cultivava a amizade dos Jesuítas a quem pro- 
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tegia e de quem recebia influências humanizadoras, enquanto o par- 
tido dos Camargos tinha maior numero de famílias castelhanas, 
vivia em guerra com os jesuítas, era mais perseguidor dos índios, e 
era mais aventureiro e inquieto. Lá pois no caráter do seu povo ha- 
via um elemento favorável as letras e logo veio outra circunstância 
em singular apoio que foi a fundação do convento franciscano 
de São Luís com obrigação de manter um ensino gratuíto de Fi- 
losofia, condição que foi cumprida enquanto a religião franciscana 
tinha pessoal, e eu conheço quem ali estudou filosofia. Do último 
lente foi (entre outros) discípulo o Dr. José Correia Pacheco - 
desembargador e deputado a Assembléia Geral cuja viúva ainda 
vive. Nesse convento existia uma boa biblioteca já infelizmente 
estragada. Houve desde logo ensino de humanidades externo do 
convento, e entre outros bons mestres do século 18.0 apontarei 
o nome do Padre Mestre Manuel de Arruda e Sá - Thio? - 
cuja aula tinha uma freqüência como hoje nenhuma aula do in- 
terior tem. Sete léguas retirado do Itu é o sitio do ilustrado Dr. 
Guilherme Pompeu de Almeida que morrendo em 1713 legou seus 
bens aos Padres da Companhia de Jesus que ali fundaram colégio 
onde muitos jovens ituanos beberam a doutrina das letras. 

Depois da lastimável dispersão dessa venerável ordem uma 
singular providência tornou Itu legatária de um quinhão da sua 
riqueza intelectual. Lá pelos anos de 1735 mais ou menos uma 
série de infortúnios ligados a propinaçáo com veneno de nume- 
rosa escravatura obrigou a Francisco Leite Ribeiro a ir buscar 
fortuna nas minas de Cuiabá deixando sem recursos sua mulher 
a nobre matrona D.= Francisca Xavier da Fonseca., (estes foram 
os bisavós do Senador Dr. J. Manoel da Fonseca). Esta Senhora 
obteve dos padres Jesuítas do Colégio de São Paulo a graça de 
serem aceitos seus dois filhos José Manoel da Fonseca e Antônio 
Kibeiro Leite para ali serem educados. Assim o foram, e acharam 
- se já perfeitos nas matérias ensinadas e com grau de licencia- 
do quando a tempestade do despotismo régio unido ao ateísmo 
varreu do Brasil estes seus benfeitores. Os dois moços foram a 
Goiás e a Cuiabá, e passados anos vieram residir em Itu onde 
Antônio Ribeiro Leite dedicou-se ao ensino das humanidades e 
entre discípulos de nomes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . teve o tenente 
Manoel Pacheco Gato, (eu conheci uma irmã desses dois homens, 
filha do segundo consórcio do pai que faleceu com quase 100 anos 
de idade). Ora sucedeu que asilando-se em Itu a fim de cortar 
algumas questões disciplinares em São Paulo - Francisco Áivares 
Machado - então moço rude de letras mas dotado de muito 
talento e já iniciado na arte cirúrgica, o tenente Manoel Pacheco 
Gato o afeiçoou muito, o chamou a sua casa, e não só o agasalhou 
mas tratou com desvelo de dirigir seus estudos fazendo por suprir 
o descuido anterior. É indubitável que as relações do Manoel 
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Pacheco Gato com Francisco Alvares Machado concorreram for- 
temente para futura ilustração deste último que desta forma ficou 
constituído em devedor muito direto dos jesuítas. Da mesma sorte 
o conselheiro Paula Souza deveu parte de sua ilustração às lições 
do venerável Padre José de Campos Lara membro da Santa Com- 
panhia de Jesus, cuja fortuna ele partilhou nos maus tratos do 
Pombal e em um longo exílio. Desse mesmo venerável jesuíta que 
morreu há pouco mais de 30 anos foi também discípulo o sr. Barão 
de Piracicaba, hoje ainda vivo e um dos mais distintos caracteres 
da Província. 

Mas não só gozava Itu dessas fontes de luz como também 
seus filhos buscavam a Europa e literatos europeus vinham po- 
voar seus conventos. Tenho notícias de um ituano já mestre em 
artes que morreu no mar em vista da barra dos Santos quando 
se dirigia a Europa para completar seus estudos. Um filho de 
Itu o Padre Miguel de Campos Bicudo (cujo retrato em Roma 
vi e ainda existe em poder de um sobrinho carnal) vítima da tira- 
nia do Pombal foi levado para Roma onde seu corpo espera a 
sua ressurreição. Morreu ali, poucas semanas depois de ter rece- 
bido (ali mesmo) as ordens sacras, de bexigas que contraiu es- 
tando a confessar bexiguentos em um hospital. Um vigário que 
teve Itu tinha visitzdo Roma. Isto tudo no século passado. De 
40 anos para cá grande é o número de ituanos que tem ido a 
Europa para educar-se. No século passado não eram poucos os 
ituanos que tinham algum conhecimento do grego. Nas letras 
latinas os adeptos eram numerosos, entre os proprietários rurais 
muitos eram aqueles que se distinguiram como bons latinos. Tive 
ocasiáo de folhar um livro manuscrito que era uma coleção de 
poemas, odes e sonetos em latim com alguns em portugués, cujo 
autor foi o capitão Bento Dias Pacheco que morreu em adiantada 
velhice, há coisa de 40 anos. Em seguida transcrevo algumas peças 
que extraí: - De Beato Francisco loquar et. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DE BEATO FRANCISCO W U A R  ET CUM ILLO 

Divitias terrae Franciscus despicit omnes; 
Et vanas Mundi proterit illecebras. 
Factus inops terrae gazis fallacibus iste. 
Possidet eternas: Omnia dives habet. 
Divitias calcans hic paupertatis amator 
Signa salutis habet, ditior ipse manet 
Hic Serafim Christi tanto succensus amore, 
Signo Redemptoris corpore clara gerit. 
Vir felix, qui tanto est insignitus honore! 
Artubus illa suis stigmata sacra nitent! 
De Christi decorant, Francisco, illustria signa! 
Dives paupertas maxima dona ferem! 
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Omnes nos utinam! signent haec vulnera fausta, 
Francisci meritis urat amorique Dei. 
A Domino qui habentes reparare jubetur, 
Nunc penitus lapsos nos reparare velit. - 

In laudem Rev. mi P. M. Fr.: Joseph Pereira 
Carmelitanam ordinem pie ac 
benigne regentis 

tenho cópias de mais duas peças uma em louvor da invenção da 
santa cruz, e outra sobre o tema De sacerdotibus debitâ reve- 
rentiâ, que para não enfastiar não ttranscrevo. 

Esse capitão Bento Dias Pacheco era de família muito nobre 
e assinalada em todos os sentidos. Ele mesmo teve grande parte 
nos movimentos políticos em Itu anteriores a chegada do então 
Príncipe Real na Província e que tiveram grande influência sobre 
a marcha dos sucessos na Província em sentido hostil ao Partido 
Republicano das Cortes Portuguesas. Tão insegura é a posição 
das famílias nobres de nossa terra que netos desse homem (em 
segundo grau) conheço feitores, - um vi encontrado como re- 
cruta - e há pouco um neto - homem maduro - que estava 
pronunciado foi levado algumas léguas carregado com grossas 
correntes e algemado debaixo das ordens de um delegado inimigo 
de sua família. Outro ituano que deixou monumentos da sua ins- 
trução literária foi o capitão-mor Vicente da Costa Taques 
Góis e Aranha, homem notável e de ilustre estirpe, de quem tenho 
a mão a seguinte peça . . . . . . . . . . . . 

EPIGRAMA 

Filius accrescens Joseph describitur at Lee 
Ordinis hic nostri nosceris ipse Pater. 
Nosceris ipse Pater. Liberis inspirat amorem 
Dum modus et pictus dumque benigne regis. 
Felices liberi tanquam cum ex arbore vitae 
Fructus percipiunt celse Pereira, tuos. 
3 1 Joseph, id est, filius accrescens ex sacbris literis 
5 2 Pereira est = arbor dulces fructus reddens 

conheci um homem velho de pais pobres que em moço fugiu de 
Itu para escapar ao recrutamento e levou as costas seus livros 
latinos! Alcancei (ainda existem) um solicitador de causas bom 
gramática, e um meirinho que traduzia Virgílio - são esses, 
restos do antigo tempo. Infelizmente a atualidade ituana apesar 
de superior aquela do mais da Província é muito aquem do 
passado. A desoladora mediocridade, o luxo, a insubordinação 
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mesmo em Itu vão substituindo as sólidas virtudes de outras ge- 
rações. O fácil contato com a Europa e o aceitar os mascates e 
outros que tais como tipos da européia civilizaçáo e modelos para 
imitar-se, com o contágio do culto dos gozos materiais têm per- 
vertido tudo em São Paulo. Tenho por uma grande desgraça o 
pouco aferro de nosso povo as suas tradições e as antigas usan- 
ças; é prova de uma fraca nacionalidade e um povo desses com- 
paro a um tísico (?). 

Em outro qualquer país essa moderníssima lei que manda 
substituir o sistema métrico francês as nossas medidas nacionais 
teria provocado vivíssimas reclamações entretanto aqui mui pouco 
são os desgostosos. Houve um irmão mais velho do capitão-mor 
Vicente que era clérigo - o Dr. Costa - que foi educado pelos 
jesuítas, e deixou fama de homem muito douto. 

Antigas casas em Itu que eu alcancei (e ainda há algumas) 
atestam a civilização do século passado pois provam pelas pin- 
turas que ornam os tetos das salas que havia gosto estético pro- 
nunciado - a bela matriz de Itu é ricamente ornada de bem exe- 
cutados quadros feitos por artistas paulistas há mais de meio 
século. Hoje para conseguir tais obras seria preciso trazer alguém 
de fora da província. 

A educação das mulheres ituanas foi sempre muitc zelada. 
Eu vi a carta em que o avô do finado bispo Calixto do Rêgo 
Souza e Melo - de nobilíssima geração, manda propor ao capi- 
tão-mor Vicente o consórcio com uma de suas filhas - 3 - que 
da cart,a consta estarem então se educando no convento de Santa 
Tereza em São Paulo. Uma das três foi depois mãe do conselheiro 
Paula Souza e Melo. 

Dessa abundância de instrução em Itu vem que ituanos, ou 
liomens que têm completado sua educação em Itu, têm ocupado 
honrosos cargos públicos em muito maior proporção do que a re- 
lativa proporção da população aquela do resto da Provincia aliás 
é aplicação ? em cargos mencres nessa Provincia e noutras tam- 
bém tem cabido em avultado número a ituanos; donde alguns se 
lhes votam muita rivalidade. 

Quando se fala em Itu, entende-se o antigo município que 
ocupou muito maior extensão de território do que atualmente 
acontece. 

Em Itu foi que prolongou-se mais o conhecimento da lingua 
indígena que até pelo meio século XVIII se empregava com pre- 
ferença no trato doméstico ao português, e mesmo tenho notícia 
de uma senhora de uma nobre geraçso que acostumada só a lín- 
gua brasílica nunca póde apreender o português. Até cousa de 
80 anos atrás ainda os Padres ouviam confissóes na língua da 
terra. 
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Como nunca houve escola ituana de literatura, e nem impren- 
sa - a influência que Itu exercia só pôde ser operada por meio 
dos homens que educados ali tiveram ao depois por sua ocasião 
de influir em esfera mais ou menos larga ou restrita sobre os 
indivíduos com quem viveram em contato ou sobre os destinos 
públicos conforme sua posição social. Salvas algumas infelizes e 
modernas exceçôes os ituanos têm primado sempre por um acri- 
solado catolicismo e por um aferro aos costumes e sentimentos 
de seus avôs. 

A Itu pertence a honra de ter dado um mestre . . . . . . . . . . . . 
Montalverne e de ao depois ter ouvido de seus púlpitos soar aque- 
la eloqüente voz. A uma senhora ituana D.= Izabel de Campos, 
muito querida da rainha e residente em Lisboa, deveu São Paulo 
o ver demitido o mais tirânico de seus capitães-generais - o 
general Antônio Manuel de Me10 Castro e Mendonça. 

Itu foi indubitavelmente durante longos anos um foco de ins- 
trução e civilização como muitos ignoram ter existido no Brasil, 
e com tal merece ter honrosa menção quando se tratar do nosso 
passado. Mesmo hoje na. lavoura prima Itu quanto a prioridade 
em melhores processos e no emprego de máquinas, e ali existe 
a pequena Fazenda Normal do Dr. Carlos . . . . . . . . da Silva. Como 
destro nas artes mecânicas o POVO de Itu se tem feito conhecer 
e os seus carapinas são procurados por toda a Província. Ali tam- 
bém é que a pedra e o tijolo têm substituido a taipa na construçáo 
de edifícios. Seus dentistas têm expulsado os estrangeiros de todo 
o interior da Província, e vejo que para nada dizer que vem ao 
caso enchi 12 páginas de M. S. - valha-me a boa vontade! Tenha 
a bondade dizer-me se esta lhe chega as mãos, e disponha sem 
reservas deste de V. S. venerador amigo e muito obrigado criado, 
Dr. Ricardo Gumbleton Daunt. 



O SESQUICENTENÁRIO de JOÁO TIBIRICÁ PIRATININGA 

Roberto Machado Carvalho 

O próprio sobrenome leva-nos a procurar seus ancestrais nas 
raizes mais profundas da genealogia luso-brasileira. Desembar- 
cando em terras vicentinas como companheiro de Martim Afonso 
de Sousa, na fundação de nossa primeira vila, 16 estava Henrique 
da Cunha, descendente da nobre Casa dos Cunhas de Portugal, 
ligada a nobreza medieval das Astúrias, Oviedo e Galiza. Henrique 
da Cunha foi assim dos primeiros moradores da Capitania de São 
Vicente e aqui, com sua mulher Felipa Gago, constituiu família. 
Para situar e abreviar a rica árvore genealógica dos Almeida Prado 
do século XIX, vamos seguir uma linha reta. Do casal quinhen- 
tista, nasce Henrique da Cunha Gago, o velho, casado com Isabel 
Fernandes, bisneta de Antônio Rodrigues, o companheiro de João 
Ramalho e de Antônia Rodrigues, filha do cacique Piquerobi. 
Foram pais do capitão Henrique da Cunha Gago, o moço, nascido 
em 1585; foi sertanista, tendo participado da expedição comandada 
pelo capitão Francisco Bueno. De seu casamento com Maria de 
Freitas nasceu João da Cunha Lobo que foi casado com Filipa 
de Almeida Prado. Desse casamento nasceu em 1658, Miguel de 
Almeida Prado; como seu pai, foi um bravo sertanista. Casou-se 
em São Paulo com sua parenta Maria de Carnargo. Um de seus 
filhos, João da Cunha Almeida casou-se com Maria da Silva Fur- 
quim e deste casamento nasceu em 1732 em São Paulo, o ouvidor 
Lourenço de Almeida Prado. Em 1756 casou-se na então vila de 
ITU com Maria de Arruda Pacheco, membro da ilustre e numerosa 
família do sargento-mor Antônio Ferraz de Arruda. Do casal pro- 
veio o capitão-mór de Itu, João de Almeida Prado, um dos ho- 
mens de maior prestígio na vila ituana por ocasião da indepen- 
dência e primeiro Reinado. Como vereador a Câmara Municipal 
prestou assinalados serviços e seu nome de cidadão prestante era 
reconhecido na Província. De seus dois casamentos, deixou vinte 
filhos. Faleceu em 1835. De seu primeiro casamento com Ana de 
Almeida, nasceu em Sorocaba no ano de 1802, João de Almeida 
Prado Jr. Quando estudante na Universidade de Coirnbra - conta 
o distinto linhagista Silva Leme - seus colegas passaram a cha- 
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má-10 de "Tibiriçá Piratininga", por ser filho da terra onde nos 
primeiros tempos despontou Tibiriçá, o chefe guaianás, guerreiro. 
e salvador da vila nobreguense. Daí por diante, o ituano, estu- 
dante de Coimbra, resolveu legalizar o nome João Tibiriçá Pira- 
tininga. Existem outras versões sobre a origem do cognome. Fre- 
cierico de Barros Brotero que estudou a linhagem dos Almeida 
Prado, registra que, em certa época, João de Almeida Prado Jr. 
resolveu viver incógnito e para tanto, deliberou mudar o sobre- 
nome. O atuante jornalista político Flávio Galváo de "O Estado", 
diz que ouviu de seu avô Josué de Almeida Prado uma versão 
que relacionava a troca de nomes a um desentendimento entre 
o filho que estudava em Coimbra e o pai, o velho capitão-mór 
João de Almeida Prado. Como grande proprietário na região do 
atual município de Indaiatuba, Tibiriçá Piratininga era dono de 
50a fortuna. As terras que rodeavam as estações Itaici e Pi- 
menta da antiga Sorocabana - liga,ção Jundiaí-Itu - pertenciam 
as fazendas "Taipas" e "Tranqueiras" de sua propriedade. 

Como ex-estudante de Coimbra, o fazendeiro João Tibiriçá 
Piratininga, pai, era um homem culto e respeitado. Participou 
ativamente da política. Quando Itu foi elevada a cidade em 1842, 
elegeu-se vereador a Câmara Municipal; no mesmo ano, porém, 
deixou as tarefas legislativas para participar ao lado do Padre 
Feijó, da revolta armada de Sorocaba contra o autoritarismo do 
governo provincial. Anistiado pelo Imperador em 1844, voltou a 
exercer cargos públicos, elegendo-se Juiz de Paz. Desde 1828, era 
casado com Maria Antonia de Camargo. Nasceram quatro filhos: 
o primeiro deles no ano seguinte, a 7 de agosto de 1829 e recebeu 
o nome do pai, JOÁO TIBIRIÇÁ PIRATININGA, cujo sesquicen- 
tenário de nascimento estamos comemorando. Depois vieram José 
Tibiriçá Piratininga, que em 1887, libertou todos os escravos de 
sua fazenda em Amparo, Lourenço Tibiriçá Piratininga, que, em 
1860, casou-se com Ana de Paula Sousa, filha do conselheiro Fran- 
cisco de Paula Sousa e Melo e por último, Rita Mboy Tibiriçá 
Piratininga, casada com o ilustre Dr. Antônio de Queiroz Teles, 
visconde de Parnaíba. Todos os filhos cresceram na fazenda de 
Itaici. Por volta de 1848, João Tibiriçá, pai, sensibilizado pelos 
predicados de inteligência e gosto pelas coisas da natureza do 
primogênito João, decidiu mandá-lo aprimorar os estudos num 
adiantado centro europeu. Apesar de sua formação coimbrense, 
a velha Universidade já não satisfazia aos seus anseias de dar 
uma boa educação para o filho. Preferia Paris que, aos poucos, 
ia se transformando na Cidade Luz. Era além-Pirineus - França, 
Bélgica, Suiça - onde as humanidades aliavam-se os estudos, 
técnicos, que os abonados fazendeiros do centro-oeste paulista 
escolhiam para o aprimoramento intelectual de seus filhos. O 
desejo paterno adaptava-se bem as aspirações do jovem de vinte. 
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anos. Percebia ele que os estreitos limites da área rural onde 
rivia, como de resto a Provincia de São Paulo, não ofereciam os 
recursos de ilustração que desejava. Herdara do pai, o gosto pelo 
estudo, mormente dos assuntos técnicos e ligados a lavoura. Nessa 
matéria, que nos centros do velho mundo já adquiria um caráter 
científico, nada tinhamos por aqui. Ao chegar s Paris, o moço 
ituano é recebido por um seleto grupo de conterrâneos: Rafael 
Paes de Barros, João de Paula Sousa e Francisco Eugênio Pa- 
checo e Silva, todos de tradicionais e abastadas famílias ituanas. 
Na capital francesa, João Tibiriçá Piratininga assiste os primeiros 
resultados dos acontecimentos da revolução popular de 1848. 
que derrubou a monarquia constitucional francesa e inst,alou a 
2." República. Impressionado com o que presenciou nos momen- 
tos que seguiram a queda de Luís Felipe, o jovem ituano deve 
ter guardado algamas observações e conclusões. as quais, mais 
tarde, serviriam para moldar a personalidade do republicano 
idealistas e convicto. Pouco depois, começa a frequentar os cursos 
de ciências naturais. Não aceita o estudo regular ou acadêmico. 
De espírito pragmático como sói acontecer com os homens em- 
preendedores, esmerado desde os tempos da infância na fazenda 
de Itaici, prefere os cursos livres, onde pudesse dar vazão a cria- 
tividade racional própria do cientista. Comeca assim a frequentar 
os laboratúrios de quimica agrícola, mineralogia e geologia e a. 
visitar museus naturais. Apaixonado pelos estudos sobre solos, 
sementes, adubos, maquinário e outros ligados a lavoura, inicia 
uma especialização científica, que mais tarde, vai torná-lo um dos 
mais abalizados agrônomos da Província de São Paulo e pioneiro 
em várias inovações da nossa agricultura. Em 1854, ao completar 
25 anos e contrariando a regra de matrimônios dentro do círculo 
da parentela, João Tibiriçá Piratininga, surpreende a família, con- 
traindo núpcias com uma prendada francesa, Pauline Eberlé. É 
àesse casamento que, no ano seguinte, nasce em Paris, Jorge Ti- 
biriçá, o futuro notável estadista de São Paulo. A alegria da che- 
sada do rebento é abafada pela notícia do falecimento do pai. Não 
regressa de imediato aos pagos de origem. Precisa terminar os 
estudos e iniciar os primeiros entendimentos comerciais, visando 
a aquisição de moderna aparelhagem açucareira. Pretende levar 
para Itaici uma verdadeira usina de açúcar, onde fosse possiveI 
aproveitar melhor a sacarose e obter um produto de boa quali- 
dade. Tinha pressa em fechar o vultoso negócio, pois, o café ia 
aos poucos deslocando a velha cultura da cana, muito prejudicada 
pelos parcos rendimentos dos velhos engenhos. Ia assumir a admi- 
nistração das fazendas herdadas do pai e precisava adaptá-las 
aos processos de cultivo e fabricação mais adiantados. Corria o 
ano de 1859 e tudo estava providenciado para o regresso. Joáu 
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Tibiriçá Piratininga embarca com a esposa francesa e o pequeno 
Jorge. Nos porões do mesmo vapor, a custosa aparelhagem. 

Desembarcando em Santos, o grande problema era transpor- 
tar serra acima, as caldeiras, fornalhas, tubulagens, eixos, cilin- 
dros de ferro, rodas e outros apetrechos do complicado engenho. 
Ante os olhares curiosos e admirados dos moradores praianos, 
toda a carga é conduzida em lombos de animais com enormes 
dificuldades até São Paulo e daí, em carros de bois até Itaici, 
onde foi montado na margem esquerda do rio Jundiaí, defronte a 
estação da Estrada de Ferro Ituana; aquilo tudo representava um 
grande progresso para a Província. O momento, entretanto, ainda 
não era favorável as iniciativas arrojadas. Faltavam os técnicos 
e a energia para fazer funcionar aquela engrenagem açucareira. 
Diante dos problemas, resolve abandonar o projeto e instalar algo 
mais modesto - um laboratório agrícola em sua fazenda, origeni 
da Estação Agronômica de Campinas, futuro Instituto Agronô- 
mico. Inteligente, culto e de larga visão, João Tibiriçá Piratininga 
está pronto a colaborar nos mais diversos empreendimentos que 
conduzam ao progresso econômico, social, cultural e político da 
Provincia. Pertence aquela plêiade de paulistas que, como ban- 
deirantes do oitocentismo, descortinaram a liderança de São 
Paulo. Com os Pais de Barros, Paula Sousa, Campos Sales, Moraes 
Barros, Cesário Mota, Queiroz Teles e tantos outros, Tibiriçá 
Piratininga está apto a exercer as mais diversas funções. Entre 
estas, a politica, uma mola mestra para alcançar seus maiores 
objetivos. 

O Manifesto Republicano de 1870 dava as normas, a orien- 
tação para novos lances. Apressa-se o honrado ituano em formar 
o seu grupo de idealistas republicanos. Funda o Clube Republicano 
de Itu em 10 de setembro de 1872 em seu sobrado do largo da 
Matriz, atual Praça Pe. Miguel. Ao lado de seus primos José e 
Carlos Vasconcelos de Almeida Prado, dá os primeiros passos para 
a organizaçao da. campanha republicana em São Paulo. Acompa- 
nha atentamente as notícias políticas da capital da Provincia, onde 
em sua casa do largo da Sé, Américo Brasiliense de Almeida Melo, 
reúne os adeptos de um novo regime político. Quando percebe que 
Jtu era apontada como o melhor local para um primeiro conclave 
republicano na Província, coloca-se a campo para que fosse assegu- 
rado o sucesso da reunião. Afinal, tratava-se de lançar a semente do 
Partido Republicano Paulista. Recebe os convencionais no dia da 
inauguração da E. F. Ituana, 17 de abril de 1873. Verifica se 
estáo todos acomodados em diversos sobradáes da cidade, inclu- 
sive o seu, onde o movimento era maior por ser o centro de re- 
cepções. Amanhece o 18 de abril. A casa de Carlos Vasconcelos 
de Almeida Prado, situada na rua do Carmo, próxima da Matriz, 
a mesma onde em 1923, Washington Luís inaugurou o Museu Re- 
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publicano, está pronta para receber os visitantes. No inicio da 
noite instala-se a Convençáo. Aclamado pelos 133 representantes 
de Clubes Republicanos, João Tibiriçá Piratininga é indicado para 
a presidência da Mesa, tendo a seu lado cqmo primeiro secretá- 
rio, América Brasiliense. A Ata da "Convençáo de Itu" destaca 
a importância da fundação de novos Clubes Republicanos, tendo 
em vista fortalecer o movimento politico. É distribuída uma cir- 
cular conclamando os republicanos a se reunirem na capital a 
1." de julho do mesmo ano, solicitando a presença de um repre- 
sentante de cada município, eleito pelo sistema do sufrágio uni- 
versal, tendo direito a voto todos os republicanos maiores de 21 
anos. Era a alvorada da representação popular ampla em nossa 
história eleitoral. O objetivo era a "organização regular do par- 
tido, a defesa de seus interesses e a propaganda dos principios 
republicanos". 

Após os conclaves de Itu e da capital, acende-se em Campi- 
nas, a chama entusiástica de Campos Sales no sentido de fundar 
um órgão de imprensa que interpretasse os anseios republicanos. 
Nascia assim, a 4 de janeiro de 1875, a "Província de São Paulo" 
e João Tibiriçá Piratininga incorporou-se a emprêsa como acio- 
nista e colaborador. Publica nos primeiros números alguns arti- 
gos sobre sua especialidade - questões agrícolas. Não era novato 
na imprensa. Pouco antes, escrevia para a "Gazeta de Campinas" 
uma série de artigos sobre "as melhores direções de nossas es- 
tradas de ferro no oeste de São Paulo". 

Nos primórdios da campanha republicana em São Paulo, nin- 
guém o superou no trabalho de articulação política de unir as 
forças individuais, clarinada de um novo partido político que pro- 
punha defender princípios, disputar eleições e chegar ao poder. 

Escrevendo sobre a "Convenção de Itu" - dezessete anos 
ap6s sua realização e um ano após a proclamação da República - 
Cesário Mota Jr. refere-se, como testemunha ocular do aconteci- 
mento, aos rumos tomados por alguns republicanos presentes a 
histórica reunião: "Dos companheiros de então, uns ocupam sa- 
liente e merecido lugar na nova instituição, outros continuam a 
se esforçar pela realização do ideal dos primitivos lutadores, ou 
tros, finalmente, como João Tibiriçá Piratininga, Quirino dos 
Santos e Rafael de Barros, a semelhança do profeta bíblico, che- 
garam ao Monte Nebo; não lhes foi dado atingir a Terra da Pro- 
missão". Realmente, aquele que tanto batalhou pela implantação 
da República, repetia o drama de Moisés - ver de longe a terra 
prometida. Em 1888 vai rever a França de sua juventude. O rigo- 
roso inverno europeu ataca o jequitibá paulista. Contraindo uma 
pneumonia, falece em Nice a 1: de dezembro de 1888. Seu corpo, 
embalsamado, foi transladado para o cemitério municipal de Itu, 
instalado quatro anos antes. Na placa de bronze colocada em seu 
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túmulo, foram gravadas as palavras da edição de 4 de dezembro 
do jornal "A Província de São Paulo": "Faleceu em Paris, o sr. 
João Tibiriçá Piratininga, um dos membros mais proemineiltes 
do Partido Republicano Paulista e uma das inteligências mais 
esclarecidas da geração passada. Dele se pode dizer que era pau- 
lista dos antigos, paulista de velha têmpera. Não teve solução de 
continuidade a sua longa vida de cidadão exemplar e de chefe de 
fnmília, que foi sempre apontada como modelo. Não se sabia 
curvar aquele caráter altivo, integérrimo; mas aquele brando co- 
ração sempre se moveu piedoso em presença de uma desgraça a 
socorrer, de um infortúnio a minorar. 

. . . a Província de São Paulo chora um dos seiis filhos mais. 
ilustres. 

. . . a beira do túmulo que se abre para tragar esta persona- 
nalidade gigantesca, este vulto verdadeiramente talhado a romana, 
descobrimô-nos cheios de respeito e com o peito ralado de sau- 
dades. Que descanse em paz o grande lutador". 

Em Itu, o jornal "Imprensa Ytuana, edição de 6 de dezembro 
de 1888, primeira página, sob o título "João Tebyriçá", registrou 
o falecimento: "Acabamos de receber a triste notícia do passa- 
mento em Paris, de um dos mais ilustres filhos desta cidade, Joáo 
Tebyriçá Piratininga. Contava 59 anos de idade, e em toda a sua 
vida de cidadão exemplar, soube sempre ligar seu nome a tudo 
que dizia respeito ao progresso e adiantamento da pátria. Joáo 
Tebyriçá não primou somente pelas virtudes cívicas, que em alto 
grau possuia, salientou-se também pela sua vasta ilustração. Pas- 
sou grande parte de sua mocidade na Europa, donde trouxe avul- 
tado cabedal de conhecimentos, bebidos na prática dos grandes 
mestres e nas constantes visitas aos museus e laboratórios. Era 
profundo em ciências naturais e cultivava com especial gosto e 
esmero a química e física; sua modéstia, porém, igualava a sua 
ciência. Esta cidade muito lhe deve, por isso que foi ele um dos 
diretores fundadores do Instituto Novo Mundo, estabelecimento 
este que grandes serviços tem prestado a classe pobre, e que 
maiores ainda prestará no futuro. Em política foi João Tebyriçá 
adepto convicto do partido republicano; mas nunca ambicionou 
um mandato, limitando-se sempre a ser um simples soldado das. 
idéias democráticas". 

Nota: quanto ao local de falecimento do ilustre ituano, pre- 
ferimos ficar com a indicação do retrato a óleo pertencente à, 
galeria dos convencionais do Museu Republicano de Itu, isto é, a 
cidade francesa de Nice; a confirmação desse local, foi dada pelos 
descendentes. Um deles, o jornalista Flávio Galvão, quando es- 
creveu em "O Estado" sobre o centenário da "Convenção de Itu"' 
fez referência a Nice. O engano dos jornais na época, deve-se ao 
fato de as notícias serem transmitidas da capital, isto é, Paris 



,O CENTENÁRIO DE FRANCISCO NARDY FILHO 

Roberto Machado Carvalho 

Ao ensejo das comemorações do centenário de nascimento de 
Francisco Nardy Filho - 1879-1979 - é oportuno registrar alguns 
aspectos da vida e obra do historiador, arquivista e cronista da 
tradicional cidade de Itu. 

Cuidadoso e rigoroso no trato com os documentos, amigo 
incondicional dos arquivos públicos e particulares, dotado de uma 
invejável vocação para a pesquisa histórica, Francisco Nardy 
Filho realizou uma obra de largos méritos, cuja consulta é obri- 
gatória para todos aqueles que desejam aprofundar pesquisas 
referentes ao passado paulista. Encontramos em seus dez volu- 
mes e inúmeros excertos um substancial elenco de documentos e 
informações, desde as origens dos mais antigos povoados de São 
Paulo até os acontecimentos mais significativos da República. Ao 
longo do tempo, situado entre essas balizas, trata de epopéia ban- 
deirante a partir de uma típica "boca do sertão", a antiga fre- 
guesia e vila de Itu, das expedições monçoeiras que, deixando o 
velho porto de Araritaguaba, atual Porto Feliz, desciam pelas 
águas do Anhembi para devassar os territórios de Mato Grosso 6 
Goiás, da participação de Itu, através de sua antiga e altiva Câ- 
mara Municipal, no processo de nossa independência política e 
posteriormente na abdicação do Imperador, da presença ituana 
na política do Segundo Reinado e nos fastos da guerra do Para- 
guai, na arrancada republicana com a Convenção de 1873 e final- 
mente nos acontecimentos que conduziram a abolição da escra- 
vatura, ao 15 de novembro e as "turras políticas" da velha Repú- 
blica. O antigo localismo português que deu origem e crescimento 
ao município, com sua Câmara Municipal, as lutas e agruras dos 
ituanos no sentido de preservar a autonomia local, ocupam lugar 
de destaque na obra nardyana, sendo imprescindível para o me- 
lhor conhecimento de nossas raízes e evolução. Partindo do exem- 
plo da velha Outu-guaçú, o autor de "A Cidade de Itu", não des- 
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curou de outros aspectos típicos da vida de nossas populaçóes 
interioranas. O econômico, o social, o religioso, o cultural e o 
biográfico estão presentes em sua obra. Conforme sua maior preo- 
cupação, isto é, revelar a história dos pagos de origem, explica a 
queda da mineração e o reerguimento da economia paulista em 
fins do século XVIII e primeiras decadas do XIX, através da cana 
de açúcar e mais tarde, da expansão cafeeira, a adaptação do ho- 
mem do Planalto aos novos tempos de progresso a partir dos 
meados do oitocentismo, com os melhoramentos públicos urbanos, 
a quase pioneira Estrada de Ferro Ituana, a primeira indústria 
de tecidos de algodão movida a vapor na província de São Paulo, 
a melhoria dos transportes e a entrada do imigrante. Vai mais 
longe ao retratar as instituições ituanas, deixando um excelente 
modelo de pesquisa para outros estudiosos aplicarem em suas 
localidades. Casas de caridade e assistência, igrejas e conventos, 
escolas, Câmara e Cadeia, empreendimentos sócio-econômicos, 
obras públicas como abertura de ruas e largos, calçamento, ener- 
gia, abastecimento de gêneros e água, cemitério municipal, mata- 
douro, etc. Vários capítulos são dedicados a exaltação da vid-a e 
obra dos pró-homens de Itu, começando pelo fundador Domingos 
Fernandes e seu genro Cristóvão Dinis, seguidos pelos sesmeiros, 
sertanistas criadores de cidades, capitães-móres, chefes políticos, 
vereadores e alcáides, sacerdotes e beneméritos. 

Em 1879, Itu, elevada h condição de cidade 37 anos antes, 
conhecida como tradicional burgo bandeirante e centro do libe- 
ralismo paulista, situada a 17 léguas da capital, desfruta pelo seu 
café e cana de açúcar uma posição de prestígio na província de 
São Paulo. Em qualquer caminho de acesso a cidade podia o 
viajante apreciar a silhueta das torres de velhas Igrejas com seus 
conventos, dos afamados colégios São Luís dos padres jesuítas e 
Nossa Senhora do Patrocínio das irmãs de São José, da fábrica 
de Tecidos São Luís, pertencente ao coronel Luís de Anhaia, dos 
vetustos sobradões de fazendeiros que, por essa época, já passa- 
vam a maior parte da semana na cidade. Chamava a atenção do 
visitante, o traçado regular de suas ruas e becos, algumas cal- 
çadas com as lajes da região, admirava seus largos do Bom Jesus, 
local de nascimento da cidade em 1610, Matriz, Carmo e São 
Francisco e sentia a amabilidade e boa educação da gente ituana, 
povo simples e trabalhador, apegado as tradições familiares, as- 
síduo frequentador das missas, procissóes e atos religiosos, ami- 
go das festas populares, dedicado a faina da lavoura, as atividades 
do comércio, artesanato e serviços públicos. Os jovens de famílias 
abastadas estudavam nos melhores colégios ou seguiam viagem 
para os centros mais adiantados da época. São os Tibiriçá Pira- 
tininga, os Paula Sousa, os Paes de Barros mandando seus filhos 
para as Universidades européias e norte-americanas. Voltavam 
imbuidos de idéias liberais e preparados para participarem do 
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movimento republicano. Alguns anos antes, Augusto Emílio Za- 
luar anotava em seu diário, a vocaçao liberal do povo ituano e 
iazia uma referência especial sobre os jovens "distintos pela sua 
educação e pelas prendas de sua inteligência". Sobre a cidade, o 
viajante português admirou seu traçado, com ruas direitas e cal- 
çadas em sua maior parte. Comparou as construçóes com as me- 
lhores da capital, destacando "alguns prédios magníficos". Entre 
estes, e com toda a certeza, o visitante referia-se ao casarão de 
Bento Dias de Almeida Prado, o Barão de Itaim. situado na antiga 
rua do Carmo, onde hoje está o moderno prédio da Prefeitura, o 
sobrado construido em 1867 por José Vasconcelos de Almeida 
Prado, o mesmo prédio do atual Museu Republicano, os antigos 
sobrados dos Pereira Mendes e de João Tibiriçá Piratininga no 
largo da Matriz, ambos desaparecidos e as antigas residências do 
Dr. Francisco Emídio da Fonseca Pacheco, fazendeiro e chefe po- 
litico e de D." Inácia Joaquina Correia Pacheco e Silva, ambos na 
velha rua Direita, felizmente ainda conservados. São raros re- 
manescentes de nosso tão desprezado patrimônio arquitetônico 
colonial e imperial. Diga-se de passagem, que as demoliçôes dos 
velhos edifícios de Itu, provocavam em Nardy Filho um senti- 
mento de tristeza e pesar; em sua Cronologia ituana anotou "que 
os sobrados representavam verdadeiros guardiões das gloriosas 
tradições de Itu e que foram edificados por ilustres beneméritos 
ituanos que neles viveram e faleceram". 

Desde o ano de 1864, as ruas e largos principais, eram ilumi- 
nados pelos lampeões a querozene. O abastecimento de água vinha 
das bicas próximas e córregos marginais; os gêneros eram adqui- 
ridos no largo da Matriz, onde tropeiros e sitiantes vendiam seus 
produtos ou nas casinhas do beco da Quitanda, atual rua Madre 
Teodora, travessa do largo da Matriz. 

Era assim, Itu em 1879, ano que assinala, no dia 11 de março, 
em casa de Francisco Antônio Nardy e D." Maria Leopoldina de 
Souza Nardy, o nascimento de FRANCISCO NARDY FILHO, o 
futuro estudioso e apaixonado pelas coisas de Itu. Descendia de 
velha estirpe bandeirante. Pelo lado paterno, o capitão Antônio 
Nardy de Vasconcellos, um dos fundadores do Clube Republicano 
de Itu e convencional ae 1873, cujos ascend-entes pertenciam aos 
Costa Aguiar e Barros Penteado, ilustres linhagens ituana e san- 
tista. Pelo lado materno, os Barreto Leme do Prado, os primeiros 
moradores de Campinas. Desta cidade deslocou-se para Itu, Fran- 
cisco Barreto de Sousa, avô materno de Francisco Nardy Filho 
para formar a fazenda "São Carlos", uma das melhores da região 
ituana. Homem de iniciativas arrojadas e praticante da beneme- 
rência, tornou-se muito estimado na cidade. Com o seu faleci- 
mento, os pais de Francisco foram morar na fazenda e aí cresceu 
o menino. Aos seis meses ficara órfão de mãe. Logo após, seu 
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pai seguira viagem para a Europa, onde foi estudar medicina na 
Universidade de Bruxelas, ali permanecendo sete anos. Com esses 
eventos familiares, a educação do pequeno Francisco ficou a cargo 
de sua avó paterna D." Carolina da Costa Aguiar, que mais tarde, 
ele chamaria de "santa avózinha" e de seu tio Adolfo Nardy, ainda 
estudante na Academia de Direito do largo de São Francisco. Ao 
cursar o ultimo ano, já iniciado na advocacia, Adolfo Nardy re- 
solveu trazer a família para São Paulo. Nomeado promotor pú- 
blico da comarca de Piracicaba, vai para a "noiva da colina" e 
ali, numa casa térrea do largo da Matriz, Francisco passa a maior 
parte de sua infância. Em Itu, residia o capitão Antônio Nardy 
de Vasconceilos, pai de Adolfo e avó paterno de Francisco. Em 
1887, corre na família a notícia de sua doença. Foi quando o Dr. 
Adolfo, desejando estar perto do pai, levou toda a família para 
Itu, onde foram morar num sobrado da rua da Palma. Foi a 
partir dessa época que Francisco tomou os primeiros contatos 
com sua terra natal, conhecendo-a melhor, palmilhando por entre 
suas ruas estreitas, sentindo a imponência dos sobradóes impe- 
riais, admirando seus austeros varões e conhecendo os campos 
dos arredores com as frequentes visitas a fazenda "São Carlos", 
especialmente por ocasião da festa que marcava o início da moa- 
gem e o benzimento das moendas, quando beijava a mão do ve- 
nerando e virtuoso vigário Padre Miguel Corrêa Pacheco. Era o 
desabrochar de profundos sentimentos afetivos, que Francisco 
Nardy Filho dedicaria durante a vida a sua sempre querida e 
lembrada Itu. 

Alfabetizado em casa, por sua avó D." Carolina, Francisco 
melhorou o aprendizado na escolinha particular de Francisco Mar- 
tins de Mello e no Externato do maestro e compositor Tristão Ma- 
riano da Costa, mestre rigoroso, que exigia de seus alunos, disei- 
plina, aplicação e obediência à religião católica. Em suas remi- 
niscências, Francisco lembra que o mestre Tristão costumava 
ensinar e arguir os discípulos portando uma régua, dessas que 
têm filetes metálicos nas quinas; o instrumento servia tanto para 
ponteiro quando utilizava o quadro negro e mapas como para 
corrigir algum menino que saisse da linha. E arremata: "era 
enérgico e bom mestre, com ele a gente, por bem ou por mal, 
iiavia de aprender". 

Foi assim que Francisco preparou-se para ingressar em 1891 
aos 12 anos de idade no Colégio São Luís, cujo renome aumentava 
a cada ano e ia além das fronteiras paulistas. Com os jesuítas, 
aprimora os estudos, cultivando uma intensa vida espiritual. A 
semente da religião desenvolveu-se em sua alma de adolescente, 
para mais tarde produzir fmtos no católico convicto, no homem 
de fé e sincero amigo da Igreja, especialmente dos padres da 
Companhia de Jesus. Itu, com a fundação em 1867 do Colégio 
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São Luís, foi a primeira cidade da província de São Paulo a re- 
ceber os sacerdotes jesuitas na fase da restauração da Compa- 
nhia. Ao relembrar os tempos do São Luís, Francisco referia-se 
aos Padres José Maria Mantero, Luis Banio, Luis Rossi, Luís 
'iabar, Manoel de Lima, Raphael Galanti, César Angelis e outros, 
todos "ótimos mestres, bondosos, se bem que enérgicos quando 
preciso". Também pudera, éramos "500 alunos e se não houvesse 
essa férrea disciplina, aquilo seria uma balbúrdia". 

Quando, em 1917 deu-se a transferência do educandário para 
a capital, Nardy Filho sentiu amargamente e guardou uma certa 
frustração diante do fato irreversível. Dez anos depois, ao publi- 
car seu 1." volume de "A Cidade de Itu" escreveu à pág. 161: 
"hoje não mais existe em Itu esse importantíssimo Colégio, não 
mais essa cidade pode se orgulhar de possuir em seu seio esse 
modelar estabelecimento de instrução". Mais adiante acrescenta: 
"a fundação do Colégio São Luis foi devida única e exclusiva- 
mente a generosidade e aos esforços dos antigos ituanos, que 
bssim demonstraram o seu amor a sua terra e cuidado que dis- 
pensavam a educação de seus filhos". 

Deixando o São Luís, na entrada da adolescência, Francisco 
vai para a fazenda "São Carlos", mas logo percebe que o trato 
com a lavoura e a criação, estava longe de satisfazer suas aspi- 
rações. Reconhecia que precisava aproveitar os ensinamentos 
recebidos no São Luis Incentivado pelo pai médico, resolve pros- 
seguir os estudos. Aos poucos, vai demonstrando o gosto pela lei- 
tura e começa a redigir conselhos aos jovens, baseados nos prin- 
cipios da. moral cristã. Sente que o correr da pena era seu filão 
maior. Segue para a capital e vai cursar o Instituto de Ciências 
e Letras, ao lado de Júlio Prestes, Monteiro Lobato e Soares Hun- 
gria. Participa da fundação do Grêmio Literário "Álvares de Aze- 
vedo" e ajuda a lançar o jornal "O Paulista", órgão do Grêmio, 
onde publica seus primeiros escritos. Prepara-se para o ingresso 
na Faculdade de Direito. Aproximava-se a passagem do sécalo. 
A cidade sofre o impacto de uma segunda fundação. Era o co- 
meço da grande disparada rumo ao progresso. O jovem ituano, 
habituado a vida provinciana de uma pacata cidade do interior 
fica aturdido com a cidade grande. 

Tudo lhe parecia um tanto estranho. Seu pensamen- 
to está voltado para a terra natal. A atração de suas origens 
era irresistivel. Abandona então os estudos regulares e retorna a 
ltu, onde sempre desejou viver. O jovem, com pouco mais de 
vinte anos, desprovido do bafejo da fortuna como alguns de seus 
ascendentes, viu-se na emergência de trabalhar. A responsabili- 
lidade aumenta ao contrair matrimônio em 1907, com D." Maria 
Luiza Silveira e a chegada dos filhos Ignácio, Luis Gonzaga, Maria 
Aparecida e José Maria. O meio, pouco ou nada oferecia. Para 
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sobreviver, a receita era ministrar algumas aulas de alfabetização. 
E assim mesmo, nos arrabaldes da cidade. Aluga uma modesta 
casa no bairro Pinheirinho, onde na capela do lugar, ensina as 
primeiras letras as crianças e adultos. Nos intervalos das aulas, 
Francisco rabiscava algumas notas. As tiras de papel e o cres- 
cente exercício da pena já exerciam verdadeiro fascínio em sua 
vida diária. Inicia então uma fecunda atividade jornalística. A 
imprensa ituana tinha longa tradição. Os primeiros orgãos datam 
de 1860. Os primeiros traballios de Nardy Filho, de fundo moral 
ou religioso são publicados em 1896 no jornal "A Cidade de Itu". 
Em 1904 exerce as funções de redator-secretário do jornal, que, 
nesse ano, chegou a circular diariamente. No ano seguinte, faz 
parte do grupo de fundadores do semanário "A Federação", órgão 
das Associações Católicas de Itu, cuja circulação ininterrupta até 
hoje, é um exemplo que dignifica a pequena imprensa do país. 
Sua colaboração no órgão aparece no mesmo ano da fundaqão. 
Percebe-se nas entrelinhas dos artigos, o nove1 pesquisador da 
história de Itu e o apologista das "glórias e monumentos de minha 
terra". Tal tendência vai se acentuando com os anos. Logo apa- 
recem as primeiras crõnicas, em estilo leve e saboroso, abordando 
os feitos de antigos ituanos. Em 1920, ingressa nos Correios e 
Telégrafos, emprego que lhe dá maior tranqüilidade. Nesse mes- 
mo ano passa a integrar o quadro social do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. Durante a década de 20 realiza um pa- 
ciente trabalho de recuperação dos velhos documentos de Itu. 
Folheia e faz anotações das atas, ofícios e representações da Câma- 
ra, dos livros do tombo das Igrejas Matriz e Carmo e dos antigos 
jornais ituanos. Familiariza-se com as  obras de Frei Gaspar da 
Madre de Deus, Azevedo Marques, Machado de Oliveira, Pe. Raphael 
Galanti, Joaquim Leme de Oliveira César, o primeiro a escrever 
sobre "Notas históricas da Cidade de Itu", publicada no vol. 25, 
ano 1927 da Revista do I.H.G.S.P. e Antônio Augusto da Fonseca 
e seus "Tipos ituanos", inseridos nos dois primeiros volumes da 
Revista do Instituto. A mancheias, escreve crônicas, baseadas em 
rigorosa documentação. É solicitado por todos os jornais de Itu 
e cidades vizinhas. Já havia publicado seu primeiro livro, "Notas 
Históricas do Convento do Carmo" (19191. A atividade intelectual 
como sóe acontecer nas pequenas cidades, leva Francisco a uma 
posição de destaque na sociedade. Muito modesto e sem aspirações 
quanto a posições de mando, é, entretanto. requisitado para novas 
funções. Ocupa cargos de professor no principal Grupo Escolar, o 
"Cesário Mota" e participa da política do Partido Republicano, pre- 
ferindo a facção dos "jagunços" liderada pelo Cel. Antônio de Al- 
meida Sampaio. Nada impedia, entretanto, de reservar longas 
horas para a pesquisa. O estudo da gente e dos fastos ituanos 
era o seu forte. 



REVISTA DO IPI'STITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 211 
-- ~- - 

Quando em 1934, por motivo de promoção no serviço público, 
foi transferido para São Paulo, intensificou as pequisas. Recebe 
um honroso convite de D. Duarte Leopoldo e Silva para dirigir 
o Arquivo da Cúria Metropolitana, frequenta com assiduidade o 
Arquivo Público do Estado, onde remexe os manuscritos e im- 
pressos dos maços de Itu. Em 1935, inicia uma brilhante colabo- 
ração em "O Estado de São Paulo", onde, até 1958, pouco antes 
de sua morte, publica 548 crônicas e artigos históricos, abordando 
temas referentes a Itu, São Paulo, Sant'Ana do Parnaiba, Porto 
Feliz, Capivari, Monte-Mor, Piracicaba e outras cidades. Aconte- 
cimentos políticos, festas religiosas, manifestações folclóricas, 
biografias, história das mais variadas instituições, casos policiais, 
etc., aparecem nesses escritos. Dava especial preferencia a exal- 
taçáo das glórias de sua terra, considerando que "povo feliz foi o 
ituano, que teve para guiá-lo, para orientá-lo no seu acendrado 
amor a liberdade e a terra brasileira, dois de seus mais diletos 
filhos: Francisco de Paula Sousa e Mello nas pugnas pela nossa 
independência e João Tibiriçá Piratininga nas lutas em pró1 da 
liberdade, concretizada no ideal republicano". 

Francisco Nardy Filho, debruçado sobre velhos papeis, ama- 
relecidos e corroídos, manteve sempre a principal virtude do his- 
toriador, isto é, a fidelidade aos documentos. Muitos foram trans- 
critos em sua obra, acompanhados de breves ou longas explica- 
ções. Em 1928, lança o 1: volume de "A Cidade de Itu" dedicado 
ao histórico da fundação de Itu, onde transcreve o inédito testa- 
mento de Domingos Fernandes, da criação da vila, comarca, cidade 
e município e dos principais monumentos ituanos. O 2." volume 
aparece em 1930 e trata da participação de Itu nos grandes lances 
da história pátria, desde a aclamação de D. João VI até a Repú- 
blica. Ao escrever o prólogo, Nardy Filho diz que se sentia re- 
compensado ao publicar o 1." vol., pois "os ituanos souberam dar 
valor ao meu trabalho, manifestando o prazer que sentiram ao 
conhecer os feitos de seus antepassados". E era isso o que dese- 
java. Modesto e grato, duas qualidades humanas do autêntico 
homem de letras, Nardy Filho agradecia ao abonado ituano e 
chefe político José de Almeida Sampaio Sobrinho, o apoio finan- 
ceiro que possibilitou a publicação dos dois volumes. Somente 
vinte anos após foi possível o lançamento do 3." volume. A mudança 
para a capital e as Cificuldades de promoção da obra justificam o 
longo intervalo. Nesse meio tempo, porém, o historiador não des- 
cansou e foi produzindo outros trabalhos, os quais, embora de 
menor fôlego, são de grande valia. Publica três biografias: "O Pe. 
Bento Dias Pacheco" (19311, "O Vigário Pe. Mig~el Corrêa Pa- 
checo" (1933) e o "Pe. Antônio Pacheco da Silva", o primeiro 
Apóstolo dos lázaros no Brasil (1950). Comemorando o centená- 
rio de fundação da Santa Casa de Misericórdia de Itu, Sua Mesa 
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Administrativa resolveu publicar o histórico do hospital. Convida 
Francisco Nardy Filho para o trabalho. O historiador consulta 
relatórios, atas e assentamentos da instituição, relê os aponta- 
mentos que possuía e as anotações do médico Dr. Braz Bicudo de 
hlmeida, que, como secretário da Irmandade, possuía um histórico 
com a relação completa de todas as Mesas Administrativas. Em 
1940 é lançado o volume. Nardy Filho reafirma em nota de intro- 
dução, que só aceita e publica aquilo que a "documentação exata 
nos contar". Fala das origens das Santas Casas em Portugal e 
Brasil, antes de tratar da entidade ituana, quando aborda os iun- 
dadores e provedores, os primeiros capelões, médicos e as irmãs 
de Sáo José que exerceram funções no hospital e conclui com 
as reformas e melhoramentos no velho edifício da rua da Palma, 
atual rua dos Andradas. 

Em 1949, aparece uma magnífica colaboraçáo para o estudo 
das origens de nosso parque industrial. Trata-se da "Fábrica de 
Tecidos Sáo Luís de Itu", a primeira fábrica de tecidos a vapor 
fundada em São Paulo, histórico de sua fundação e dos seus pri- 
meiros anos de atividade, graças ao pioneirismo do Cel. Luís An- 
tònio de Anhaia. Entre as inúmeras congratulações, Nardy Filho 
recebeu uma carta do escritor, historiador e grande benfeitor de 
Itu, o Dr. Luís Gonzaga Novelli Jr., que bem interpreta o valor 
da obra: "Meu caro F. Nardy Filho. Acabo de ler sua plaqueta 
histórica sobre a Fábrica de Tecidos São Luis, de nossa querida 
terra natal, a velha e gloriosa cidade de Itu. Fiel ledor de seus 
trabalhos, não me causou admiração encontrar nessas páginas 
um documentário de tanto interesse e valia sobre a primeira 
fábrica de tecidos a vapor de São Paulo. Ficam-lhe devendo nossa 
terra e nossas letras mais esse serviço a restauração da verdade 
e a propaganda de nomes ilustres, que tanto labutaram pelo en- 
grandecimento de nosso incipiente parque industrial. 

"Muito grato pelos momentos de prazer intelectual que me pro- 
porcionou, cumprimento-o calorosamente pelo trabalho que, suprin- 
cio uma lacuna, vem enriquecer as páginas de nosso documentário. 
Sinceramente seu admirador Novelli Jr. São Paulo, 19 de outubro 
de 1949". 

Os dois últimos volumes de "A Cidade de Itu", foram lança- 
dos em 1950 e 1951, sob o patrocinio da Prefeitura e Câmara Mu- 
nicipal de Itu. O 3." abrange 79 crònicas publicadas em jornais, 
sobretudo "O Estado". O autor explica que todas foram escritas 
"a par da fidedigna documentação e referem-se a vida e costumes 
de Itu antigo". Sua intenção era, mais uma vez, servir "a terra 
em que nascemos e sinceramente amamos, procurando torná-la 
conhecida, contando a sua bela e gloriosa história. O 4.0 volume 
está dividido em duas partes: uma Cronologia ituana de 1604 a 
1610 e mais 21 crònicas. 
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Boa parte da obra nardyana permanece praticamente desco- 
nhecida das novas gerações. Basta dizer, que o número de crô- 
nicas ou artigos publicados na imprensa ultrapassa a casa dos 
mil. O poder público ituano está anunciando a reediçáo para este 
ano do centenário dos volumes de Francisco Nardy Filho, acres- 
cidos do 5." volume de "A Cidade de Itu" que o Ituano Emérito 
deixou em manuscrito. Trata-se de uma iniciativa que, se con- 
cretiza, será digna dos maiores aplausos. Oportuno também seria 
o lançamento de uma coletânea das crônicas, a exemplo de Porto 
Feliz, que, através de uma empresa particular, está preparando 
uma serie de artigos de F. Nardy Filho sobre a velha Araritaguaba. 



DISCURSO DE POSSE 

Antônio Barbosa Lima 

Exmo. Sr. Prof. Ernesto Leme, digno Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
Exmos. Srs. Membros da Mesa Diretora 
Dignas Autoridades Civis, Militares e Eclesiásticas 
Exmas. Sras. Zalina e Ofélia Ferraz do Amaral, 
representantes da família Ferraz do Amaral 
Prezados consócios 
Minhas Senhoras 
Meus Senhores: 

Nos anos finais da década de 30, participava eu do corpo do- 
cente de um pequeno colégio, dirigido por meu saudoso irmão 
Cícero Jr., que contava com um reduzido e abnegado grupo de 
jovens professores. A pobreza quase franciscana das instalações 
do estabelecimento não fazia esmorecer o entusiasmo daqueles 
quase missionários (éramos todos tão moços!) e menos ainda a 
i é  e o patriotismo do responsável principal por aquela célula de 
educação, plantada no Nordeste Paulista, circunstância que per- 
mitiu sua sobrevivência por Lrês longos lustros, até que o Poder 
Público assumisse a tarefa de proporcionar o ensino secuildário 
a juventude do lugar. Esse lugar outro não era senão a minha 
amorável cidade natal, a pequena-grande Ituverava, a antiga Nossa 
Senhora do Carmo da Franca, erguida a margem esquerda do 
ribeirão do Carmo, o ribeirão do Inferno dos ,bandeirantes, tan- 
tas vezes vadeado pelos Anhanguéras e sua gente, na rota para 
a Vila Boa de Goiás, e também pelos mineiros que, vindos do 
Jacuí, povoaram a região, nos fins do século XVIII. 

Pertencendo a uma família de educadores e ele próprio pro- 
fessor durante algum tempo, o escritor e jornalista Pedro Ferraz 
do Amaral, desta Capital, em visita a Ituverava, certa vez, ao 
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saber da existência do pequeno colégio, foi vê-lo de perto e se 
interessou vivamente pelo trabalho que alí se desenvolvia em 
circunstâncias extremamente dificeis, proporcionando-nos conse- 
lhos e orientação. Algum tempo depois, faria generosa doacáo de 
livros destinados a pequena iivraria daquela escola. Desse con- 
vívio de alguns dias, nasceu entre o escritor de São Paulo e o 
professor de História de Ituverava, uma preciosa amizade, jamais 
diminuida. Ao transferir-me para esta Capital, jubiladc do ensino 
oficial, ao qual passara a prestar serviço: pude acompanhar-lhe, 
com carinho, a ascendente carreira social e literária. Por ele fui 
trazido várias vezes a esta Casa de Cultura, a cujas sessões pú- 
blicas assisti, ungido de respeitosa admiração pelo que me era 
dado ver com relação a pesquisa e ao estudo da História e da 
Geografia que aqui se faziam. Ao meu amigo e a outros que aqui 
conheci, por seu intermédio, entre os quais peço licença para 
mencionar o dr. Geraldo Dutra de Moraes e o Cel. Benito Serpa, 
não passou despercebido o meu entusiasmo e, certo dia, acena- 
ram-me com a possibilidade de vir eu a integrar o quadro social 
deste Glorioso Sodalício. Em vão procurei demonstrar-lhes, com 
apreciável cópia de argumentos, a desproporcionalidade entre 
minha desvaliosa bagagem cultural e a magnitude do Instituto 
Histórico: meus anos de professorado e de afeiçoado da História, 
conquanto dilatados, não se compadeciam com a Iáurea que me 
ofertavam. 

Fizeram eles ouvidos moucos as minhas objeções: lança- 
ram-se a luta, obtiveram adesões valiosas e, assim, a 16 de julho 
último, entre ufano e preocupado, vim a saber pelos queridos 
amigos, que o despretensioso professor interiorano fora aceito 
como sócio titular do Instituto, na sessão daquele dia. 

Senhores, estou convicto de que o principal autor de minha 
admissão a esta notável instituição, pretendeu homenagear o in- 
gente e sacrificado trabalho daquele pugilo de esforçados profes- 
sores de uma distante cidade paulista, que ele, em um dia igual- 
mente distante, conhecera, e fê-lo através daquele que lhe estava 
mais a mão, que é quem vos fala neste momento! 

Assim entendendo, pleno de emoção, aceito, em nome de meus 
admiráveis companheiros de magistério, alguns dos quais já na 
Eternidade, e entre eles dois irmãos diletos, tombados em plena 
luta, e, em nome de todos eles e, naturalmente, no meu próprio, 
apresento os mais sinceros, profundos e imorredouros agradeci- 
mentos - 

- ao fraterno amigo Pedro Ferraz, pelo generoso con- 
vite e indicação; 
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- aos egrégios companheiros que, sufragando o meu 
nome, permitiram meu ingresso neste Cenáculo; 

- ao vosso brilhante orador, o eminente Padre Hélio 
Abranches Viotti, que designastes para me receber 
nesta Casa Ilustre, e que o fez com palavras amigas 
e extremamente generosas; e 

- aos parentes e amigos que aqui vieram para ro- 
dear-me de carinho e para repartir comigo as ale- 
grias deste momento. 

Injusta oii:issáo 

Informado de que deveria, já nesta cerimônia, indicar aquele 
que, como meu patrono, norteará minha futura atividade nesta 
Casa Venerável, é com o maior júbilo que comunico ao Sr. Pre- 
sidente e aos demais consócios, haver-me decidido por uma figura 
da vida social e literária de São Paulo, ele também professor nos 
seus primeiros anos de vida e depois - também professor. estu- 
pendo professor de civismo. enquanto viveu: Brenno Ferraz do 
Amaral, ou simplesmente Brenno Ferraz, como costumava se 
apresentar. 

Advertido, conquanto carinhosamente, pelo nosso 1." Secretá- 
rio, o ilustre coronel Heliodoro Tenório da Rocha Marques, de 
que teria tempo limitado para falar, entendo dever destacar al- 
guns aspectos da vida e da obra de Brenno Ferraz, primeiro 
porque aqui se acham suas irmãs queridas - donas Zalinda e 
Ofélia - além de outros membros da família, que, certamente, 
apreciariam ouvir algo sobre o ilustre irmão desaparecido, mas, 
sobretudo, porque meu patrono, antes tão festejado, tão lido. anda 
um tanto esquecido nos últimos tempos. 

Essa omissão injusta já causara espécie a Pedro Cunha, que 
há alguns anos, ao ensejo da data evocativa do Movimento Cons- 
titucionalista, dissera em vibrante artigo, que muitos personagens 
principais dessa epopéia foram evocados e justamente reveren- 
ciados pelos seus feitos e intenções. E, de permeio, uns tantos 
cujos méritos eram muitos escassos senão imaginários, ao passo 
que autênticos combatentes continuaram no esquecimento em 
que têm permanecido. E entre os esquecidos conta-se Brenno 
Ferraz que inclusive sofrera as agruras das trincheiras do Setor 
Sul. Fora, porém, no manejo da pena, em que era dos mais dextros 
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- sua permanente arma de trabalho - e pela poderosa eloqüên- 
cia de suas orações nos comícios preparativos da batalha, que 
ele mais se destacara. Falecido, não fazia muitos anos, conti- 
nuava o articulista, vinha notando que a imprensa já não regis- 
trava o acontecimento nem focalizava sua interessantíssima figura 
intelectual e social. 

Condutor de multidões 

Uma vez mencionada a Revolução Paulista de 1932, assunto 
sempre muito caro aos paulistas e aos ilustres membros desta 
Casa, depositária de nossas tradições, onde são muitos os vete- 
ranos da epopéia, entre os quais se destacam nossos estimados 
coronéis da Gloriosa Milícia, seja-me permitido recordar desde 
logo a atuação de Brenno, no inigualável episódio de nossa His- 
tória. Afirmam seus biógrafos, entre os quais Silva Azevedo, que, 
sem exagero, grande parte da preparação da revolução consti- 
tucionalista se deveu a Brenno. Incansável, agia às claras, cozmo 
era de seu feitio pois indomável era a sua coragem pessoal. Agia 
desabusadamente, sem qualquer receio. . . 

Naqueles tempos terríveis para nossa terra, cuja invasão em 
1931, deixara Brenno encolerizado até ao paroxismo, o escritor 
inteiramente dedicado a causa pública, como o chamou Mário 
de Andrade, descurado inteiramente de seus interesses particuia- 
res, escrevia, imprimia, fazia copiar e distribuia panfletos de toda. 
a espécie, pondo-se em contato direto com o povo, cuja pulsação 
soube avaliar devidamente. Tanto que, quando se realizaram as 
primeiras reunióes daqueles que tinham resolvido pôr-se à frente 
do movimento de reivindicação popular, ainda amorfo e desorien- 
tado, pôde apresentar uma lista de 800 aderentes. angariados nos 
lares e nas ruas, enquanto líderes importa~tes exibiam listas que 
mal chegavam aos 100 nomes. É que sua obra de proselitismo 
frutificara. . . 

O 23 de maio, primeira manifestação pública do desagravo pall- 
lista, teve-o a frente dos manifestantes. Uma das fotos mais impres- 
sionantes daquele dia glorioso mostra o tribuno Brenno Ferraz 
pendurado as grades do Quartel Ba Luz, discursando ao povo e 
aos soldados. Daí por diante, dedicou-se de corpo e alma a milícia 
cívica paulista, conduzindo centenas de moços para os exercícios 
militares que se faziam na Avenida Tiradentes e depois em Barro 
Branco. O coronel Serpa, nosso confrade, afirmou, quando o corpo 
c!e Brenno baixava a sepultura, que o MMDC lhe devia os mais 
assinalados serviços e que no Setor Sul sua missão mais impor- 
tante era manter alevantado o moral da tropa, o que conseguira, 
tanto que aquelas forças se empenharam em sangrentos combates. 
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Vencido o Movimento Constitucionalista, foi Brenno daqueles 
que continuaram a lutar nas ruas desta Capital, muitas vezes sem 
armas, enfrentando com aquela bravura que o distinguia, os que 
se haviam apossado das posições. Certa empresa jornalística que, 
após defender a causa paulista, depressa aderira aos vitoriosos, 
nunca lhe perdoou o arrancamlento de suas placas apostas no 
frontispício de sua redação e oficinas nem tampouco o violento 
comício de protesto por ele improvisado. Brenno era um con- 
dutor de multidões, que ele arrastava com seu verbo inflamado! 

As vezes, ainda que discretamente, lhe increpam o gênio arre- 
batado e os momentos de verdadeira cólera cívica. Mas, alguém 
já o disse: "Somente as aimas pusilânimes são incapazes de có- 
lera". "Na verdade, uma alma onde não passa, em face da injus- 
tiça, um frêmito de ira, é uma alma sem eficiência para a vida. 
Quem não se encoleriza diante da iniqüidade não pode tomar parte 
no prélio da vida". 

Brenno Ferraz não era da estirpe dos acomodados. Era u m  
bravo na extensão do termo, que nunca foi um ex-combatente 
pela grandeza de São Paulo, porque, para ele, lutar pelo bem de 
São Paulo era tarefa permanente! 

Brenno, no dizer de Hélio Damante, não viveu para si, mas 
f m  benefício da coletividade. Sua missão era servir ao próximo 
e, principalmente, a sua terra de São Paulo! 

Estudante talentoso 

Nascido na ilustre cidade de Piracicaba, a antiga vila da 
Constituição, terra de Prudente de Moraes, bem no coração de 
São Paulo, era filho de Pedro Ferraz do Amaral e de dona Maria 
Cândida de Barros Ferraz. Brenno poderia, como ele próprio 
disse de um contemporâneo: "apurar uma genealogia ilustre e 
avançada nas mais priscas gerações desta terra. O capitão mór, 
o bandeirante, o fidalgo português, o barão flamengo, toda uma 
cadeia de avoengos chamaria de pleno direito a qualificar-lhe a 
identidade de representante da genuína gente brasileira". Brenno 
era desta mesma estirpe, cuja prosápia dorme nos "in folio" de 
nosso genealogista maior, o velho Tacques. 

Em Piracicaba, fez com brilho as primeiras letras e a Escola 
Complementar, cujo curso terminou em 1910. Para os que estão 
deslembrados, a Escola Complementar de Piracicaba é a mesma 
Escola Normal em que estudaram Léo Vaz, Sud Menucci, Tales 
Castanho de Andrade, Pedro Ferraz do Amara1 e quase todos os 
"piracicabanos", redatores do grande jornal "O Estado de São 
Paulo", famosos pela cultura e inteligência, tais como o próprio 
Léo, Marcelino Ritter, Mário Neme, os irmãos Ferraz do Amaral 
e tantos outros. 
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Estudante ainda, iniciou-se Brenno na imprensa. Com o 
primo e amigo Léo Vaz, fundou um quinzenário - "A Noiva da 
Colina", cognome da terra natal, órgão de vida curta, mas o su- 
ficiente para mostrar o valor intelectual de seus fundadores. 

Em 1910, o Brasil inteiro assistiu e vibrou com a campanha 
política denominada "Civilismo", na qual Rui disputou a Presi- 
dência da República com o Marechal Hermes. Brenno empe- 
nhou-se de corpo e alma na campanha, publicando em a "Gazeta 
de Piracicaba" e também em a "Dissidência", primorosos artigos, 
tão plenos de idéias e vigorosos, que o próprio Rui fazia-os trans- 
crever em seu jornal do Rio, "Diário de Notícias", além de es- 
crever pessoalmente "ao talentos0 e jovem correligionário de 
Piracicaba". 

Rui não chegou a Presidência, mas a paixão política jamais 
.abandonaria a Brenno. 

Formado professor, lecionou em Laranjal, Dourado e em sua 
Piracicaba. O bem coletivo era a sua preocupaçáo, estivesse onde 
estivesse. De volta ao torrão natal, ali se empenharia em rumo- 
rosas polêmicas na imprensa local com imponentes figuras do 
lugar. 

Jornalista na CaHtal 

Logo viria para esta Capital. O tribuno, o polemista, o crítico, 
c homem de jornal que se celebrizaria em São Paulo, vinha com 
sua formação completa de Piracicaba, terra fértil onde os talentos 
germinam. . . O professor de civismo também. . . 

Léo Vaz refere no prólogo de u m  livro póstumo de Brenno, 
que na mocidade de ambos, pertencia ele, Léo, a ,um grupo de 
jovens intelectuais, desabotinados nihilistas, ledores de Schope- 
nhauer, Petruccelli, Strauss, Eça e outros tantos.. . Intitulavam-se 
"os vencidos da vida". . . seu papa era o divino Eça. . . Em 
moral eram cínicos; em política - anárquicos; em religião - 
céticos; em economia - maltusianos; no setor literário - rea- 
listas.. . Ao Brasil se referiam como Eça, o Mestre, fazia-o em 
relação a Portugal: uma choldra! . . . Eram todos uns refinados 
impatriotas - afirma Léo. Todos, não! aduz. Havia na roda um 
moço poeta, literato, orador. Tomava parte nas tertúlias, estava 
a par de todas aquelas leituras nacionais e estrangeiras, partici- 
pava, debatia, mas jamais anúia um átimo aqueles arreganhos 
impatrióticos. Nascera visceralmente empenhado em tudo que se 
referisse ao Brasil! A pátria era o motor primeiro de suas ações, 
reações, paixões, comportamento. O moço poeta, literato, orador, 
chamava-se Brenno Ferraz . . . 

Em 1918, ei-10 nesta Capital. Vinha a chamado do mesmo Léo 
Vaz para trabalhar como jornalista. Era a realização de seu so- 
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i~ho. Auxiliado por Clóvis Ribeiro, Moacir Piza e outros, ingressou 
na redação do "Jornal do Comércio", onde, um dia, entrou em 
polêmica com Amadeu Amaral, responsável pelos editoriais de 
"O Estado". Aquele que mais tarde, Brenno chamaria de "Poeta 
da Raça", impressionado com a dialética do jovem piracicabano, 
chamou-o para o "Estado", então desfalcado de vários elementos, 
que a gripe espanhola vitimara. No "Estado", Brenno permaneceu 
por muitos anos e as coleções do grande órgão ria imprensa pau- 
listana dão conta do que foi a atividade do moço de Piracicaba. 
Não houve empreendimento social, político, econômico e literário 
que não encontrasse nele o participante entusiasta. Não houve 
seção do jornal que não inserisse trabalhos seus, todos com a 
sua marca pessoal. . . Notas e informações, crônica social e artís- 
tica, registro bibliográfico, notícias diversas. As grandes campa- 
nhas do jornal, como, por exemplo, a criação do Instituto Dr. 
Arnaldo Vieira de Carvalho, contaram com seu apoio incondicio- 
nal e apaixonado! 

Reportagens famosas 

Suas reportagens ficaram famosas porque o pensador po!íti- 
co, o sociólogo, o filósofo, o economista não se apartavam do 
reporter. Seu relato sobre a Metalúrgica de Ribeirão Preto virou 
página de antologia. Em 1918, percorrendo as cidades do Parana- 
panema e do Tietê, cujas lavouras de Café haviam sido destruidas 
pela geada, fez reportagens de tal repercussão, que Monteiro Lo- 
bato reuniu-as em livro: "Cidades Vivas", a respeito do qual, 
Oliveira Viana, entusiasmado, escreveu: "há alí páginas de tão 
sagaz observação que tenho a impressão de estar observando um 
núcleo de matéria viva, sob a lente do microscópio: esses módulos 
da vida social são o plasma de São Paulo futuro". 

Brenno era de uma versatilidade sem par. Em Biriguí, então 
pequeno burgo da Noroeste, encontrou ele um senhor Clark, que 
retificava aguardente de cana para usá-lo como combustível e 
substituto do mineral precioso, que importávamos. Escreveu 
Brenno uma página inteira sobre o processo, encarecend.0 o valor 
da pesquisa. Há meio século atrás..  . Dir-se-ia que Brenno an- 
tevia as dificuldades que enfrentaríamos, a partir de 1973, face 
a perigosa conjuntura do petróleo. 

A defesa do café 

O café, cuja crise o jornalista clarividente previra, lhe mere- 
ceu especial carinho. Aí estão, nas coleções dos jornais, centenas 
e centenas de artigos para prová-lo. A alienwão da terra, a mal- 
barataçáo das fazendas, a desnacionalizaçáo das propriedades, pro- 
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~~cavam-lhe assomos de cólera nacionalista. Por isso, escrevia sem 
parar, esclarecia, lutava. 

Àquele tempo (hoje, não?), dir-se-ia que uma profunda e mal 
disfarçada antipatia por São Paulo ditaria a política cafeeira de 
certos órgãos governamentais. Parece que não se podia perdoar 
5 São Paulo o crime de haver alcançado - já entáo - em setores 
agropecuários, industriais, comerciais e bancários, grau r2e de- 
senvolvimento compatível aos países desenvolvidos. Tampouco o 
de haver concorrido para o progresso material de quase todo o 
nosso País-continente. 

Fazia uns seis ou sete anos que Brenno viera de sua t.-rra 
nata!, mas a esta altura já podia exibir seus galões de generalato 
em nossa imprensa metro-politana. 

Estávamos diante de uma nova crise em agosto de 1925. TJos- 
sos irmãos de outras províncias se rebelavam contra os planos 
de estabilização de preços e de defesa do ca.fé. Brenno, como 
sempre, veio a liça, escrevendo uma série de artigos, violentos 
uns, outros irônicos, até que a solução foi encontrada. 

Nesta época, Assis Chateaubriand escreveu em "O Jornal" 
do Rio de Janeiro: "Andaram amuados no ano passado os minei- 
ros e os paulistas. Mineiros gritavam que São Paulo lhes roubava 
os braços a lavoura e só pensava em valorizar o café. São Paulo 
respondia que se os mineiros abandonavam Minas e porque encon- 
travam em São Paulo melhor remuneração. Brenno Ferraz (é Cha- 
teaubriand quem escreve) jovem e vigoroso polemista de São 
Paulo, acabou a controvérsia com uma "boutade" encantadora: 
pediu a nomeação de um corpo consular mineiro para São Paulo. 
O mineiro riu e acabou o sr. Me10 Viana concordando com o 
plano de defesa do café. O que parecia impossivel aconteceu, gra- 
ças a um jornalista de talento". 

Finanças e economia 

Brenno, na verdade, - di-lo um seu amigo e contemporâneo, 
- "tinha de sua profissão um conceito que a integra no plano da 
representação pública, de defesa da coletividade, não se perdendo 
na linha da vulgaridade como tantos. A certa altura de sua vida, 
dedicou-se com afinco ao estudo dos problemas financeiros e 
econômicos, tornando-se um perito na matéria. Procurava ar- 
mar-se - e armou-se fortemente - de todos os elementos ne- 
cessários à sua missão nobilitante, sendo a maior delas a que 
trouxera do berço: a vocação irresistivel para a defesa da causa 
pública, o empenho, a tenacidade, a desambição pessoal posta na 
sua missão de jornalista. 

Os artigos que escreveu então podem ser considerados um 
trabalho de iniciação a ciência das finanças, espécie de primeiras 
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letras nesta matéria, cujos rudimentos via ignorados nos pró- 
prios círculos parlamentares do País. Haja vista a severa critica; 
senão áspera, por ele feita aos líderes do Partido Democrático 
(que era o dele) quando, em discursos no Congresso, procuravam 
desmoralizar a estabilização da moeda em que se empenhava o 
Presidente Washineton Luís. mostrando. worém. desconhecerem o , A 
assunto por completo. 

O Presidente Washington, ao Ier-lhe o livro "A situação do 
Brasil e a estabilização da moeda", publicado em 1928, chamou-o 
ao Rio, com ele entretendo longa palestra, declarando-se, depois, 
impressionado com a cultura e a segurança do economista ae Sáo 
Paulo. 

Entre 1925 e 1929, os assuntos financeiros e econômicos tor- 
naram-se os de sua predileção. Os negócios do café, a situação 
do porto de Santos, o problema do sal, a moeda e tantos outros, 
discutiu-os sempre, com a costumeira competência, não só na 
imprensa paulista mas também na carioca, que a este tempo lhe 
disputavam os artigos. 

Breno escreveu não só para os jornais já mencionados, mas 
ainda para "A Vida Moderna", "A Cigarra", "O Pirralho", "O 
Estadinho", "Correio de São Paulo", "A Tribuna de Santos", 
"Correio Paulistano", "Diário Nacional" e até para "La Prensa", 
de Buenos Aires. 

Entre 1931 e 1934 foi o principal responsável pela Revista do 
IDORT, que introduziu em nosso País o movimento pró admi- 
nistração científica e de racionalização do trabalho, participando, 
ao mesmo tempo, da fundação do Instituto. 

Critico de arte 

Nosso polígrafo "não se contentava em ser meticuloso arti- 
culista, mas buscava na frase pura e sonora a expressão perfeita 
de seu pensamento", disse um de seus críticos. Em 1921, Clóvis 
Ribeiro convidou-o a dirigir a "Novela Semanal", cujos fascí- 
culos formam um volume em que se reunem contos de escritores 
nacionais e estrangeiros e bem assim os novos daquele tempo e 
os clássicos da literatura brasileira, assim como notas biográ- 
ficas e bibliográficas por ele escritas. Foi também secretário da 
"Revista do Brasil", dirigida por Lobato, consagrando-se como 
crítico literário. O grande Lobato escreveu a respeito de Brenno: 
" . . .personalidade austera, por vezes ríspida. Sua contribuição na 
crítica bibliográfica foi copiosa e das mais sérias que se fizeram 
em São Paulo. Honestíssimo, incapaz de transigir com a cons- 
ciência, nunca torceu o seu juizo levado por amizade, pedido ou 
coleguismo, e além de crítico penetrante, revelou-se sociólogo de 
grande descortino". 
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Vale a pena ler, senhores, as críticas por ele feitas aos ve;sos 
dos então "monstros sagrados" da vida literária paulista do tempo, 
yuais Guilherme e Cassiano. Oliveira Viana, que o chamou de 
i:ustre confrade, também foi duramente zurzido quando dividP~ o 
Idealismo Nacional em utópico e orgânico. . . Brenno admitia um 
só Idealismo, uno e indivisível, mais consoante com a tradição 
filosófica. . . 

Entrementes terminava seu curso de filosofia na recém-cri~%a 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de Sã6 
Paulo e participava com Lourenço Filho, Almeida Júnior e outros 
da "Sociedade de Educação de São Paulo", centro de estudos e 
debates, tendo sido também da diretoria da "Revista de Ediza- 
ção", editada por Lobato. 

O bom sarnaritano 

Esse homem tão bem dotado, de qualidades tão extraordi- 
nárias, só não conseguiu êxito na política e isso por causa mesmo 
de suas virtudes. 

Pertenceu ao grupo dos jóvens que fundaram o "Partido da 
Mocidade", responsável por várias jornadas cívicas, tendo sido 
c pioneiro do movimento que se desenvolveu até a fundação do 
"Partido Democrático", que teve em Brenno um dos mais entu- 
siastas das sua fileiras, inclusive desempenhado papel de primeira 
plana na ação sustentada pelo "Diário Nacional", ao lado de 
Paulo Nogueira Filho e outros. Chegou mesmo a disputar cargo 
político pelo "Partido da Mocidade", em 1924, assinando em 1926 
o manifesto do "Partido Democrático". 

Era homem de uma palavra só. Como dissera Lobato. abo- 
minava a bajulação, a demagogia. a falsidade, a incoerência, a 
venalidade e a fraude eleitoral. Quem se utilizasse desses recursos, 
não poderia contar com sua solidariedade, afirma José Bonifácio 
de Souza Amaral. 

"Guiado por ideais de alto espírito público, nunca se prestou 
a funções subalternas, mesmo de facções em que militassem ami- 
gos seus. Poderia desempenhar com compustura e brilho qualquer 
cargo político de importância", aduz Souza Amaral. Sim, tinha 
estofo para deputado, senador, presidente e governador, mcs não 
sabia transigir. Sua decência cotidiana em quaisquer circuns- 
tâncias (virtude difícil) impediram seu sucesso neste setor! 

Para compensá-lo ofereceram-ihe, certa vez, um cargo buro- 
crático. Ao saber, porém, que um amigo dele necessitava, sem 
alarde, abriu mão em favor daquele. Quando Brenno faleceu, o 
bispo dom Salomão Ferraz escreveu um agradecido e comovente 
artigo: "O Bom Samaritano", relatando o episódio. O bom Sama- 
ritano era Brenno.. . 
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Culto a José Bonifácio 

O grande apaixonado da cousa pública sempre foi afeiçoado 
da História. Em meio as suas intermináveis campanhas e lutas, 
escreveu um drama histórico em versos: "Leonor Cabra?, uma 
Camargo, assassinada pelo marido Alberto (um Pires). Manuel 
Carlos, o poeta desembargador, disse do drama: "o primeiro 
canto autêntico da epopéia paulista". 

O bandeirismo empolgava-o e foi alvo de acuradas pesquisas 
suas. Seu livro "A Guerra da Independência na Bahia", editado 
pelo governo baiano em 1922, mereceu elogios da critica especia- 
lizada, mas seu personagem favorito, entre os pró-homens de nos- 
sa Nacionalidade, era José Bonifácio, o Patriarca da Independên- 
cia. Apoiava integralmente a opinião de M. Le Play, filósofo e 
criador da Sociologia Francesa, ou seja a de que José Bonifácio 
deveria ter uma estátua em cada cidade brasileira, tão extraor- 
dinário é o seu mérito. Pugnou Brenno para que sua Piracicaba. 
natal erguesse um obelisco na estrada da Fazenda Palmeiras, que 
pertencera ao Andrada, em homenagem ao Patriarca. E também 
em recordação da "Viagem Mineralógica pela Provincia de São 
Paulo", que ele fizera em 1820, em companhia de Martim Fran- 
cisco. 

Pouco antes de falecer, redigiu Brenno uma veemente repre- 
sentação para ser entregue ao então Governador Carvalho Pinto, na 
qual afirmava faltarem apenas dois anos e meio para o 2.0 cente- 
nário do nascimento de José Bonifácio, uma vez que ele nascera 
a3s 13 de junho de 1763, "afirmando que se impunha, como dever 
imprescritivel, a que São Paulo não poderia fugir, uma comemo- 
ração excepcional, a altura da excelsa figura de Fundaaor da 
Pátria". Preparava uma alentada biografia do Patriarca, quando 
a morte o surpreendeu. Deixou, porém, muitos capítulos prontos 
e acabados, relativos a infância e a juventude do Andrada; sua 
primorosa educação, de que se encarregara dom frei Manoel da 
Ressurreição: as suas viagens científicas pelo Brasil; a sua estada 
durante dez anos em quase todas as capitais européias; a seus 
estudos cientificos e descobertas; ao convívio com os sábios de 
seu tempo, Volta e Humboldt, que o tratavam de igual para igual. 
Viu José Bonifácio, sob ângulos pouco conhecidos: o poeta, o he- 
lenista, o apaixonado da agronomia, o provável autor erudito da 
bandeira nacional do Império. 

Projetava ainda em sua obra ampliar e demonstrar a versão 
que dera a história da Independência, em memorável palestra feita 
a 24 de julho de 1958, na Biblioteca Municipal de São Paulo, em 
que afirmara que "o regime estabelecido em São Paulo no dia da 
aclamação da Junta Provisória (23 de junho de 1821) represen- 
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tando já a plena autonomia da Província, mais não fez que incor- 
porar o Rio de Janeiro, com a ascensão de José Bonifácio a Chefe 
de Gabinete do Príncipe dom Pedro e, a seguir, ampliar-se a todo 
c Brasil". 

Seu irmão, o acadêmico Pedro Ferraz do Amaral, reuniu os 
capítulos acima, escreveu várias notas de esclarecimento, e fez 
publicar, com o prefácio de Léo Vaz, sob o título de "José Boni- 
fácio", o fruto das conscienciosas pesquisas de Brenno. A crítica 
especializada de todo o País recebeu o livro póstumo com os 
maiores elogios. 

Muito poderia falar sobre essa obra de real importância e 
até seria oportuno, pois nos achamos em plena "Semana da Pá- 
tria", mas o tempo urge e longa é a ordem do dia da presente 
sessão. Em outra oportunidade, se me for permitido, gostaria de 
falar sobre Brenno, o historiador, que aos 30 de julho de 1961, 
entregou sua alma sofrida ao Criador. 

São Paulo perdeu um de seus melhores homens, que ainda 
tinha muito a lhe oferecer; perdeu um lider que se impõs pelc 
exemplo, pela autenticidade, pela lucidez, pela inteligência, pela 
cultura, sempre fiel aos ideais democráticos, permanentemente 
preocupado com o futuro da Pátria! 

Formulo votos a Deus para que permita que eu, em minha 
pequenez, não desmereça o nome de meu ilustre patrono, que 
honrou e estremeceu a grande terra paulista e a Pátria Imortal! 



FAMíLIAS PAULISTAS DE SANTOS 

No presente Curso de Genealogiu e Heráldica, coube a mim 
falar sobre famílias de Santos, do passado antigo e do passado 
recente, isto é, do comqo da cidade bem como dessas famílias 
nos séculos que se seguiram até o presente. 

É trabalho a um tempo fácil e difícil. Fácil, porque a Baixada 
Santista é rica em nomes de personalidades de grande valor, tanto 
histórico como científico, tanto social como político. IXfícil, por- 
que resumir o tempo das referências a esses nomes, a menos de 
sessenta minutos, é tarefa que exige rara capacidade de síntese. 

Felizmente, este erudito auditório se apercebe com facilidade 
da minha situação e fará os devidos descontos as deficiências da 
minha modesta prelação. 

Entre 1532 e 1932, decorrem quatrocentos anos, durante o~ 
quais apareceram as famílias chamadas quatrocentonas, cuja his- 
tória, apesar de resumida, tomou de Luís Gonzaga de Silva Leme, 
nada menos de cinco mil páginas nos seus extraordinários nove 
volumes da "Genealogia Paulistana". Mesmo assim, o grande 
historiador e genealogista bragantino deixou de lado algumas 
centenas de famílias, principalmente aquelas cujas seqüência se 
perdeu na poeira do tempo. 

Recentemente, o historiador e genealogista José Gonçalves 
Salvador, figura de destaque no Ensino Superior de São Paulo, 
publicou excelente trabalho de quatrocentas páginas, intitulado 
"Os Cristãos Novos - Pouoamento e Conquista do Solo Brasileiro 
- 1530 - 1580". Um outro historiador e genealogista, este da Bela 
Cap, o nosso conhecido Carlos Rein Gantz, publicou em 1965, dois 
volumes de quase seiscentas páginas cada um, intitulado "As 
Primeiras Familias do Rio de Janeiro - Séculos 16 e 17 - 1500 
a 1600". Nos trabalhos desses dois pesquisadores aparecem mi- 
lhares de nomes de habitantes do Rio de Janeiro, de Santos, de 
São Vicente e de São Paulo, que não são mencionados nem por 
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Pedro Taques nem por Silva Leme. São, contudo, patriarcas de 
numerosas atuais famílias de grande relevo na nossa história a 
na nossa sociedade. Não foram mencionados pelos dois genealo- 
gistas, porquê, sendo cristãos novos, fugidos de Portugal, de medo 
dos calabouços e das fogueiras da Inquisição, para não serem 
visados pelos agentes do Santo Ofício, procuravam viver de ma- 
neira quase escondida ou incógnita. Essas famílias evitavam que 
os seus nomes aparecessem nos diplomas de nobreza ou nas 
cartas de sesmaria, cujas cópias poderiam ir para Lisboa. 

Muitos colonizadores tiveram os seus nomes evidenciados, 
depois que em Portugal os agentes de São Domingos e de Tomaz 
de Torquemada tiveram os seus instrumentos de tortura quebra- 
dos e destruídos, as suas fogueiras apagadas e os seus calabou- 
ços desmontados. 

Ainda assim, a história registra alguns nomes de patriarcas 
de sangue judeu, vitimados pela perseguição reiigiosa. 

Citamos ao acaso Cornelio Darzan, que em 1609, veio com 
Dom Francisco de Souza, com a missão de construir engenhos 
em Santos e em São Paulo. Em 1628, foi denunciado ao Santo 
Ofício, como judeu herege e teve os seus bens sequestrados. Mais 
tarde, foi solto e casou-se em São Paulo, com Elvira Tenório Ro- 
drigues, judia como ele. O pai de Elvira aparece em Silva Leme 
com o nome de Martim Fernandes Tenório de Aguilar e aqui en- 
riqueceu como negociante. 

Estamos citando Cornélio Darzan apenas como exemplo. Mas, 
como ele, existem numerosos outros judeus de sobrenomes 
Gusmáo. Quadros, Quaresma, Gonçalves, Anhaia, Laço, Abreu, 
Pernandes, Caldeira, Mourão, Coutinho, Morais, Mendes e cen- 
tenas de outros. Vieram para o Brasil, fugidos. Não eram nobres 
da corte portuguesa, náo tinham títulos de nobreza, mas estavam 
muito longe de serem marginais condenados por crimes pela jus- 
tiça portuguesa, como injustamente querem alguns escritores 
apressados, desejosos de empanar o título de "quatrocentão" de 
que tanto se orgulham muitos paulistas. 

Santos é uma cidade que sempre procurou ser modesta, tal 
qual a sua prima pobre que é a cidade de São Sebastião. Ambas 
foram o berço de notáveis homens da nossa história. São Sebas- 
tião, por exemplo, deu Bartolomeu Pais de Abreu, João Leite da 
Silva Sodré, Bartolomeu Simões de Abreu, João Leite da Silva 
Ortiz. Julião de Moura Negrão, Ulisses Dória, Manuel de Faria 
Dória, sem falar nos Regos Baldaias, nos Felicianos da Silva, nos 
Lobos Vianas e outros. Santos deu o maior de todos os brasileiros 
de todos os tempos, que foi José Bonifácio de Andrada e Silva, 
bem como Alexandre Gusmáo, Bartolomeu de Gusmão, o visconde 
de Embaré, os poetas Vicente de Carvalho e Martins Fontes, o 
pintor Benedito Caiixto, o conselheiro João Otávio Nébias, o his- 
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toriador e Jornalista Azevedo Marques, o marquês de São Vicente, 
o visconde de São Leopoldo, o cbnsul Antônio José da Silva Gordo 
(sogro do presidente Prudente de Morais), o coronel José Antb- 
nio Vieira de Carvalho, avó do médico Arnaldo Vieira de Carvalho, 
os Simonsens, os Cochranes, os Suplicies, para citarmos apenas 
.alguns. 

JOSÉ BONIFÁCIO, ALEXANDRE GUSMAO E 
BARTOLOMEU DE GUSMÁO 

Sobre o Patriarca da Independência e sobre os seus irmãos, 
pouco iremos dizer. Todas as pessoas aqui presentes, conhecem 
de sobra essas figuras nacionais, que foram exaustivamente estu- 
dadas por Alberto de Souza nos seus três volumosos livros sob 
o titulo "Os Andradas". A obra foi impressa em 1922, em São 
Paulo, comemorativa do primeiro centenário da Independência 
Politica do Brasil e patrocinada pela Câmara Municipal de Santos. 

O Brasil tem hoje oito milhões e quinhentos mil quilômetros 
quadrados de superfície. É um país-continente. É, em extensão, 
um dos maiores do mundo. Dentro das nossas fronteiras cabe 
toda a Europa Ocidental, ou então a quase totalidade dos peque- 
nos países da América do Sul. O que muitos brasileiros não sa- 
bem ou fingem ignorar, é que essa grandeza territorial se deve 
exclusivamente aos bandeirantes e a dois grandes santistas: Ale- 
xandre Gusmáo e José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Alexandre Gusmão nasceu em Santos em 1696, filho de Fran- 
cisco Rodrigues Lourenço (que era médico em Santos) e Maria 
Alvares, neta de Jácome Pires Pancas (dos Pires Pancas, de São 
Sebastião). Era irmão do padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 
igualmente natural de Santos, o inventor do aeróstato, o avô dc 
avião, e que, em conseqüência dessa invenção, era chamado '"o 
padre voador". 

Alexandre Gusmáo, que se formou em Direito, na Universi- 
dade de Coimbra, foi considerado o mais inteligente e mais hábii 
diplomata do seu tempo, em toda a Europa. Conseguiu que fosse 
anulado o Tratado das Tordesilhas, dando assim, ao Brasil, o di- 
reito de considerar oficialmente seus, os atuais landemarques que 
estão nas proximidades da Cordilheira dos Andes. Esse grande 
brasileiro morreu muito moço, com apenas 57 anos. Foi vítima 
de profundo desgosto, após o incêndio da sua casa, na qual pere- 
ceram os seus dois filhos e se queimou a sua preciosa biblioteca 

O pai se chamava Rodrigues, apelido geralmente pertencente 
a judeus cristãos novos. Para evitar futuras dúvidas, o pai de 
Alexandre convidou o jesuíta Alexandre Gusmáo para batizá-lo e 
o menino passou a ter o mesmo nome do padrinho. O outro a 
quem o Brasil deve a sua grande extensão territorial, foi, como 
dissemos acima, José Bonifácio de Andrada e Silva. Foi ele que 
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fez de Dom Pedro o Primeiro Imperador do Brasil e evitou que 
Joaquim Gonçalves Ledo transformasse o nosso país em quatro 
ou cinco repúblicas como sáo hoje o Uruguai, o Paraguai, o Peru, 
a Bolívia e outras. Os Andradas foram todos dotados de grande 
inteligência e visão, qualidades essas postas sempre a serviço do 
Brasil. 

JOSÉ FELICIANO FEKNANDES PINHEIRO, 
VISCONDE DE S .  LEOPOLDO 

Outro grande vulto santista foi José Feliciano Fernandes Pi- 
nheiro, visconde de São Leopoldo. 

Filho de uma das mais ricas famílias do seu tempo em Santos, 
partiu aos 18 anos de idade, para Portugal, a fim de matricular-se 
na Universidade de Coimbra. pela qual veio a formar-se em Di- 
reito Canônico, em 1799. Continuou os estudos para se formar 
depois em Leis. De regresso ao Brasil, foi nomeado juiz da Al- 
fândega do Rio Grande do Sul. A seguir, ainda no Rio Grande, 
ocupou vários cargos de relevo. Foi deputado várias vezes. Umas 
por São Paulo e outras pelo Rio Grande do Sul. Em 1823, era 
presidente da província sulina. Juntamente com outros brasilei- 
ros de nome, trabalhou para que fossem abertos no Brasil, Cursos 
Jurídicos, o que conseguiu com a criação das Faculdades de Di- 
reito de São Paulo e de Olinda, em Onze de Agosto de 1827. 

Em 1825, foi conselheiro e ministro de Estado e em 1827, 
quando se criou o senado, foi eleito senador por São Paulo. Foi 
biógrafo de Alexandre Gusmáo e do irmão deste, Bartolomeu Lou- 
renço de Gusmão, ambos santistas como ele. 

Grande conhecedor das línguas latina, francesa e inglesa, foi 
tradutor de trabalhos importantes. Escreveu as suas "Memórias" 
e a sua "História Geral do Brasil". Foi uma das poucas pessoas 
brasileiras que lograram ser membros da "Academia Real de 
Ciências de Lisboa". 

JOSÉ ANTONIO PIMENTA BUENO, MARQUZS 
DE SAO VICENTE 

José Antônio Pimenta Bueno, marquês de São Vicente, foi 
outro santista ilustre. Aliás, não há certeza sobre o lugar do seu 
berço. Em 23 de junho de 1834, quando ele se casou em Santos, 
o juiz de Paz o declarou como nascido em São Paulo, mas muitos 
o julgam natural de Santos. Aliás, sobre o seu nascimento. há 
muitas controvérsias e dúvidas que não sabemos se seráo ou não 
esclarecidas um dia. Alguns documentos oficiais o dão como nas- 
cido em São Paulo, a 4 de dezembro de 1804. Juntamente com o 
seu amigo, o padre dr. Vicente Pires da Mota, matriculou-se r.a 
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Faculdade de Direito de São Paulo, logo que esta foi inaugurada 
em 1827. Pires da Mota e Pimenta Bueno são considerados primos 
e tidos ambos como filhos de pais incógnitos. É bom que se diga 
que os então chamados "filhos de pais incógnitos" tinham geral- 
mente pais perfeitamente conhecidos, cujos nomes não podiam 
figurar nos registros oficiais, por serem separados da esposa legí- 
tima e não existirem então o desquite e o divórcio. E não raras 
vezes, os denominados "filhos de pais incógnitos" casavam-se nas 
melhores famílias, ascendiam a altos postos políticos e ocupavam 
ótimos lugares na sociedade. 

Um exemplo disso é o Marquês de São Vicente, de quem es- 
tamos falando. Outro é o também aqui citado Vicente Pires da 
Mota. Isso nunca foi novidade naqueles velhos tempos. Outro 
exemplo é o do padre Diogo Antônio Feijó, apelido que Silva 
Leme escreveu "Feyo", com "y", letra que, grafada no cursivo da 
pena de ganso, dá a impressão de ser um "i" seguido de "jota". 
Naquele tempo, para ser ordenado padre, era preciso que o cm- 
didato provasse não ser nem judeu, nem negro, nem filho de pais 
incógnitos. Entretanto, não houve dúvida alguma com respeito a 
Diogo Antônio Feijó, porque todo o mundo sabia que ele era 
descendente do vetusto tronco dos Camargos. 

Mas, mesmo admitindo que Pimenta Bueno não tivesse nas- 
cido em Santos, ele aí iniciou a sua vida profissional, aí se casou 
e nessa cidade, nasceram os seus quatro filhos José, João, Josefina 
e Emília. Josefina se casou com o dr. Francisco de Paula de Oli- 
veira Borges, filho de Francisco de Assis de Oliveira Borges e Ana 
Silvéria Umbelina do Espírito Santo, visconde e viscondessa de 
Guaratinguetá. Falecendo Josefina, o filho do visconde se casou 
com a cunhada Emília, irmã da falecida. 

A vida do marquês de São Vicente foi intensa e a sua bio- 
grafia, quando bem contada, resume varias páginas da história 
do Brasil. Não é sem razão que Santos se orgulha desse homem. 

OUTROS SANTISTAS 

Infelizmente, o tempo que nos é dado para falar das famílias 
de Santos é muito escasso. Santos tem muita gente boa e notável 
que poderíamos referir. 

Temos na nossa resumida biblioteca um livro que estuda li- 
geiramente - ligeiramente apenas - a vida de uns poucos vultos 
smtistas. Pois bem. Esse livro, resumido como é, tem nada menos 
de setecentas páginas, mostrando assim que Santos é berço de 
uma numerosa ninhada de grandes brasileiros. 

Para cumprir a tarefa que nos foi atribuida, temos que nos 
referir apenas a uns poucos homens e de cada um, escrever so- 
mente resumidas linhas. 
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Falaremos de preferência dos menos conhecidos, os quais, 
embora menos conhecidos, não sejam de menor valor do que os 
mais destacados. E também porque os mais destacados vultos 
têm o seu currículo constante dos nossos dicionários biográficos 
e das nossas enciclopédias. Num ou noutro caso estamos fazendo 
exceção a essa nonna que nos traçamos. Neste caso está o grande 
santista que é o conselheiro Ne%ias. Ele morreu solteiro. Mas, 
os seus sobrinhos deixaram boa descendência, cujos abencerra- 
gens moram todos nesta capital de São Paulo, onde exercem as 
profissões de médico, de advogado, de engenheiro e outras. O 
nome todo do conselheiro, que denominou uma das principais 
vias públicas da vizinha cidade, é Joaquim Otávio Nébias. Seu 
pai foi quem propôs e conseguiu a elevação de Santos a categoria 
de cidade. O conselheiro Nébias, a quem Santos tanto deve, foi 
amigo e companheiro dos Andradas, de Pimenta Bueno, de Paula 
Souza, de Silveira da Mota, de Carneiro de Campos e outras per- 
sonalidades da mesma linha. Projetou-se em Santos e fora de 
seus limites. Azevedo Marques nos traz dele extensa biografia 
nos seus preciosos .'~pontamentos Históricos, ~eo~ráf icos;  Bio- 
gruficos, Estatisticos e Noticiosos da Província de SLo Paulo". 
obra editada no ano de 1879, dez anos antes da proclamação da 
República. 

Passando para um terreno mais leve e mais pitoresco, pode- 
mos falar de famílias que marcaram lugar na toponímia santista. 

Há em Santos, um bairro chamado "Macuco", ave silvestre 
que regula o tamanho de um peru e de carne muito apreciada. 
No ano de 1920, quando eu estava passando as férias em casa de 
um parente na terra de Braz Cubas, perguntei a alguém porquê 
aquele bairro tinha esse nome. A resposta foi esta: 

- De certo, em tempo passados, quando ali era só mato, 
devia haver no local muito macuco. 

Bem mais tarde e após teimosa indagação, fiquei sabendo 
coisa muito diferente e que suponho ser a verdade. 

Naquele local, havia uma grande chácara que, desde o século 
18, pertencia a uma tradicional família de apelido "Sacramento". 
Ali se criavam bois e uma vez por semana, aos sábados, matavam 
uma rez que era vendida na cidade em prédio da Prefeitura, de- 
nominado "Açougue Municipal". Essa profissão se tornou tradi- 
cional na família. Um dos seus membros, que se tornára mais 
tarde, dono da chácara, era apaixonado e exímio caçador e tinha 
em casa um viveiro de aves silvestres, especialmente macucos, 
aves essas que ele caçava nas matas do Cubatão. O lugar ficou 
conhecido pelo nome de "Sítio dos Macucos". O nome passou do 
sítio para os membros da família, que, para evitar complicações, 
passaram a assinar "Sacramento Macuco". Essa a origem do nome 
do bairro. 
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Outra denominação toponímica que se originou no nome do 
morador, foi a "Praia do José Menino". Jose Menino era um san- 
tista que tinha um estabelecimento comercial na praia que se 
localiza na divisa de Santos com São Vicente. Seu nome na reali- 
lidade era José Honório Bueno. Nasceu em 1766 e faleceu em 
1854, com 88 anos. Era descendente de Amador Bueno. O genea- 
logista Silva Leme trata dele na página 447, do 1: volume. Era 
filho de Bernardo Bueno de Araújo (conforme Silva Leme, 1." 
volume, página 447, inciso 4/41, e Ana Francisca Leite ou Ana 
Francisca Fernandes. O nome do nosso herói está na página 450 
da citada obra e sua família está ligada aos Ribeiros de Escobar 
de São Sebastião. A seu respeito, diz Silva Leme: 

"José Honório Bueno, o José Menino, natural de Santos, que 
foi proprietário da praia chamada José Menino, onde existe hoje 
(em 19051, um grande hotel para banhistas. Foi casado, mas náo 
deixou filhos legítimos." Isso diz Silva Leme, mas descobrimos 
que José Menino se casou duas vezes e que do segundo matrimônio 
deixou três filhos, cujos nomes mencionamos na nossa "Genealo- 
gia Sebastianense", a página 120. 

ANTONIO FERREIRA DA S I L V A  JÚNIOR, 
VISCONDE DE EMBARÉ 

Outra família de nome em Santos, foi a de Antônio Ferreira 
da Silva Júnior, o visconde de Embaré. Seu nome foi dado a um 
dos mais aristocráticos bairros de Santos e a praia que fica de- 
fronte ao boqueirão próximo a Ponta da Praia. 

Em 1865, era presidente da Câmara Municipal de Santos. Foi 
considerado homem que amava a sua cidade e que nunca poupou 
sacrifícios para bem servi-la. 

Seu pai, era o português Antônio Ferreira da Silva, nascido 
em 1796, no Porto, e que veio para Santos muito jovem ainda, 
empregando-se no comércio santista como caixeiro, isto é, balco- 
nista, como se diz hoje. Com o correr do tempo, conseguiu estima, 
admiração e prestígio. Foi capitão da guarda nacional da Quarta 
Companhia do Batalhão da cidade; e em 1845, foi suplente de juiz 
municipal. Em 11 de janeiro de 1824, contraiu casamento com 
dona Luiza Vieira, filha do capitão Bernardino Antônio Vieira 
Barbosa e Ana Prestes Martins, família essa que vem estudada 
por Silva Leme, na página 271 do 4.O volume, no título Taques- 
Pompeus. Teve dois filhos: Bernardino Antônio Vieira Neto e 
Antônio Ferreira da Silva Júnior, que vem a ser o visconde de 
Embaré. 

O visconde de Embaré nasceu em Santos em 21 de dezembro 
de 1824. Seu pai, como dissemos, gozava em Santos, de extraor- 
dinário prestígio tanto assim que convidou para padrinho do seu 
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filho, o coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, o famoso 
chefe da "Bernarda de Francisco Inácio", de 23 de maio de 1822. 
Em 29 de outubro de 1846, casou-se com Gabriela Amália Car- 
valhais. 

Falecendo esta, convolou segundas núpcias com a sua cunha- 
da Flóra Carvalhais, ambas filhas do comendador Barnabé Fran- 
cisco Vaz de Carvalhais e Ana Zeferina Vieira, ligados a familias 
de Ilhabela. 

O visconde de Embaré foi vereador em Santos, delegado de 
Polícia, presidente da Associação Comercial, provedor da Santa 
Casa, instalador de escolas, etc. Foi deputado provincial, tendo 
na ocasião apresentado projetos de lei sempre muito acatados e 
rapidamente executados pelo Poder Executivo da época. 

O seu título de visconde foi criado por decreto de 31 de de- 
zembro de 1880 e o de visconde com grandeza, em 7 de maio 
de 1887. 

Essa Ana Severina Vieira, esposa do comendador Barnabé, 
era filha do coronel José Antônio Vieira de Carvalho, falecido em 
Santos em 1823 e bisavô do dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, o 
saudoso e conhecido médico fundador e diretor da Faculdade de 
Medicina de São Paulo e sogro do jornalista Júlio de Mesquita 
Filho e do irmão deste, Francisco Mesquita, também diretor do 
jornal "O Estado de S. Paulo" (dois irmãos casados com duas 
irmãs). 

A cidade de Santos se orgulha ainda de ter sido o berço do 
dr. Joaquim José Vieira de Carvalho Júnior, juiz municipal na vizi- 
nha cidade, deputado e senador e lente da Faculdade de Direito 
de São Paulo. Mudou-se de Santos para Campinas, onde então 
nasceu seu filho, o grande médico paulista Arnaldo Vieira de Car- 
valho, que veio a casar-se com Constança de Oliveira, neta de José 
Estanislau de Oliveira, visconde do Rio Claro. Silva Leme o men- 
ciona na página 300 do 7.O volume, inciso 8/1. 

Gostaríamos ainda de falar de Antônio Luis Gonzaga, o ho- 
mem que deu o seu nome a praia do Gonzaga. E de Ana Costa e 
do Matias Casimira Alberto da Costa, seu marido, que deu nome 
a Vila Matias, e de outras importantes personalidades da baixada. 
Ficará para outra vez. Vamos agora falar de um poeta. 

VICENTE DE CARVALHO, O POETA DA FELICIDADE, 
E S S A  ARVORE DE DOURADOS POMOS 

Não se pode falar de Santos sem lembrar o seu grande poeta 
Vicente de Carvalho, que ali nasceu em 5 de abril de 1866 e fa- 
leceu em 22 do mesmo mês de abril, em 1924. Era casado com 
Ermelinda Ferreira de Mesquita, irmã do jornalista Júlio de Mes- 
quita, o velho, cujo nome por inteiro era Júlio Cesar Ferreira de 
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Mesquita, o saudoso diretor do jornal "O Estado de São Paulo". 
Suponho que náo é necessário alinhar aqui a biografia de Vicente 
de Carvalho, velho conhecido de todos nós e de que tratamos na 
nossa "Genealogia Sebastianense", com detalhes curiosos. Dire- 
mos aqui apenas que seu pai, o major Higino José Botelho de 
Carvalho era natural de Santos e homem de grande prestígio na 
cidade, em seu tempo. Sua mãe se chamava Augusta da Silva 
Bueno. Silva Leme não a menciona, mas logo se vê pelo apelido 
Silva Bueno, que era descendente do secular tronco paulista ini- 
ciado por Bartolomeu Bueno da Ribeira, o pai de Amador Bueno 
da Ribeira, o "Aclamado". Vicente de Carvalho deixou vários 
filhos e vários netos, residentes na capital paulista, como se pode 
ver por notícia de falecimento publicada no "Estado de São 
Paulo" de 4 de dezembro de 1977. 

PRUDENTE DE MORAIS, O PRIMEIRO 
PRESIDENTE C I V I L  

O primeiro presidente civil da República Brasileira foi o dr. 
Prudente José de Morais Barros. Era do tempo em que os pre- 
sidentes e governadores eram pobres ao assumir o poder e quando 
largavam o posto, estavam ainda mais pobres. Há ainda hoje, po- 
líticos desse feitio e até mesmo os que são ricos quando tomam 
assento na curul governamental e de lá saem pobres, como acon- 
teceu com Júlio Prestes, cujo caixão mortuário foi transportado 
por gente humilde da sua casa de Itapetininga. 

O presidente Prudente de Morais não era santista. Contudo, 
está intimamente ligado a Santos principalmente pelo seu casa- 
mento. Realmente, em 28 de maio de 1866, casou-se com Ade- 
láide Brandina da Silva Gordo, natural de Santos. Seu cunhado, 
irmão de sua mulher, foi o senador Adolfo Afonso da Silva Gordo. 
Seus sogros foram o coronel Antônio José da Silva Gordo, padri- 
nho de batismo do presidente e Ana Brandina de Barros, também 
de Santos e que faleceu em 23 de julho de 1913, aos 90 anos. 

Vamos citar aqui, de passagem alguma coisa sobre Prudente 
de Morais. Seu pai, José Marcelino de Barros era tropeiro. Além 
de ser pai de Prudente, esse José Marcelino foi avô do conhecido 
tabelião de São Paulo, dr. Vitorino Carmilo, também natural de 
Santos, e cujo nome foi dado a uma rua do bairro da Barra Funda. 

O velho Marcelino negociava com tropas. Comprava e vendia 
cavalos e burros para toda a província de São Paulo. Um dia, es- 
tava com a sua tropa em São Paulo, no bairro do Ipiranga. Na- 
quele tempo, esse bairro tinha outra denominação: chamava-se 
"Bairro dos Moinhos". O lugar onde está hoje o chamado bairro 
da Fábrica tinha o nome de Moinho Velho. A parte mais próxima 
do rio Ipiranga, onde Dom Pedro parou na tarde de sete de se- 
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tembro de 1822, chamava-se "Moinho Novo". Ajudando a dirigir 
a tropa, vinham naturalmente com José Marcelino, vários negros. 
Quando estava com a sua tropa descansando nas margens do 
Ipiranga, dessedentando os animais e tomando um lanche, José 
Marcelino chamou a atenção de um dos escravos, sobre qualquer 
coisa errada que este havia feito. O preto não gostou e respondeu 
ao patrão, asperamente. Marcelino, que tinha na mão o seu chi- 
cote, deu-lhe uma correiada que pegou o preto na cara. O preto 
não teve dúvidas. Puxou a sua faca e enterrou a lâmina da mesma 
na barriga de Marcelino e depois na garganta. 

Nessa ocasião, o menino Prudente de Morais tinha apenas 
cinco anos e morava em Itu com sua mãe Catarina Maria de Mo- 
rais. Catarina estava ainda moça e pouco depois casou-se de novo, 
desta vez com o major José Gomes Carneiro. Este foi de grande 
desvelo para com os enteados. Procurou dar escolas para todos, 
Prudente inclusive. Este mais tarde encontrou no cônsul Antônio 
José da Silva Gordo, seu padrinho, e mais tarde, sogro, um grande 
amigo que também custeou os seus estudos. 

O resto é sobejamente conhecido. 

MARTINS FONTES, O POETA DA RUA SAO LUfS 

Vicente de Carvalho não foi o único poeta notável que teve 
z cidade de Santos como berço. 

Santos foi a cidade natal de outro vate de nome nacional, 
frequentador assídio das antologias ginasiais e dos florilégios de 
segundo grau. Foi Martins Fontes. Seu nome todo é José Maria 
Martins Fontes. Era um homem cheio de esquisitices. Por exem- 
plo, não gostava de ser chamado José Maria. Por isso, assinava 
apenas José Martins Fontes. Além dessa, tinha outras esquisitices. 
Seu pai era o médico dr. Silvério Martins Fontes, nordestino nas- 
cido em Sergipe. No tempo de Silvério, a moda entre os intelec- 
tuais não literatos, era ser positivista como Benjamim Constant 
e Teixeira Mendes ou pragmatista como William James. 

Depois, como sóe acontecer com a maioria dos positivistas 
e dos pragmatistas, abraçou o socialismo. Chegou mesmo a ser 
um dos precursores da doutrina socialista em Santos. Era ho- 
mem bondoso, caritativo, sem ambições. Como médico, não gos- 
tava de cobrar consultas de gente pobre. A medicina para o pai 
do poeta Martins Fontes, era um sacerdócio e não um balcão. O 
poeta tinha pelo pai grande veneração, como tinha também pela 
mãe, dona Isabel, com quem aprendeu a ler. O pai notara nele 
grande timidez e misantropia e procurou corrigir esses defeitos 
do menino e torná-lo agressivo, isto é, não tímido, mas corajoso 
e arrojado, bem como sociável. Nunca o conseguiu. Inclusive, 
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quando o poeta tinha apenas oito anos, o pai o encarregou de ler 
um discurso no Centro Socialista de Santos. 

Martins Fontes estudou nos melhores colégios da época e 
adquiriu grande cultura. Mas não perdeu a timidez, tanto que as 
suas primeiras produções literárias foram sempre assinadas com 
pseudônimos. Os pseudônimos que escolheu são panos de amostra 
da sua personalidade tímida e da sua cultura clássica. Assinava 
João da Gávea (misantropia); João da Blague (timidez); José 
Menino (solidão); Frei Gil (falta de sociabilidade); Mefisto (re- 
volta); Ariel (cultura clássica) Muset (cultura contemporâ- 
nea), etc. 

Era grande amigo e admirador de Olavo Bilac e foi qUem 
teve a idéia de que a revista carioca "Fon-Fon" abrisse um con- 
curso para a eleição do Príncipe dos Poetas Brasileiros, cuia es- 
colha recaiu no poeta que ouvia estrelas, o que Martins Fontes 
também tanto gostava de fazer, pois passava horas inteiras a noite, 
na praia, contemplando o céu. 

Martins Fontes formou-se médico em 1907, no Rio de Janeiro 
e logo passou a assistente de Juliano Moreira, no Hospital de 
Alienados, no Rio de Janeiro. Tinha métodos originais para tratar 
os doentes mentais, métodos que, parece, não deram certo, pois 
ninguém os seguiu e o próprio Martins Fontes depois abana 
a psiquiatria. Foi para Santos e passou a ser médico das Docas 
e da Alfândega, no tempo de José Lobo Viana. Deixando esse 
posto, regressou ao Rio de Janeiro onde se tornou auxiliar de 
Oswaldo Cruz, na profilaxia urbana da então capital do Pais. De 
1914 a 1918, durante a Primeira Grande Guerra, passou a traba- 
lhar na Agência Americana de Notícias sob a direção do seu amigo 
Olavo Bilac. 

Terminada a Guerra, conseguiu um lugar no Escritório de 
Propaganda de Produtos Brasileiros em Paris. Passava então o 
tempo desenhando em cartolinas e depois recortando, as grandes 
catedrais européias. Depois, voltou para Santos, onde em 1919, 
se casou com Nicota Neto. 

Era grande admirador de Vargas Vila, o romancista icono- 
clasta cuja expulsão da Argentina foi pedida pelas mães de famí- 
lia, quando esse literato colombiano provocou com os seus terrí- 
veis romances, uma série de suicídios em Buenos Aires. Quando 
Vargas Vila visitou Santos, Martins Fontes lhe promoveu uma 
calorosa manifestação. 

Meteu-se depois em política. Em 1929, passou a defender en- 
tusiasticamente a candidatura de Júlio Prestes a presidente da 
República. No ano seguinte, rebentou a Revolução de Trinta, que 
se tornou vitoriosa no mês de outubro. Conseqüentemente Mar- 
tins Fontes passou a ser perseguido e sofreu os maiores dissabo- 
res até o ano de 1937, quando uma septicemia o matou. 
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Tinha horror a velhice e ficava facilmente nervoso. Não su- 
portava certas manifestações meteorológicas como ventos sibi- 
lantes, trovões, relâmpagos e raios. E por uma coincidência es- 
tranha, na hora em que, recolhido de cama em sua residência, 
esperava o que ele chamava de sua libertação desabou sobre 
Santos um violento noroeste que o deixou ainda mais nervoso. E 
foi nesse estado de espírito e nessa atmosfera, que o poeta, aos 
53 anos de idade, partiu para a morada dos deuses e das musas, 
em busca de uma paz que ele não achou neste mundo. 

Foi considerado um dos grandes poetas do seu tempo. Amigo 
de Bilac, como dissemos, poeta que ele ainda menino teve o prazer 
de conhecer pessoalmente, tornou-se talvez por isso, um parna- 
siano apesar do seu espírito irriquieto e revoltado. Em São Paulo, 
c que o fez conhecido entre o povo, foi o ter descoberto a rua São 
Luís que embora tivesse no seu tempo, de um lado o palácio 
episcopal de Dom Duarte Leopoldo e de outro a residência do 
embaixador Macedo Soares, era uma rua sem importância até que 
Martins Fontes, apesar de parnasiano, fez dela a sede da poesia 
romântica. 

A Prefeitura de São Paulo lhe prestou por isso uma home- 
nagem, dando o seu nome a rua que é a continuação da rua São 
Luís e fica do lado do prédio onde antes era a redação do "O 
Estado de S. Paulo" e é hoje a do "Diário Popular". 

OUTROS VULTOS DE SANTOS - BENEDITO CALIXTO 

O nome todo de Benedito Calixto é Benedito Calixto de Jesus. 
Calixto, o seu apelido, isto é, o que hoje costumamos chamar de 
sobrenome, vem escrito as vezes com "s" em lugar de "x". 

Não nasceu em Santos. É natural de Itanhaém, onde viu a 
luz a 14 de outubro de 1853; faleceu em São Paulo, aos 31 de maio 
de 1927, com 63 anos e meio de idade. Era filho de João Pedro de 
Jesus e de Ana Gertrudes Soares. Seus avós paternos chamavam-se 
Pedro Jácome Fajardo e Maria Jorge e eram igualmente de Ita- 
nhaém. Seus avós maternos eram Francisco Mariano Soares e 
Maria Firmina Meira. Em 1770, estava ainda muito acesa a per- 
segiiiçáo aos cristãos novos ou seja, as pessoas que se diziam 
cristãs mas tinham sangue judeu. Então o avô de Benedito Ca- 
lixto batizou o pai do pintor com três nomes cristãos: João, - 
Pedro e Jesus. 

Benedito Calixto casou-se em 1877, em Itanhaém, com Ante- 
nia Leopoldina de Araújo, filha de Leopoldino de Araújo e Mana 
Rita de Oliveira. Teve três filhas: Frontina, Sizenanda e Pedrina, 
todas de sobrenome Jesus. Mudou-se para Santos, onde procurou 
empregos como desenhista, pintor e decorador. Nas horas vagas 
dedicava-se a leitura, de preferência histórica, e neste terreno, 
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leitura sobre o litoral paulista. Frei Gaspar da Madre de Dcus 
e Pedro Taques eram os seus livros de cabeceira. Com isso, adqui- 
riu também o gosto pela pesquisa histórica e pela paleografia. 
Meticuloso, minucioso e procurando fazer tudo com a máxima 
perfeição, adquiriu logo fama de bom profissional da pintura e 
da decoração e era procurado pelos que gostavam de ser exi- 
gentes em matéria de serviço. Assim é que foi convidado para 
ajudar a decorar o Teatro Guarani, que no ano de 1881, estava 
sendo construido em Santos e que então se pretendia fosse teatro 
modelo na cidade. Benedito Calixto tinha nessa época, 28 anos. 

Nessa ocasião, o dr. Nicolau de Campos Vergueiro, visconde 
de Vergueiro, tendo notícias, por intermédio do seu amigo, o dr. 
Garcia Redondo, dos trabalhos de Benedito Calixto, e da sua vo- 
cação artística e das suas possibilidades futuras, em vista de Ser 
um rapaz caprichoso, e sabendo ser ele de família muito pobre, 
prontificou-se a ser o seu Mecenas e a custear os seus estudos 
na Europa. Assim, em 1883, com 30 anos de idade, seguiu para a 
França. Matriculou-se na Academia Julien, de Paris e foi aluno 
dos famosos mestres franceses Boulanger, Lefèvre e Fleury. Vol- 
tando ao Brasil, foi chamado a decorar as igrejas de Santa Efigê- 
nia, da Consolação e de Santa Cecília, onde deixou admiráveis 
afrescos com temas religiosos. Pintou ainda numerosas telas, das 
quais a mais famosa é o "Poema a Virgem", que tem sido repro- 
duzida por pintores de nome, para figurar nos salões nobres dos 
institutos culturais do Pais. Sem contar as decorações de prédios, 
os afrescos e os desenhos reproduzindo edifícios históricos, pintou 
cerca de vinte e seis quadros, na maioria paisagens antigas e 
históricas de Santos e de São Paulo. É uma pena que a maioria 
desses quadros esteja em mãos de particulares e não possam 
ser admirados pelos apreciadores de arte e de história. 

A FAMÍLIA AZEVEDO MARQUES 

Santos pode orgulhar-se ainda de ter sido a terra de dois 
pioneiros da imprensa paulista. São eles Roberto Maria de Aze- 
vedo Marques e seu irmão Joaquim Roberto de Azevedo Marques. 
Esses dois jornalistas merecem ainda ser citados como inn5os do 
grande historiador Manuel Eufrásio de Azevedo Marques, o conhe- 
cido autor dos "Apontamentos Históricos", repetidamente citados 
pelos historiadores das coisas paulistas. São irmãos ainda do dr. 
José Cândido de Azevedo Marques, que durante largo tempo, foi 
acatado promotor em Santos. Esses quatro destacados elementos 
não nasceram em Santos, mas a tiveram como cidade de adoção. 
Os quatro são filhos do tte. cel. Joaquim Roberto da Silva Mar- 
ques, que era casado com sua prima dona Maria Cândida de Aze- 
vedo Marques. São sobrinhos de Antônio Mariano de Azevedo 
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Marques, famoso professor de português e de latim em São Paulo, 
conhecido pela alcunha de "Mestrinho", pois, quando chamado 
pelo bispo de São Paulo para lecionar latim e português a uma 
turma escolhida pelo cuidadoso prelado, Azevedo Marques tinha 
apenas 15 anos. Essa alcunha o acompanhou pelo resto da vida. 
Os quatro são ainda netos de Manuel Eufrásio de Azevedo Mar- 
ques, que nasceu na Colônia do Sacramento, nas margens do rio 
da Prata, quando o pai deste, o capitão mor Manuel de Azevedo 
Marques estava ali destacado. 

Digamos alguma coisa sobre os jornalistas Roberto Meria 
e Joaquim Roberto. Quando moravam em Santos, lá pelos anos 
de 1870, montaram uma tipografia para serviços comerciais. De- 
pois, para aproveitar a oficina, que ficava ociosa muitas horas, 
por falta de serviço, fundaram um jornal chamado "O Comercial", 
que foi durante muito tempo, naquela época, o veículo de impor- 
tantes notícias para a cidade. Mais tarde, dada a dificuldade de 
encontrar tipógrafos, impressores e redatores para o jornal, este 
deixou de ser publicado. Então, Joaquim Roberto veio para São 
Paulo e aqui, com outras pessoas, fundou o "Correio Paulistano", 
o vovô da imprensa paulistana, que foi publicado até meados 
deste século. Joaquim Roberto esteve a testa do "Correio Pau- 
listano" até o ano de 1889, ano da proclamação da República, 
quando o passou a outras mãos. O "Correio Paulistano" foi como 
que o sucessor de "O Farol Paulistano", na realidade o primeiro 
jornal da capital de São Paulo. 

Estamos nos tornando um pouco longos. O tempo que nos 
foi reservado já está no fim. Vamos passar, portanto, de forma 
muito resumida à menção de mais um ou outro santista que se 
destacou na atividade citadina da baixada. 

A FAMíLIA MARTINS RODRIGUES 

O dr. Alexandre Rodrigues foi outro santista que concorreu 
para o bom nome da sua cidade. Bacharel em Direito, dedicou-se 
mais a política e ao jornalismo do que as lides forenses. 

Foi jornalista proprietário de "O Comércio de Santos", foi 
vereador e presidente da Câmara Municipal de sua cidade. 

Casou-se em Santos com Mariana Martins dos Santos. filha 
do comendador Antônio Martins dos Santos e Carolina Mariana 
Galváo Bueno. 

Esse comendador Antonio Martins dos Santos, que nasceu 
em 1792 e faleceu em 1861, com 69 anos, casou-se duas vezes e nos 
dois casamentos, foi pai de vinte e dois filhos. 

Foi um dos mais importantes homens do seu tempo em San- 
tos. Recebeu vários títulos honoríficos de grande valor e ocupou 
cargo de grande relevo. Silva Leme traz dele uma página inteira 
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de biografia. Foi ascendente de pessoas ligadas as famílias Blóem 
e Rato, notáveis na política e no jornalismo, de Santos e de São 
Paulo. 

Alexandre Rodrigues se destaca principalmente por um as- 
pecto muito simpático. Ele e seus amigos de Santos tiveram certa 
vez a idéia de fundar a "Sociedade Dramática Particular Liber- 
tadora", o que fizeram em 21 de agosto de 1870. A sociedade 
tinha várias finalidades, uma das quais era a libertação de crian- 
ças escravas do sexo feminino. Organizava represent~ões tea- 
trais e com a renda desses espetáculos, comprava a carta de alfor- 
ria de negrinhas filhas de escravas. 

O dr. Alexandre Rodrigues foi o pai do professor Lúcio Mar- 
tins Rodrigues, engenheiro notabilizado pelos seus conhecimentos 
técnicos, tanto assim que durante muitos anos exerceu o elevado 
cargo de diretor de Obras da Prefeitura de São Paulo. Casou-se 
com Margarida Pinheiro e os filhos do casal também se desta- 
caram pela competência na profissão que abraçaram. Uma das 
filhas do professor Lúcio Martins Rodrigues é a Sra. Maria Stella 
Martins Rodrigues, esposa do nosso consócio dr. Honório de Sylos. 
bacharel em Direito, jornalista, historiador, antigo diretor do De- 
partamento de Imprensa e Propaganda do Estado de São Paulo, 
membro de vários importantes institutos de cultura, entre os quais 
o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a Academia 
Paulista de Letras e o nosso Instituto Genealógico. 

R E M A T E  F I N A L  

Chegamos ao fim. Fizemos o possível, dentro da nossa redu- 
zida capacidade, para não fazer da nossa exposição, uma pilula 
soporífera de tipo especial. 

A tarefa, como dissemos nas primeiras linhas deste trabalho, 
não foi fácil. A tendência de um genealogista, nos seus trabalhos, 
é a de enchê-lo de nomes e mais nomes, fazendo assim séria con- 
corrência aos catálogos telefônicos. 

Para evitar isso, tivemos que contrariar a nossa inclinação e 
ficar continuamente vigilantes contra ela. 

Da mesma forma tivemos que reduzir ao máximo, as infor- 
mações de que disptinhamos sobre o currículo das pessoas es- 
tudadas. 

Cremos que essa norma para sermos sintéticos não irá pro- 
vocar o desapontamento do nosso distinto auditório. 

A este, expressamos o nosso mais profundo agradecimento 
pela sua paciência e tolerância. 

Muito obrigado. 



RELAÇOES DE TRABALHO NO BRASIL: ASPECTOS 
DE SUA EVOLUÇAO HISTORICA t 1822 - 1917) 

Célio Debes 

A estrutura agrária de nossa sociedade, baseada na mão de 
obra escrava, relegou, durante o Império, a plano secundário a 
disciplinação das relações de trabalho. Dessa forma, até a entrada 
em vigor do Código Civil (19171, vigeram, nesse campo, normas 
das Ordenações Filipinas, algumas leis dirigidas, principalmente, 
as atividades agrícolas, e o Código Comercial. 

As  Ordenações regulavam, como é óbvio, uma situação total- 
mente ultrapassada, tendo em vista que foram concebidas num 
momento em que a organização do trabalho se estruturava nas 
corporaçóes de oficio, que desfrutavam de regulamentação pró- 
pria( 1 ) .  A preocupação do legislador reinícola orientou-se, por- 
tanto, para a atividade dos criados, cujas categorias, quanto a 
remuneração, variavam desde os que "não recebiam salário"(2) 
até os que o tinham convencionado mediante contrato, passando 
pelos que serviam a bemfazer(3). 

(1) Marcelo Caetano assinala que «cada profissáo formava, no conselho, 
uma unidade orgânica, regida por leis próprias aplicadas por autoridades 
também próprias sob a fiscalizaçáo e Superintendência das autoridades mu- 
nicipais~ (A antiga organização dos mestres da cidade de Lisboa, estudo in 
Franz-Paul Langhans, As Corporaçóes dos Ofícios Mecânicos. Subsídios para 
a sua História. Imprensa Nacional de Lisboa, 1943, v. I, p. XII). Atos que 
aisciplinavam os ofícios, na cidade de Lisboa, se encontram compendiados 
lia obra acima e na edição feita por Virgilio Correia (Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1926) do Livro dos Regimentos dos Officiaes mecanicos da 
Mui Nobre e Sêpre Leal Cidade de Lixboa (1572). 

(2) Cândido Mendes de Almeida, Código Philippino ou Ordenacões e 
1.cis do Reino de Portugal recompiladas por mandado D'E1 Rey D. Philippe I,  
ia." edição, segundo a primeira de 1603 e a nona de Coimbra de 1824, addicio- 
nada com diversas notas. .  . Rio de Janeiro, Typographia do Instituto Philo- 
mathico, 1810, nota 4 ao titulo XXIX, do livro IV, p. 807. 

(3)  O criado que se dispunha a trabalhar a bemfazer era aquele que Se 
sujeitava a receber em troca o aque o senhor, ou amo, lhe quizesse dar> 
(Ordenações, livro IV, tít. XXIX). Antonio Moraes e Silva (Diccionario da 
Lingua Portugueza. Fac.simile da 2:U edição de 1813, sob a direção de Laude- 
iino Freire. Rio de Janeiro, Revista da «Língua Portuguesa», 1922) atribui a 
bemfazer as acepçóes de beneficio e de fazer bem. Quanto a primeira, a 
ilustra com este elucidativo exemplo: <servo que serve a bemfazer e não 
por soldada certa%. 
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O estado de verdadeira servidão em que viviam os criados é 
patente na ordenação do livro IV, titulo XXX, 5 3.0, que estabele- 
cia que "se alguém pedir licença a pessoa a que é acostado (isto 
é. de quem recebe ordenado, moradia, soldada ou outra retribui- 
ção qualquer) e lha não der, e ele todavia se quiser despedir, tor- 
nar-lhe-á em dobro tudo o que tiver recebido, ou servirá três anos 
da maneira que dantes com ele estava, e poderá requerer as Jus- 
tiças que do sobredito façam um auto para sua segurança". Mas, 
a precariedade de tal situação mais se agravava no referente a 
prova dos pagamentos que o amo afirmasse ter-lhe feito. Bastava 
que qualquer parente deste, ou outro de seus criados, jurasse 
"que lho viram dar, ainda que não digam a quantia, e jurando 
dito senhor como lho pagou tudo ou certa parte, se haja por 
prova bastante, até a quantia de dez mil réis"(4). Se a importân- 
cia fosse maior, ganhava força de escritura pública o recibo pas- 
sado por terceiro, em nome do analfabeto, com a assinatura de 
uma só testemunha(5). 

No tocante as obrigações, dispunham as Ordenações que o 
"Escudeiro, Pagem ou outro criado deve servir a seu amo em todo 
o ministério que lhe mandar", embora se temperasse, teoricamen- 
te, esse rigor excluíndo-se da regra os trabalhos superiores as 
forças do criado, ou que fossem estranhos ao contrato com ele 
celebrado f 6). 

A insuficiência e o despotismo dessas normas, mormente no 
momento em que se dava início a utilização do braço livre nas 
lavouras, levaram o Parlamento Imperial a aprovar a lei de 13 de 
setembro de 1830, que se destinava a regular "o contrato por 
escrito sobre prestação de serviços feitos por brasileiros ou es 
trangeiros dentro ou fora do Império". Trata-se de uma discipli- 
nação sumária que garantia ao tomador do serviço o direito de 
transferir o contrato a terceiros, desde que pagasse o trabalho 
prestado e mais metade do que tocaria ao prestador, se o contrato 
chegasse a seu termo. A este se assegurava o direito de dar por 
rescindido o contrato, mediante o pagamento de metade do valor 
que receberia pelo tempo faltante até seu término. A obrigação 
pecuniária, para ambas as partes, devia ser cumprida sob pena 

(4) Ordenaiões, cit., livro IV, titulo XXXIII. 
(5) Idem, Idem, 8 1. Quando a cobranca era tentada contra o senhor 

ou amo falecido, ilidiria a pretensão de criado o fato daquele ter declarado. 
em testamento, ou outra manifestação de última vontade, nada dever, ou 
figurar em «seus livros de razão* o pagamento, em se tratando de Arce- 
bispo, Bispo Abade, Bento (frade beneditino), Fidalgo, Doutor em Teologia, 
Cânones, Leis e Medicina. Esta prerrogativa beneficiava, também, os bacha- 
réis em Leis e em Letras, segundo Cândido Mendes de Almeida (op. cit., 
nota 6, ao titulo XXXIII, 5 2, p. 811). 

(6) Cândido Mendes de Almeida, op. cit., nota 4 ao titulo XXXI, p. 810. 
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de prisão, por tempo não fixado na lei. Quanto ao prestador do 
serviço, se incorresse na sanção por três vezes, a condenação se 
converteria na obrigaqão de "trabalhar em prisão até indenizar a 
outra parte". Duas das oito disposições que compõem a lei, 
cuidam da captura do prestador que, "evadindo-se do contratol 
se ausentou do lugar" onde o mesmo deveria desenvolver-se. 

Essa lei era, evidentemente, insatisfatória, dado seu caráter 
genérico, sem, sequer, definir os serviços que abrangia. A falta de 
largueza com que procurava regular problema de tamanha com- 
plexidade, não encontra compensação nem mesmo na aparente 
equiparação entre o tomador e o prestador dos serviços. Disse 
resultou a edição de nova lei que, se não revogou a de 1830, pro- 
curou suprir-lhe as lacunas. 

A lei 108, de 11 de outubro de 1837, veio dar "várias provi- 
dências sobre o contrato de locação de serviço dos colonos". Nela 
o tomador é o locatário e o prestador o locador, sendo o locador 
o estrangeiro contratado, dentro ou fora do Império, para traba- 
lhar na lavoura. Seu objetivo, pois, era regular a relação de tra- 
balho do imigrante arregimentado para as atividades agrícolas. 

Mais detalhada do que a anterior, cogita das justas causas 
para a rescisão do contrato, por ambas as partes. O locatário 
podia dá-lo por rompido se o locador a) fosse acometido por 
doença que o impossibilitasse de trabalhar; b) sofresse conde- 
nação a prisão ou a outra pena que o impedisse de desempenhar 
suas obrigações; c) se entregasse a embriaguez habitual; d )  de 
alguma forma ferisse a "sepuridade, honra ou fazenda do loca- 
tário, sua mulher, filhos ou pessoas de sua família"; e) se evi- 
denciasse imperito na execução do serviço contratado. Em qual- 
quer dos casos, estava o locador obrigado a pagar ao locatário 
o que lhe estivesse a dever. Afora as duas primeiras hipóteses, 
ficava sujeito a prisão com trabalhos em obras públicas, pelo 
tempo necessário para saldar o débito existente, no momento da 
despedida. Na falta de obra pública, a pena se converteria em 
prisão com trabalho, pelo tempo faltante para o contrato se 
cumprir, até um máximo de dois anos. Se o locador abandonasse 
o serviço, seria "preso onde quer que for achado e não será solto 
enquanto não pagar tudo quanto dever ao locatário"; na impossi- 
bilidade de liquidar a divida, por falta de recursos, era obrigado 
a trabalhar para o "locatário de graça todo o tempo que faitar 
para o complemento do contrato". Eis aí, em toda sua pujança, 
o instituto da prisão por dívida. Esse meio de coerção só seria 
expungido de nosso sistema jurídico, por força de preceito cons- 
titucional, em 1934 (art. 113, 5 30) .  

Configuravam justa causa para o locador dar por rompido 
o contrato de fato se o locatário a )  deixar de cumprir as condi- 
Çóes contratuais; b) feri-lo ou injuriá-lo "na honra de sua mulher,. 
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filhos ou pessoa de sua família"; c) exigir serviço estranho ao 
combinado. 

Vencido o contrato, ou rompido este por justa causa pelo 
locador, estava o locatário obrigado a passar-lhe "um atestado 
de que está quite seu serviço". Havendo recusa, cabia ao juiz de 
paz do distrito compelir o locatário a fazê-lo. A importância 
desse documento era vital, porquanto "a falta deste título será 
razão suficiente para presumir-se que o locador se ausentou in- 
devidamente". A utilização do trabalho do devedor remisso, im- 
plicava, para quem o aproveitasse, na obrigaçáo de pagar ao 
locador prejudicado o dobro da quantia de que fosse credor, sob 
pena de incorrer nas mesmas sanções a que estava sujeito aquele 
(prisão com trabalho de dois meses a um ano). O rigorismo da 
lei ia ao ponto de, a simples acolhida de um estrangeiro vinculado 
a contrato de locação de serviço, expor o benfeitor ao pagamento, 
em dobro, da dívida que tivesse para com o locatário. E, mais, 
em qualquer dos casos, o implicado só seria admitido a defen- 
der-se, em juizo, mediante o prévio depósito da quantia reclamada. 

Como se constata, as garantias instituidas em favor do loca- 
tário eram substancialmente maiores do que as dadas ao locador, 
1 i b  obstante a situação privilegiada daqueles, em razão das &fe- 
renças sociais. E, mesmo quando a lei dispunha, especificamente, 
em benefício do locador, embaraçava-lhe o exercício do direito. 
É assim que, ao reclamar judicialmente o pagamento de "solda- 
das" - providência que impunha ao locatário a obrigação de de- 
positar a quantia pedida - estabelecia a legislação que o mon- 
tante respectivo "não será entregue ao locador, ainda mesmo que 
preste fiança, senão depois de sentença passada em julgado". Isto 
significava que o levantamento do valor depositado só se daria 
após o esgotamento de todos os recursos cabíveis. Ora, as delon- 
gas naturais da Justiça levariam o trabalhador ao desespero e a 
miséria, tendo em vista sua vinculação irremediável ao atestado 
de quitação. O locatário, a pretexto de discutir a procedência do 
pedido, se forrava de argumento para retardar a concessão do do- 
cumento, de vez que, se o desfecho do processo viesse a favore- 
cê-lo, deixava de existir a justa causa para a rescisão, por parte 
do locador. E sem a verificação de justa causa, continuava ele 
vinculado ao locatário. Diante da incerteza do resultado do jul- 
gamento, a recusa se legitimava e o locador, ou trabalhava para 
o locatário incorreto, ou não teria. onde, nem como, trabalhar, sem 
<: atestado. Embora com outras roupagens, o despotismo das or- 
denações subsistia. 

A situação decorrente das leis de 1830 e de 1837 manteve-se 
até a entrada em vigor do Decreto 2827, de 15 de março de 1879, 
que estabeleceu "o modo como deve ser feito o contrato de lu 
cação de semi~o", relativo a agricultura. Abrangia, além da loca- 
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ção, "as empreitadas e trabalhos concernentes a obras e fábricas" 
ligadas a atividade agrária. Sob este aspecto, tinham aplicasão 
sribsidiária os preceitos do Código Comercial, relativos a locaçzo 
mercantil(7). O Decreto 2827, ao mesmo tempo em que revogou 
as duas leis citadas, ressaltou, expressamente, a vigência das or- 
denações do livro IV, títulos 29 a 35! 

Por força dos preceitos do novo decreto, o contrato de locação 
de serviço celebrado no Império era, sempre, formalizado através 
de escritura pública e, quando ajustado no exterior, tinha que ser 
autenticado por autoridade consular brasileira. Qualquer deles, 
porém, para surtir efeito, necessitava de registro na Câmara Mu- 
nicipal da cabeça da comarca(8). 

O contrato podia ter por objeto a locação de serviço propria- 
mente dita - único aspecto que nos interessa - e as parcerias 
agrícola e pecuária. Cada qual dessas espécies conta com disci- 
plinaçáo própria, descendo o legislador a pormenores de que a 
legislação anterior não cogitara. 

A locação de serviço não podia exceder de seis anos, para 
os nacionais, e de cinco, para os estrangeiros. O atestado de qui- 
tação, também previsto no decreto, quando sonegado pelo loca- 
tário, sujeitava-o a multa de 50$000 a 100$000, sendo passado 
pelo juiz de paz, em caso de recalcitrância. Se o locador, despe- 
dido sem justa causa, ou que rompera o contrato por justa causa, 
saísse em débito, do atestado constaria seu montante, que o novo 
locatário amortizaria, abatendo dos salários daquele uma terça 
parte. O abrandamento da situação do locador era notável, muito 
embora seu contrato pudesse ser prorrogado por um ou dois anos, 
com retenção de até metade de seus salários, para abatimento do 
débito existente, caso ele se recusasse a celebrar novo contrato. A s  
contas entre locador e locatário deveriam constar de um livro de 
contas-corrente, autenticado pelo juiz de paz e formalmente escri- 
turado, que o segundo estava obrigado a manter. O decreto veda- 
va a estipulação do reembolso, pelo imigrante, de mais da metade 
do preço da passagem pago pelo locatário, do mesmo modo que 
proibia a cobrança de juros sobre os débitos do locatário. Por 
outro lado, era lícito o pagamento dos salários iz natura, desde 
que convencionado; a omissão do contrato a respeito, induzia a 
presunção de que o pagamento tinha que ser feito em pecúnia. 

A enumeração das justas causas justificativas do rompimento 
do contrato é mais criteriosa. As em favor do locatário, são as 

( 7 )  Artigos 226 a 246. 
(8) As comarcas podem abranger um ou mais municípios; quando com- 

preende vários, o em que se acha instalada a sede do juizo e a cabeça da 
comarca. 
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mesmas previstas na legislação anterior. As que beneficiavam o 
locador referiam-se a falta de pontualidade no pagamento dos 
salários; a exigência, pelo locatário, de trabalhos estranhos ao 
ajustado; ao acometimento de doença que o impossibilitasse de tra- 
balhar; ao casamento fora da paróquia(9); a ação do locatário obs- 
tando-o de adquirir de terceiros os gêneros de que carecesse, OU 
forçando-o a vender-lhe todos seus produtos; as ofensas físicas 
ou morais de parte do locatário. A despedida injusta dava ao locador 
o direito a percepção dos salários correspondentes ao tempo fal- 
tante do contrato. Tratava-se de verdadeira indenização pela rup- 
tura imotivada do contrato, cobrável, como os salários, por ação 
executiva( 10). 

Em contrapartida, o decreto estabelecia a pena de prisão de 
5 a 20 dias para o locador que abandonasse o estabelecimento a 
que estivesse vinculado, ou que, não o abandonando, se recusasse 
a trabalhar. Essa penalidade deixaria de ter aplicação, se o locador 
pagasse seu débito para com o locatário, bem como o valor cor- 
respondente ao dos serviços que teria de prestar na hipotese de 
prosseguir em sua prestação. A indenização prevista em favor do 
locador, igualmente o atingia, na quebra do contrato sem justa 
causa. Cabe notar, ainda, que o cumprimento da pena de prisão, 
não liberava o locador da obrigação de continuar a prestar os 
serviços contratados. 

O abandono do serviço, ou sua cessação, quando levado a efei- 
to "coletivamente por alguns locadores", implicava na detenção 
dos mesmos "até o julgamento que, com urgência, promover-se-á 
num só processo". A esse preceito, seguem-se dois outros que, 
expressamente, cogitam da greve ou parede. "Os locadores que, 
para fazer parede - estabelecia o artigo 78 - ameaçarem ou 
violentarem a outros locadores, seráo presos e remetidos a auto- 
ridade policial, a fim de provar-se, mediante ação pública, a sua 
punição, como incurso no art. 180 do Código Criminal7'( 11). Se 
efetuarem a parede. - lê-me no artigo 79 - e por meio dela 
cometerem ameaças e violências, seráo punidos pelos crimes pra- 
ticados". 

(9)  Freguezia, é igreja paroquial, paróquia (Fr. Domingos Vieira, Grande 
Diccionario Portupuez ou Thesouro da tingira Poriugueza). De conformidade 
com o direito canõnico, é o território onde o pároco exerce sua jurisdição 
(De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, Rio/São Paulo, Forense, 196'3. 
verhet,e nardo~iia) A--- - - 

(10) Trata-se, dentre os meios de cobrança judicial, do mais rápido. 
Inicia-se pela penhora de bens do devedor, em valor que cubra o crédito e 
o montante das despesas judiciais. 

(11) O artigo 180 do Código Criminal do Império punia com prisão de 1 
a 6 meses e multa correspondente a metatle da pena quem *impedir que 
alguém faça o que a lei permite, ou obrigar a fazer o que ela não mandar. 
Essa modalidade delituosa se inseria no titulo udos crimes contra a liberdade 
individual*. 
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É de se assinalar que, a essa altura, já se intensificara a 
imigração européia para o Brasil. Vinham os imigrantes de paises 
onde a consciência proletária era bastante desenvolvida e as rei- 
vindicações de direito tinham na greve sua grande arma. Merece 
registro, também, o fato de que um dos mais sérios problemas 
da lavoura, na ocasião, dizia respeito a mão de obra. A crise 
agrícola atingira aspectos tão graves, que o governo imperial pro- 
moveu, em 1878, no Rio de Janeiro, um congresso visando a equa- 
cionar a questão. A representação da província de São Paulo pro- 
pugnou pela adoção de medidas capazes de atrair e de fixar os 
imigrantes, tanto de natureza jurídica, quanto no âmbito político 
e religioso, como "naturalização fácil, plenitude dos direitos po- 
líticos, casamento civil, registro civil de nascimentos e óbitos, se- 
cularização efetiva dos cemitérios, liberdade de culto3'( 12 ). O re- 
sultado prático do Congresso Agricola, que assim se chamou a 
reunião, foi o decreto 2827, no referente aos braços para a lavoura. 

No tocante aos trabalhadores não vinculados a agricultura, 
as nonnas que se lhes aplicavam estavam contidas no Código Co- 
mercial, editado em 1850. Além dos empreiteiros, dos mestres, 
dos administradores e dos diretores de fábricas, cuidava dos ope- 
rários(l3). Lembre-se que, muito embora os operários venham, 
de futuro, considerar os mestres e demais elementos ligados a 
direção das empresas estranhos a classe, na verdade, todos eram 
assalariados e estavam submetidos a mesma disciplinação legal 
e, quiçá, a mesma discriminação social. 

O Código cuida, apenas, em linhas gerais, das relações entre 
o dono do estabelecimento e seus empregados. Ao cogitar das 
justas causas para o rompimento do contrato de trabalho, se 
ocupa somente dos mestres, administradores e diretores. Restrin- 
gia-se, em favor destes, a "injúria feita pelo preponente a seguri- 
dade, honra ou interesses seus ou de sua família"(l4). Em pró1 
do empregador, ou preponente, militavam, além de motivo equi- 
valente, a incapacidade para o desempenho dos "deveres e obri- 
gações a que se sujeitavam" os empregados; todo ato de fraude 
ou abuso de confiança e o exercício do comércio(l5). Quanto ao 
operário, nenhum direito lhe era reconhecido, salvo o de receber 
os salários (jornais), inclusive por via judicial. Impunha-lhe, no 
entanto, o dever de indenizar, sempre que inutilizasse a obra, ainda 
que o dano decorresse de mera culpa. 

(12) Célio Debes, Campos Salles. Perfil de um Estadista. Rio de Janei- 
roIBrasilia, Livraria Francisco Alves/INL. 1978, v. I, p. 160. Joaquim Nabuco 
( O  Abolicionismo, S .  PaulojRio, Editora Nacional/Civilização Brasileira, 1938. 
p. 173.174). Informa que, em 1878 realizouse, também no Recife, um Con- 
Presso Agrícola. 

(13)Código Comercial, artigos 231 a 246. 
(14) Idem, artigos 83 e 241. 
(15) Idem, artigos 84 e 241. 
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Havia algumas atividades regidas por normas previstas em 
posturas municipais, o que tornava, de um lado, restrita demais 
sua disciplinaçáo e, de outro, profusa a legislação pertinente. Na 
capital da Província de São Paulo, por exemplo, encontramos o 
Código de Postura(lG), que dedica um de seus vinte e um capi- 
tulas a situação "dos criados e das amas de leite". Mas, logo na 
primeira disposição sobre a matéria, amplia seu alcance, ao con- 
ceituar os trabalhadores que abrangia. "Criado de servir, no sen- 
tido desta postura - reza o art. 263 - é toda pessoa de condição 
livre que, mediante salário convencionado, tiver ou quiser ter 
ocupação de moço de hotel, hospedaria ou casa de pasto, cozi- 
nheiro, copeiro, cocheiro, hortelão, de ama de leite, ama seca, en- 
gomadeira ou costureira e, em geral, a de qualquer serviço do- 
méstico". 

Essa categoria estava obrigada a registro na Secretaria da 
Polícia e seus integrantes recebiam "uma caderneta de 30 folhas, 
numeradas e rubricadas por um empregado da Secretaria", desti- 
nada a conter, além dos dados pessoais do possuidor e do con- 
trato de trabalho, a atestação (certificado, diz o Código) de seu 
procedimento, "passada pela última pessoa a quem tivesse ser- 
vido". A falta de registro ou da caderneta com o atestado, impedia 
a admissão do empregado em outro emprego, sujeitando o patrão 
infrator a multa de 20$000 e o empregado, cumulativamente, a 
mesma multa e a prisão por oito dias. 

Os contratos de trabalho poderiam ser ajustados por tempo 
determinado ou indeterminado. Neste caso, a rescisão, por ambas 
as partes, estava sujeita a aviso prévio, de cinco dias, a ser dado 
pelo patrão e, de oito, pelo empregado. Naquele, salvo, justa cau- 
sa, só poderia ocorrer findo o respectivo prazo. Pela violação 
dessas obrigações incorria o infrator em sanções distintas. O em- 
pregado na multa de 30$000 mais oito dias de prisão; o patrão 
no pagamento de um mês de salário. quando se tratasse de con- 
trato por tempo indeterminado e, se tivesse termo certo, no paga- 
mento dos salários correspondentes ao tempo restante. 

A relação das "causas justas" é consideravelmente menor 
para o empregado do que para o patrão. Justificava o rompimen- 
to do contrato pelo empregado a "doença repentina que visivel- 
mente o impossibilite do serviço, moléstia grave em pessoa do 
cõnjuge, filho, pai ou mãe", atraso no pagamento dos salários; 
sevicias ou maus tratos por parte do patrão ou de pessoa de sua 
família, "verificados por qualquer autoridade policial" e exigên- 
cia de serviços alheios ao contrato ou "que forem contrários as 
leis, a moral e aos bons costumes". Para o patrão, as "causas 

(16) Código de Posturas do Municipio de São Paulo, 6 de outubro de  
1886, S. Paulo, Casa Vanorden, 1921. 
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justas" eram a doença do criado que o impedisse de trabalhar; 
a embriaguez habitual; a recusa de prestar serviço ou a imperícia 
na sua execução (desde que o contrato não tivesse durado mais 
de um mês); negligência ou desmazelo (só se caracterizaria se o 
empregado tivesse sido advertido, anteriormente); injúria ou ca- 
lúnia contra o empregador ou familiar seu, "saída de casa a pas- 
seio ou a negócio, sem licença do patrão, principalmente a noite"; 
a prática de atos contrários a lei, a moral, aos bons costumes e 
de "vícios torpes"; o "costume de enredar e de promover dis- 
córdia no seio da família, ou entre os outros criados da casa"; a 
gravidez da mulher solteira ou da casada, ausente o marido; e a 
infração dos deveres estabelecidos nas posturas. 

O Código previa obrigações para ambas as partes. As do em- 
pregado consistiam em obedecer "com boa vontade e diligênci?. 
ao seu patrão", em tudo o que fosse lícito ou não contraviesse ao 
contrato; zelar pelos interesses do patrão e evitar-lhe os danos a 
que estivesse exposto, dentro do possível. O patrão devia tratar 
bem o empregado, "respeitando a sua personalidade, honra, dig- 
nidade e pundonor", proporcionar-lhe tratamento, "por conta de 
seus salários" em suas enfermidades passageiras, ou interná-lo no 
hospital da Misericórdia, "se a moléstia se prolongar por mais de 
oito dias, ou for grave e contagiosa"; "conceder-lhe o tempo ne- 
cessário para ouvir missa aos domingos e dias santificados e con- 
fessar-se"; indenizar o empregado pelas perdas e danos que so- 
frer, por culpa dele patrão. As posturas cogitavam, ainda, da 
multa de 30$000 para o patrão que deixasse de pagar o criado nos 
termos do contrato e da de 2056000 para ele ou para o membro de 
sua família que induzisse "o criado a prática de atos contrários à 
lei e os bons costumes". 

No que respeita as penas cominadas, sua imposição seria em 
d-obro, em caso de reincidência. A multa não saldada se convertia 
em prisão simples, com base no salário, tanto para o patrão quan. 
to para o empregado. 

O rnesmo Código impunha, em capítulo diverso, aos cocheiros 
cias "companhias públicas" a obrigação de darem aviso prévio de, 
pelo menos, oito dias ao romperem o contrato de trabalho, sob 
pena de multa de 10S000 e suspensão da matricula por um mês 
(art. 224) .  

De igual modo, d-ispunha sobre o fechamento das casas de 
comércio, em geral, as 12 horas, nos dias santificados; as 10 da 
noite, no verão, e as 9, no inverno, nos dias não santificados, das 
essas de negócio, escritórios, tendas, barracas, tavernas e daque- 
ias "em que se vendem bebidas alcoolicas e cervejas" e das "ca- 
sas de pasto conhecidas sob a denominação de tascas e outros 
estabelecimentos semelhantes, que se prestam à reunião de ébrios, 
vagabundos e desordeiros". As farmácias, cafés, bilhares, restau- 
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rantes e hotéis podiam permanecer abertos, diariamente, até a 
meia noite (arts. 154, 155 e 156). 

Nos estabelecimentos comerciais, de qualquer espécie, era 
vedado o trabalho de escravos (art. 168). 

Com a proclamqão da República, a situação não se alteraria 
substancialmente. No entanto, sob o novo regime, quando os in- 
teresses dos cafeicultores imprimiam as diretrizes políticas, eco- 
nõmicas e sociais da nação, crescendo o fluxo migratório do exte- 
rior e, como decorrência, aumentando a presença de elementos 
estrangeiros nas cidades(l'l), algumas medidas são tomadas, no 
sentido de amenizar as condições dos trabalhadores, inclusive fa- 
cultando-lhes a possibilidade de se associarem profissionalmente. 

A primeira medida visando a proteção do trabalho, posta em 
vigor, ainda, pelo Governo Provisório, "estabelece providências 
para regularizar o trabalho dos menores empregados nas fábricas 
da Capital Federal". A breve exposição de motivos do Decreto 
1313, de 17 de janeiro de 1891, assinala a "conveniência e necessi- 
dade de regularizar o trabalho e as condições dos menores em- 
pregados em avultado número de fábricas existentes na Capital 
Federal, a fim de impedir que, com prejuízo próprio e da prospe- 
ridade futura da pátria, sejam sacrificadas milhares de crianças". 
Proibia o trabalho de menores de 12 anos, a não ser como apren- 
dizes. A este titulo, podiam ser admitidas crianças a partir de 8 
anos de idade! Nas fábricas de tecidos, a duração do trabalho 
dos aprendizes era de três horas, com meia hora de intervalo, 
para os de idade de 8 a 10 anos e de quatro, com intervalo de 
uma hora, para os de 10 a 12 anos. Os menores empregados 
cumpriam jornada diária de sete horas, no caso de meninas entre 
12 e 15 anos e de meninos entre 12 e 14 anos, dividida em dois 
turnos, com duração não superior a quatro horas contínuas. Já 
para os de idade entre 14 e 15 anos, a duração diária do trabalho 
si  estendia por nove horas, observando-se o mesmo limite con- 
tinuo, o que implicava em duas interrupções da atividade. Para 
ambos os sexos, os menores de 15 anos não podiam trabalhar nos 
dias feriados nacionais e no período compreendido entre as de- 
zoito horas de um dia e as seis do dia seguinte. Vedava-lhes, 
ainda, a lei as tarefas que os expusessem a risco de vida, como "a 
limpeza e direção de máquinas em movimento, o trabalho ao lado 
de volantes, rodas, engrenagens, correias em ação, em suma, qual- 
quer trabalho que exija da parte deles esforço excessivo". 

No tocante as condições de higiene das oficinas, prescrevia o 

(17) Fernando Henrique Cardoso, Dos Governos Militares a Prudente- 
Campos Salles, In História Geral da Civiiizaçáo Brasileira. Sob a direção de 
Boris Fausto. 111, O Brasil Republicano, I .  Estrutura de Poder e Economia 
(1889.1930). São Paulo, Difel, 1975, p. 23. 
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decreto que seu piso "será perfeitamente seco e impermeável, os 
detritos inconvenientes prontamente removidos e as águas ser- 
vidas esgotadas". Quanto a aeraçáo, estabelecia que as mesmas 
dispusessem de uma "cubagem tal que cada operário tenha, pelo 
menos, 20 metros cúbicos de ar respirável". Para fiscalizar o 
cumprimento de todas essas normas, era instituída uma fiscali- 
zação permanente, "a cargo de um inspetor geral". As infrações 
eram punidas com multa de 50$000 a 100$000, imposta em dobro 
na reincidência. 

Considerando-se que a jornada normal de trabalho se esten- 
dia por 14 ou, mesmo, 16 horas diárias, inclusive aos domingos, 
as limitações do Decreto 1313 se apresentam como verdadeira con- 
quista. A precariedade de seu alcance, contudo, é manifesta. Seu 
âmbito de ação limitava-se a cidade do Rio de Janeiro e, mesmo 
lá, a verificação da observância de seus preceitos estava a cargo 
de um único funcionário, não obstante o "avultado número de 
fábricas existentes na Capital Federal"! 

Outra providência de ordem legislativa visando a proteger o 
trabalhador, embora restrita ao ocupado na agricultura, se con- 
substancia no Decreto 1150, de 5 de janeiro de 1904. Assegura 
va-lhe o privilégio, na cobrança dos salários, sobre o "produto 
da colheita para a qual houver concorrido com o seu trabalho, 
precipuamente a quaisquer outros créditos, salvo as (dívidas) que 
forem garantidas por hipoteca ou penhor agrícola devidamente 
inscritos e transcritos". A exigência do registro desses ônus, na 
repartição competente, dava ao trabalhador maior garantia contra 
eventuais fraudes. 

Como se verifica, tímidas foram as medidas tomadas em fa- 
vor das classes obreiras, todas elas favorecendo segmentos deter- 
minados e não a comunidade trabalhadora como um todo. 

O direito de associação mereceu a atenção de nossos legisla- 
dores. Estava ele consagrado na Constituição de 91, em seu ar- 
tigo 72 (dedicado a "declaração de direitos"), parágrafos 3." e 8.O. 
O primeiro deles se referia a liberdade religiosa, assegurando a 
aglutinação de grupos para a prática da fé que professassem; o 
outro ampliava seu significado, ao proclamar que "a todos é lícito 
associarem-se e reunirem-se livremente e sem armas" e estabe- 
lecia que a intervenção policial se daria, exclusivamente, para a ma- 
nutenção da ordem pública. Pelo menos formalmente, essa ga- 
rantia constitucional se revestia de um cunho de intangibilidade, 
a ponto da lei de responsabilidade do presidente da República 
configurar como crime todo ato que impedisse, perturbasse ou 
dissolvesse as reuniões pacíficas do povo ( 18 ) . 

t 181 Jojo Barbalho, Constitui?iu Federal Hrisileira. Rio de Janeiro. m. 
da C'omp Litho.Typographia, em Sapopeinba, 1.902, p. 315. 
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A implantação do novo regime encheu de euforia a intelec- 
tualidade brasileira que, diante do silêncio da Constituicão do 
Império sobre a matéria, exultava com o tratamento que lhe dis- 
pensara o constituinte republicano e exaltava o critério adotada. 
"Nesta parte - escreve João Barbalho - bem inspirada é a legis- 
lação republicana que se apartou do sistema preventivo e, em 
vez de consagrar restrições tacanhas e suspicazes, deixou ampla 
margem e largueza de espírito de associação, a qual é, a um tempo, 
forma legítima de liberdade e poderosíssima alavanca do pro- 
gresso e grandeza das nações"(l9). 

Na mesma linha é a manifestação de outro comentarista da 
Carta de 91: "a liberdade de associação em grande parte contri- 
bui, também, para se formar a opinião pública, de cujo apoio, 
jamais, um governo republicano deve prescindir. E como a nsso- 
ciação pode ter um fim político ou religioso e os homens asso- 
ciam-se para defender os interesses de profissão, proteger os  
respectivos associados, tratar de salários e horas de trabalho; 
elas podem ser feitas por leigos ou clérigos, por advogados ou 
médicos, por caixeiros ou artistas, por pobres e ricos, por operá- 
rios e patrÕes"(20). Esse toque, quase ingênuo para os dias que 
correm, denota, pela assemelhação das várias camadas sociais, a 
preocupação em mostrar que o direito de associação não repre- 
sentava privilégio algum em favor de qualquer delas. 

Embora esta última manifestação, ocorrida em 1898, aluda. 
expressamente, a patrões e operários, a primeira regulamentação 
da atividade associativa da classe trabalhadora teve por objeto o 
homem do campo. O Decreto 979, de 6 de janeiro de 1903, "fa- 
cultava - de acordo com sua ementa - aos profissionais da 
agricultura e indústria rurais a organização de sindicatos para 
defesa de seus interesses". 

A propósito, escreve Evaristo de Morais Filho(211, que assim 
agindo, o Brasil contrariou todos os exemplos da história, coine- 
cando "a legislar sobre o fenõmeno associativo por onde os outros 
povos em geral terminam: pelo trabalho rural". 

Tais sindicatos se formavam sem maiores formalidades, exi- 
gindo-se, apenas, o mínimo de sete membros, o registro, no car- 
tório de registro de hipotecas, dos estatutos e da lista dos sócios; 
esta deveria renovar-se anualmente, desde que o número dos inte- 
grantes variasse. Era permitida a constituição de uniões ou sin- 

(19) Idem, ibidem. 
(20)  Aristides I\.lilton, A Constituigáo do Brazil. Notícia Histórica, Texto 

Comentário por - 2.a edição correcta e augmentada. Rio de Janeiro, Im- 
prensa Nacional, 1898, p. 392. 

(21) O Problema do Sindicato único no Brasil (seus fundamentos SOCiO- 
lógi~0S).  2.a edição revista e aumentada. São Paulo, Alfa-Omega, (1978). 
(Biblioteca Ali?.-Omega de Estudos Sociais, S. l.a., v. 71, p. 184-185. 
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dicatos centrais, abrangendo sindicatos de diversas circunscriçóes 
territoriais. 

Mas, em 1907, é sancionado o Decreto 1637, de 5 de janeiro, 
que "cria sindicatos profissionais e sociedades cooperativas". De 
seus dispositivos, cerca de um terço, apenas, se refere aos sindi- 
catos; os demais cuidam das cooperativas. Quanto a constituição 
dos sindicatos, estabelecia, como condição essencial, o registro, no 
cartório de hipotecas da comarca, de seus estatutos, bem como 
da "ata de instalação e da lista nominativa dos membros da dire- 
toria, do conselho e de qualquer corpo encarregado da direção 
da sociedade ou da dos seus bens, com a indicação da naciona- 
lidade, da idade, da profissáo e a qualidade de membro efetivo ou 
honorário". A direção dos sindicatos só se podia constituir de 
brasileiros natos ou naturalizados, estes, com residência no país 
por mais de cinco anos e, todos, no gozo da plenitude dos direitos 
civis. 

Disposição importante era a que considerava como "conti- 
nuando a pertencer a profissão, embora o não pertença mais", 
aos que a tivessem exercido por mais de cinco anos e que tenham 
deixado de praticá-la por tempo não superior a dez anos, sem se 
dedicar a outra e estarem residindo no país há mais de 3 anos. 
Este último requisito leva a crer que, para o cômputo do quin- 
quênio, se somasse o tempo em que o estrangeiro se dedicara as 
atividades profissionais no exterior. O engajamento no sindicato 
era facultativo, do mesmo modo que era livre a retirada do "sin- 
d.icatárioW das entidades a que se filhara. 

Os sindicatos podiam federar-se, sem limitação de circuns- 
crições territoriais e os "que se constituíssem com o espírito de 
harmonia entre patrões e operários, como sejam os ligados por 
conselhos permanentes de conciliação e arbitragem, destinados 
a dirimir as divergências e contestações entre o capital e o traba- 
lho, serão considerados como representantes legais da classe inte- 
gral dos homens de trabalho e, como tais, poderão ser consultados 
em todos os assuntos da profissáo". 

A lei brasileira inspirou-se na francesa de 1884, da qual. como 
ressalta Evaristo de Morais Filho, conservou as características 
iiberal-individualistas, bem como a pluralidade e a mais irrestrita 
autonomia sindicais(22). A apresentação do projeto de lei, que 
nela se transformou, pelo deputado Inácio Tosta, foi uma inicia- 
tiva do industrial pernambucano Carlos Alberto de Menezes. Este. 
sob o influxo da Rerum Novarum, promoveu a fundação de várias 

(22) Op. cit., p. 186. A lei francesa, também conhecida por lei Valdeck- 
-Rousseau, foi recebida com hostilidade pelo operariado Saulês (Lucien Riuox, 
Inicia@io ao Sindicalisrno. Lisboa, Iniciativas Editoriais. (1974), p. 42). 
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entidades de classe, visando ao amparo dos operários(23). Ele, no 
nordeste, e Jorge Street, em São Paulo, representam o pequeno 
contingente de empresários que não apenas foram sensíveis para 
com a situação do operariado, mas que promoveram medidas 
concretas a seu favor, ainda que de cunho paternalista. 

Antes da entrada em vigor do Decreto 1637, já existiam no 
país inúmeras entidades congregando trabalhadores, como se 
constata da r e l ~ ã o  das que participaram do Primeiro Congresso 
Operário, realizado no Rio de Janeiro, em 1906. Representantes 
de vinte e oito sindicatos operários estiveram presentes e a reu- 
nião recebeu a adesão e a solidariedade de outras quinze associa- 
ções de vários Estados(24). Assim, aqui, como na França, a lei 
que regulamentou a criação dos sindicatos já encontrou uma si- 
t w ã o  de fato que a precedera(25). 

É interessante assinalar que, nessa altura, ia em curso, no 
Congresso Nacional, a discussão do projeto de Código Civil que, 
no terreno das relações de trabalho, se limitara a disciplinar a 
locação de serviço. A questão social, a despeito das manifestações 
operárias e das sugestões de alguns juristas, como Lúcio de Men- 
donça, então Ministro do Supremo Tribunal Federal(261, não 
logrou sensibilizar a maior parte dos parlamentares. 

No entanto, tendo em vista o contingente de estrangeiros que 
integrava a força de trabalho e que transplantara para cá "sua 
experiência de luta e organização, de pensamento e de reivindi- 
cação"(27), é vot,ado, a bem dizer, simultaneamente com a lei re- 
ferente aos sindicatos e sancionado dois dias depois, o projeto que 
se transformou no Decreto 1641, que "providencia sobre a expul- 
são de estrangeiros do território nacional". 

O imigrante era passível de expulsão de parte ou de todo o 
território brasileiro se, por qualquer motivo, comprometesse "a 
segurança nacional ou a tranqüilidade pública". Amplo e vago, 
como se vê, o espectro de motivos que autorizavam a segregação 
ou a expulsão dos estrangeiros. E, como as reivindicações de 
direito da classe operária, mormente quando acompanhadas de 
movimentos de rua ou de greve, se não configuravam perigo para 
a segurança nacional, facilmente, autorizavam a proclamação de 

- 

(23) Fernando Callage, Precursores do Movimento Social Brasileiro, in 
Legislacão do Trabalho, São Paulo, 40:316, ag. 1940. 

(24) Paulo Sérgio Pinheiro e Michael M. Hali, A Classe Operária no Brasil. 
Documento (1889 a 1930). v. I - O Movimento Owerário. São Paulo. Alfa-Orne- 
ga, 1979 (Biblioteca Alfa-Omega de Ciências Sociais, série 1.a. v. 101, p. 4546. 

(25) Lucien Rioux, op. cit., p. 42. 
(26) Evaristo de Moraes, Apontamentos do Direito Operário. Rio de - 

Janeiro, Imprensa Nacional, 1905, p. 23 e seguintes. 
(27) Edgard Carone, Movimento Operário no Brasil (1877-19441, São 

PaulofRio de Janeiro, Difel, 1919, p. 5. (Corpo e Alma do Brasil, LVI). 
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que a tranqüilidade pública estava em cheque. Desse modo, as 
expulsões não encontravam peias. 

O decreto 1641, a despeito de tudo, vedava a expulsão do es- 
trangeiro residente no país há mais de dois anos e daquele que 
fosse casado com brasileira, ou, sendo viúvo, tivesse filho aqui 
nascido; assegurava, ainda, o direito de reingresso em nosso terri- 
tório do que dele tivesse saído temporariamente (artigo 3." e 4."). 
O estrangeiro expulso que retomasse ao Brasil, ficava sujeito a 
prisão de um a três anos e, depois de cumprida a pena a que 
fosse cocdenado, sofria nova expulsão. A lei determinsva ao go- 
verno que notificasse ao expulsando sua decisão, concedecdo-lhe 
um prazo de três a trinta dias para se retirar do país; no mesmo 
prazo, tinha o direito de recorrer da medida para a própria aiito- 
ridade que lhe impusera a sanção. Por último, o governo tinha 
faculdade de revogar a expulsão, se entendesse cessados os moti- 
vos que a determinaram. 

A expulsão de estrangeiros suscitou controvérsias, entendendo 
uma corrente que sua instituição se chocava com o preceito cons- 
titucional que assegurava os direitos individuais (artigo 72). As  
divergências cessariam com a reforma da Constituição, efetivada 
em 1926, quando a expulsão passou a ser prevista expressa- 
mente(28). Não obstante essa circunstância, ao regulamentar O 
decreto 1641, o executivo deixou claro que ficava a seu "critério 
exclusivo" o enquadramento dos atos praticados como prejudi- 
ciais "aos interesses da segurança nacional e da ordem pública, 
em qualquer parte do território da Uniáo"(29). 

A amplitude da lei de 1907 não foi reputada bastante para 
coibir a atividade reinvindicatória do proletariado. Por isso, atra- 
vés do Decreto 2741, de 8 de janeiro de 1913, foram revogados 
os artigos 3." e 4." daquela, que proibia a expulsão dos estrangeiros 
aqui residentes há mais de dois anos ou que fossem casados com 
brasileiras, ou se viúvos, tivessem filhos brasileiros. Há, sem dú- 
vida, nesta medida, além da violência que encerra, um cunho de 
perversidade que fazia transcender da pessoa do punido a penali- 
dade que lhe fora imposta. De fato, ou a esposa e os filhos acom- 
panhavam o marido e pai, sofrendo, desse modo, os efeitos da 
expulsáo, embora brasileiros; ou se deixavam aqui ficar, privan- 
do-se do convívio e do amparo do chefe da família, o que, quando 
mais não fosse, constituía um gravame moral de fácil avaliação. 

É sabido que, durante o governo de Floriano Peixoto, vigorou, 
durante cerca de dois meses, um decreto do executivo, discipli- 

(28) Anor Butler Maciel, Expulsão de Estraogdros, S. I., Imprensa Na- 
cional, 1953, p. 46. 

(29) O Decreto 1641, de 7 de janeiro de 1907, foi regulamentado pelo d e  
creto do executivo 6486, de 23 de maio do mesmo ano. 
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nando o ingresso e a expulsão de estrzngeiros do território bra- 
sileiro. "Abroquelado com a soberania nacional - escreve Anor 
Butler Maciel - e com a salvação pública, o Poder Executivo anuiu 
a ditadura franca contra o estrangeiron(30). Clamores ergue- 
ram-se reprovando os critérios oficiais, gerados pelo mais puro 
arbitrio, insistindo-se na necessidade de que se fixassem em lei 
os casos de expulsão, impedindo que ela se efetivasse ao talante 
dos ocupantes do poder. Assim, em 1903, começou a tramitar pelo 
Congresso Nacional um projeto de lei com esse objetivo. Apro- 
vado na Câmara, encontrou resistência no Senado, por ser con- 
siderado inconstitucional. " . . . estava esquecida esta tentativa le- 
gislativa, quando a irrupção violenta de uma parede operária des- 
pertou, novamente, interesse pelo assunto. Foi, então, desenter- 
rado dos arquivos o projeto e, emendado, foi convertido" no 
mencionado Decreto 1641 (31). 

As emendas facultaram a permanência da vontade discricio- 
nária do governo na capitulação do que fosse o comprometimento 
da segurança nacional e da tranqüilidade pública. Seus objetivos, 
indisfarçados, eram sufocar os movimentos reivindicatórios do 
proletariado, que tinham nos operários estrangeiros seus princi- 
pais arquitetos e mentores. 

Essa, do ponto de vista jurídico, ou melhor, da legislação que 
vigorou no Brasil até o advento do Código Civil e, a bem dizer, 
até o término da I Grande Guerra, a situação, em largas pincela- 
das, do trabalhador urbano e do campo. Sua precariedade é ma- 
nifesta. "A grande maioria dos trabalhadores de fábrica e de es- 
tabelecimentos comerciais (trabalhadores, jornaleiros) - regis- 
tra um autor - permanece sob o regime da locação por tempo 
indeterminado. O patrão despede o operário quando entende; o 
operário sai do serviço do patrão quando bem lhe parece. ! . . . 1 
Este contrato ordinariamente acaba no fim do dia. ( .  . . ) (É) es- 
sencialmente frágil. Nem há indenização de parte a partem(32i. 

A insensibilidade para com a sorte dos trabalhadores, paten- 
teada na legislação mencionada, tem suas origens nos preconcei- 
tos sociais predominantes em Portugal e por nós herdados. Os 
foros de nobreza, muito apreciados e cobiçados, assentavam seu 
valor e importância na condenação do trabalho manual, ou dito 
mecânico. Numa obra especifica sobre os privilégios da nobreza 
lusa, encontra-se, no capítulo intitulado "dos ofícios mecãnicos 
incompatíveis com a nobreza e destrutivos de seus brilhantes pri- 
vilégios", a regra de que constituem "ocupaçóes plebéias ( . . . 1 

(30) Op., cit., p. 36. 
(31) Anor Butler Maciel, op. cit., p. 37. 
(32) José Xavier Carvalho de Mendonça, Tratado de Direito Comercial 

Brasüeiro. 3.= ed., Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1939, v. VI, 2." parte, p. 408. 
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aquelas que se exercitam com operações manuais e que dependem 
mais do trabalho do corpo que do espírito"(33). E a conseqüência 
de seu exercício vem estigmatizada na asserção de que "como as 
funções sórdidas, humildes e plebéias, por uma como lei univer- 
sal, recebida de todos os povos, são totalmente impróprias do 
cidadão honrado, ingênuo; é por isso necessário que ele se abs- 
tenha inteiramente de exercê-las na firme certeza de que, obrando 
o contrário, fica renunciando e perdendo o pomposo título de 
nobre com todos os privilégios e vantagens que o acompa- 
nham"(34) 

O requinte na depreciação das ocupações tidas como conde- 
náveis, levava a uma como que classificação dos ofícios. "Não são 
todos de uma mesma e igual graduação, porque entre eles há uns 
mais sórdidos e abatidos que outros"(35). O ról das atividades de- 
sradantes é longo. Nele figuram algumas que, hoje, gozam de real 
estima, como a de boticário e a de comerciante. A propósito desta 
iiltima, temos o testemunho de um viajante sobre os habitantes 
de Lisboa, em fins do século XVI. "Poucas pessoas se dão ai as 
letras; mas aplicam-se muito ao comércio, gênero de vida abor- 
recido dos nobres, que não podem ouvir falar em tal, tendo por 
gente vilissima os mercadores" (36). 

Essa situação perdurou, arrastando-se pelo século XIX a den- 
tro e ensejando cáustica apreciaçáo de Vitorino Magalhães Godi- 
nho. "Frente ao Antigo Regime - escreve - e as suas teimosas 
sobrevivências, a burguesia necessita que se forme o povo, con- 
junto de trabalhadores com cidadania, substituindo a tradicional 
plebe que o clero e os poderosos manejavam a seu belo-prazer, 
dada a sua miséria e a extensão do desemprego disfarçado e da 
mendicidade"(37). 

Na colônia, os conceitos não diferem dos do Reino. A ogeriza 
pelos trabalhos mecânicos é assinalada por um dos Capitães-Ge- 
nerais de São Paulo, em carta de 1768, dirigida ao Marquês de 
Pombal. Dá ele destaque aos prejuízos que semelhante situação 
acarretava a comunidade. "Nestas terras, não há povo e por isso 
não há quem sirva ao estado: exceto muito poucos mulatos que 
usam seus ofícios, todos os mais são Senhores, ou escravos que 
servem aqueles Snrs. Estes são obrigados a terem escravos em 

(33) Luis da Silva Pereira Oliveira, Privilégios da Nobreza, e Fidaiguia de 
Portugal ( .  . . L  Lisboa, Na Nova Officina de João Rodrigues Neves, 1806, 
p. 182. 

(34) Idem. idem. o. 181-182. .~ ~. . .~ 
(35) ~dem,'idem, p. 187. 
(36) Alexandre Herculano, Opúsculos. t. VI. Controvérsias e Estudos 

Históricos (t .  111). 5.= ed.. Lisboa. Bertrand, S. d.. p. 122. 
(37) Vitorino Magalhães Godínho, A Estrutura d a  Antiga Sociedade Por. 

Guguesa. Lisboa, Arcsdia, 1971. (Biblioteca Arcádia de Bolso, 139). P. 225. 
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todos os ofícios, nenhum é perfeito". Distingue-se, nesse trecho, a 
existência de três camadas distintas: os senhores e os escravos, em 
extremos opostos, e o povo que, no exemplo dado, é representado 
pelos mulatos, livres naturalmente. De igual modo, verifica-se que 
a prática dos ofícios é ocupação estranha a condição de senhores. 
Este aspecto ganha dimensão maior, na passagem em que o mis- 
sivista destaca a preocupação dos artezáos, vindos da metrópole, 
em se descartarem de seus misteres. "Algum oficial que vem do 
Reino - prossegue - passado pouco tempo logo se mete a Se- 
nhor; compra escravos, ensina-os e passa-lhes o oficio, fica reco- 
lhendo jornais"(38). 

As Atas da Câmara da Vila de São Paulo registram exemplos 
mais antigos do menoscabo em que eram tidos os mecânicos. A 
edilidade, em 1633, destituíu do cargo o procurador do Conselho, 
Geraldo Silva, "visto ser ele oficial mecânico"(39). Por outro lado, 
alguns anos depois, um artesão renuncia, perante o Senado da 
Câmara, a prática de suas atividades, alegando que "até o pre- 
sente usara do ofício de seleiro e de juiz do dito oficio e porquanto 
era um homem velho e tinha bens bastantes para poder susten- 
tar-se sem usar do dito ofício para gozar das honras (e) liberda- 
des dos homens nobres, desistia do dito ofício e de juiz do oficio 
e mais dele não queria usar em tempo algurn"(40). 

O trabalho manual, como se verifica, desqualificava para o 
exercício de cargo público de representação e a renúncia a sua 
prática, pelo menos nestas paragens, habilitava para o gozo das 
regalias da nobreza. . . 

Joaquim Nabuco(41), em seus escritos contra a escravidão, 
apontando os malefícios desta sobre nossa formação social, afir- 
mava, as vésperas da abolição, que o regime servil "tirou-nos o 
hábito de trabalhar para alimentar-nos", já que a "população foi 
por mais de três séculos acostumada a condenar o trabalho do 
campo como próprio de escravos". Corroborava, desse modo, mais 
de cem anos depois, as assertivas do Morgado de Mateus, quando 
deblaterava contra o abandono da lavoura pelos paulistas, "por- 
que é estilo fazerem-na os negros, despreza-se o Povo desta hon- 
rada profissão"(42). Z ainda em Nabuco que encontramos o perfil 
do brasileiro em sua postura, face ao trabalho. Na "realidade é 
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um povo antes escravo do que senhor do vasto território que 
ocupa, a cujos olhos o trabalho foi sistematicamente aviltado; ao 
qual se ensinou que a nobreza está em fazer trabalhar". . . (43). 

A prevenção contra o trabalho remonta a tempos imemoriais, 
sendo assinalada nas sociedades antigas. Veblen em sua Teoria 
drr Classe Ociosa(441, mostra esses sintomas entre os islande- 
ses da época das sagas. "Nessa comunidade, as classes e suas 
respectivas ocupações são rigorosamente distintas. O trsbalho 
manual, a indústria e de modo geral todas as tarefas relativas ao 
trabalho diário de subsistência tocam exclusivamente a classe in- 
ferior". Na velha Roma a malquerença contra o trabalho é uma 
resiidade(45); são conhecidos os esforços frustrados da Reforma, 
na tentativa de reabilitar os ofícios, bem como as manifestações 
de louvor, consubstanciadas em vários escritos, aos trabalhos ma- 
nuais, a partir do século XVII(46). 

Doutrina Veblen que "os traços salientes e decisivos de um 
tipo de atividade ou de uma classe social num determinado es- 
tágio de cultura não terão a mesma importância relativa para os 
fins de classificação num estágio subseqüente. A mudança de 
padrões e pontos de vista é todavia gradual; ela raramente resulta 
da subversão ou total supressão de um ponto de vista aceito no 
passado. A disciplinação entre ocupações industriais e não indus- 
triais faz-se ainda habitualmente; a discriminação moderna é a 
forma transformada da discriminação bárbara entre proeza espe- 
tacular e trabalho desagradável e rotineiro"(47). 

É nessa linha de raciocínio que se encontra a redenção e mes- 
mo o enobrecimento do tropeiro, entre nós, no correr do século 
passado. A propósito, escreve Sérgio Buarque de Holanda que 
"não convém ( . . . ) acentuar com demasiada ênfase a transfor- 
mação que a influência das novas ambições promete realizar. Há 
na figura do tropeiro paulista, como na do curitibano, do rio-gran- 
dense, do correntino, uma dignidade sobranceira e senhorial, 
aquela mesma dignidade que os antigos costumavam atribuir ao 
ócio mais do que ao negócio"(48). 

(43) Op. cit., p. 157 
(44) Teestein Veblen, A Teoria da Ciasse Ociosa (um estudo económico 

das instituicóes). Traducão de Olivia Krahenbuhl. São Paulo, Pioneira, 1965, 
p. 20. 

(45) Max Beer, História do Socialismo e das Lutas Sociais. Rio de Ja- 
neiro, Editorial Calvino, 1944, v. I, p. 177. 

(46) Pierre Jaccard, História Social do Trabalho das origens aos nossos 
dias. Tradução de Rui Moura. Lisboa, Livros Horizonte, s.d., p. 166 e segts 
e capitulo IV. Jaccard ressalta que tais escritos eram elaborados por nobres 
e por ricos que, no entanto, se obstinavam em não se submeterem a sua 
prega~áo. 

741) Idem, idem, p. 26. 
(48) Sérgio Buarque de Holanda, Caminhos e Fronteiras. Rio de Janeiro, 

José Olympio, 1957, p. 158159. (Coleçáo Documentos Brasileiros, 89). 
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Mas, essa maleabilidade, como ressalta Veblen, apenas aco- 
moda a prevenção as condições do momento, não a elimina. Assim 
se explica a atitude hostil de várias entidades patronais, na década 
ãe 20, face a aprovação da lei de férias; a fixação em 14 anos da 
idade mínima para o menor trabalhar e a proibição do trabalho 
noturno para os que não tivessem completado 18 anos; bem como 
para a tramitação no Congresso Nacional de um projeto de lei 
visando a instituir Caixas de Assistência e Seguro Social e de um 
outro cogitando da aposentadoria dos operários têxteis(49). 

Hoje, que essas e outras vantagens se incorporaram as con- 
quistas de nossas classes obreiras, é importante não esquecer, 
como ressalta Evaristo de Moraes Filho(SO), que foram elas, em 
boa parte, fruto de suas lutas e não meras dádivas dos ocupantes 
do poder. 

(49)  CENTRO DAS INDUSTRIAS DE PIAÇAO E TECELAGEM. São 
Paulo. Um Ensáio do Socialismo do Estado no Brasil e as Indústrias Na- 

cionais. São Paulo, Escolas Profissionais do Lyceu Coração de Jesus, 1927. 
(50) Op. cit., p. 190. 



PERFIL DO MESTRE 

Brasil Bandecchi 

Discurso pronunciado na solenidade de entrega 
do diploma de presidente honorário do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo ao professor 
Ernesto Leme, em 25 de janeiro de 1979. 

Embora seja este um momento soleníssimo da vida do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico de São Paulo, ele permite, ilustre e 
querido mestre, que eu vos trate como sempre vos tratei, por 
Professor Ernesto Leme, tal como vos conheci ao findar da dé- 
cada de 30, quando, cheio de temor, preparava-me para o exame 
vestibular da Faculdade de Direito de São Paulo e vós já éreis um 
dos mais respeitados valores daquela tradicional Casa, cuja con- 
gregação ostentava nomes do porte de Francisco Morato, Alcân- 
tara Machado, Spencer Vampré, Vicente Ráo, Alexandre Corréa, 
Waldemar Ferreira, Lino Leme, Sampáio Dória, Gabriel Rezende 
Filho, Noé Azevedo, Soares de Faria, Soares de Melo, Mário Ma- 
zagão, Antônio de Almeida Júnior e despontavam Miguel Reale, 
Cândido Mota Filho, Ataliba Nogueira e Canuto Mendes de Al- 
meida, e tantos outros. 

Conto entre os que não tiveram a honra de ser vossos alunos, 
mas estou no rol dos que tiveram a honra de frequentar as aulas 
de Waldemar Ferreira. o qual sempre me distinguiu com sua ami- 
zade. Digo isto e citei nomes, para mostrar a altura em que pai- 
rava a vossa cadeira, cuja história traçastes em discurso pronun- 
ciado no dia 19 de março de 1938, na sede do Automóvel Clube 
de São Paulo. Mas, se muitos n5.o foram vossos alunos, quantos, 
como eu, orgulham-se de ser vossos discipulos. Sois professor de 
Direito Comercial e mestre de Civismo. E o mestre transcende a 
sala de aula, invade a Academia e transpõe seus muros. 

Lembro-me bem - e como me lembro! - do vosso porte 
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ereto, dos vossos cabelos pretos, a fisionomia amiga e a voz 
amável e austéra. A não ser o tributo que todos pagamos ao tem- 
po, mercê de Deus, continuais o mesmo, acrescendo, porém, mais 
saber ao que sabeis e mais serviços aos já prestados a São Pauio 
e ao Brasil. 

São muitos os escritos a vosso respeito, onde, com elegância 
e profundidade, ressaltam preciosos dados da vossa rica biografia, 
entre os quais desejo citar os de Ataliba Nogueira e Fernando 
Henrique Mendes de Almeida, por ocasião em que a Faculdade vos 
conferiu o titulo de Professor Emérito, sendo que o segundo es- 
crito foi salvo gratas a argúcia de Francisco Emygdio, ou melhor, 
do nosso Chico Emygdio; o discurso de Soares de Melo, quando 
vos recebeu na Academia Paulista de Letras; a oração de A. C. 
Pacheco e Silva, quando o recebestes na Casa de J. J. de Carvalhc 
e aquela que ele pronunciou quando foi inaugurado o vosso re- 
trato no Salão Nobre da Universidade de São Paulo; o discurso 
de Hernani Donato e o artigo de Fernando Góes, publicados na 
Revista da Academia Paulista de Letras, quando o sodalício do 
Largo do Arouche comemorou o cinquentenário da publicação do 
vosso livro "Poemas do Deserto", com o lançamento da 2- edição 
da obra, agora prefaciada por Fernando Whitaker da Cunha. 
Bastam estas referências para evidenciar que os dados da vossa 
vida são facilmente pesquisáveis, o que me permite tecer outras 
consideraçóes além daquelas tão brilhantemente feitas pelos inte- 
lectuais citados e bem mais autorizados do que eu. 

A vossa vida é uma linhâ reta. Nunca traistes um único mo- 
mento as idéias da vossa mocidade e evoluístes sempre em busca 
do melhor. 

Um traço que vos é constante: sempre cortês, educado, sere- 
no, mesmo nos momentos em que as palavras devem ser enérgicas 
para repor as coisas nos exatos lugares. E disto sou testemunha 
há mais de 40 anos. Eu apenas, não! todo São Paulo culto que 
vos conhece e respeita há mais de 60. 

A vossa biografia está delineada nas páginas referidas. Vai 
eia do menino trabalhando no balcão de uma casa de comércio 
da Bragança Paulista e passa pelos mais relevantes cargos até as 
culminâncias de Professor Emérito da Universidade de São Paulo 
e Presidente Honorário do Instituto Histórico e Geográfico do 
maior Estado da União. Entre as honrarias que recebestes quero 
destacar duas: a da Universidade de Coimbra, por ser a mais an- 
tiga de Portugal e a da Universidade de Bolonha, por ser das 
mais antigas do mundo. 

Construistes degrau por degrau a escada da vossa ascensão. 
A primeira lembrança marcante que tenho vossa é de quando 
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Guilherme de Almeida e Jaime Barcelos leram, em 8 de maio de 
1940, na Sala João Mendes Junior, a peça de sua autoria "O Estu- 
dante Poeta", focalizando os principais episódios da vida de Alva- 
res de Azevedo. Terminada a reunião, discreta e delicadamente, 
num canto do pátio, observastes a Jaime Barcelos que o bom poeta 
não conta as sílabas batendo os dedos quando compõe, como ele, 
Barcelos, fizera ao ler a cena em que o poeta da "Lira dos Vinte 
Anos" escrevia os versos de '"Se eu morresse amanhã". 

Mas já que falei em poesia, não posso deixar de me referir a 
publicação do vosso primeiro livro, "Poemas do Deserto". 

A Faculdade do Largo São Francisco sempre foi um viveiro 
de poetas. Os jornais acadêmicos publicam poesias, contos, crõ- 
nicas e ensaios, sendo pouquíssimos os estudos de direito. Há 
os que estranham o fato. Nada existe, aqui, de estranho. A poesia 
e a literatura são frutos que começam na juventude, enquanto os 
trabalhos jurídicos são frutos da maturidade, pois só despontam 
depois de um longo período de estudo e meditação. E é neces- 
sário que o estudante de direito comece por aí, pois no manejo 
do vernáculo está se preparando para a clareza da expressão, 
instrumento sem o qual nenhum bacharel poderá advogar com 
sucesso e elegância e nenhum juiz decidir sem nuvens de obscuri- 
dade. Enfim, a ciência jurídica exige a palavra precisa, como se 
fosse um bisturi afiado para as operações do pensamento lógico. 

Começastes por um livro de versos, enfeixando composiçóes 
de 1914 a 1919; escritas, portanto, quando acadêmico de direito, 
antes da Semana da Arte Moderna e publicado em 1923, um ano 
depois que os Andrades, Menottis Aranhas e outros mais que se 
destacaram nas letras pátrias, quase puseram abaixo o Teatro 
Municipal de São Paulo, declamando estranhos versos, recebendo 
palmas e vaias tremendas a um só tempo. Indiferente a essa 
agitação toda, lançastes os "Poemas do Deserto", assinando-os 
com o pseudônimo Euclides Lara, sendo que o prenome era ve- 
lada homenagem ao autor de "Os Sertões". 

A vossa força poética, presente em todas as poesias do livro, 
encontra exemplo nítido no soneto "Visão do Passado": 

Lembro. Este meu olhar, dolente e vago, 
volvido a areia de áspero deserto, 
lê no passado, qual num livro aberto, 
e vê, como no espelho azul de um lago. 

Esta visão, que dentro ãa alma trago, 
este sonho, que eu vejo, mal desperto, 
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tenho-o ao pé de mim, tenho-o tão perto, 
como se o perscrutasse o olhar de um mago. 

Vejo-o, sinto-o, e a tremer nele palpito; 
a minha alma se estorce to&, presa 
da ilusáo tenebrosa do Infinito. 

Quero abraça-lo no delírio.. . E esta 
saudade lancinante & Beleza, 
era tudo o que eu tinha e o que me resta. 

Bacharel em leis, a vossa vocação para o magistério, cujos 
primeiros passos foram dados no Grupo Escolar de Bebedouro, 
vai se acentuando cada vez mais. A meta - a Faculdade de Di- 
reito. O grande sonho. E vos atirastes ao estudo ao mesmo tem- 
po que a luta pela vida vos atirava no exercício da advocacia, que 
só deixastes, assim mesmo não de todo, quando completastes 82 
anos de idade e 60 de profissão. 

Apaixonado de Rui, sobre o qual escrevestes páginas de real 
valor histórico e acabais de prefaciar sua obra "Direito do Ama- 
zonas ao Acre Setentrional", sempre agistes, tal como o grande 
baiano, com firmeza, convicçêo e denodo. Nunca tivestes medo 
das vossas afirmações e nunca vos escondestes nos subterfúgios 
das atitudes duvidosas. 
s* 

Quando, em 1924, terminada a rebelião deflagrada por Isi- 
doro Dias Lopes, inúmeros cidadãos foram levados a barra dos 
tribunais, entre eles José Carlos de Macedo Soares. Fostes advo- 
gado de alguns indiciados e, nas "Alegações de Defesa", escreves- 
tes com vosso estilo já vigoroso, que na "feitura das peças que 
haviam de servir de base para a denúncia ( . . . ) é que foram ce- 
var-se os instintos maus dos inimigos de muitos dos denunciados, 
convertidas, que de vezes, em dóceis instrumentos nas suas mãos, 
as autoridades policiais, que presidiram os inquéritos. 

"Demais - prosseguis - momento táo propício, qual este, 
nunca mais teriam esses oportunistas para conquistar, de vez, a 
gratidão dos poderosos. E ao governo, reposto em seu lugar, após 
a retirada dos revoltosos, da Capital do Estado, choveram, com 
adesões e aplausos, de toda a parte, as listas dos que deviam, com 
a tortura do cárcere e os inc6modos deste processo, alcançar, para 
seus delatores e ferozes adversários, o galhardão ambicionado de 
beneméritos servidores da legalidade.. . 
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"Pouco importava, para a obtenção desse prêmio, que se ca- 
luniasse, que se perseguisse, que se cavasse a ruína de inocentes. 
Todos os processos são bons para o conseguimento da estima 
oficial. Bastava que os oposicionistas sofressem os mais vivos 
tortúrios. E as situações dominantes garantissem o seu prestígio 
perante os que tudo podem.. . 

"Assim foi no interior. 

"Na Capital, os que se mantiveram nos seus postos, firmes 
no propósito de socorrer à população abandonada, foram suspei- 
tos de entendimento com os rebeldes. A grande prova de fideli- 
dade, que se exigia, era a fuga para longe, entregue a cidade a 
força revolucionária e o seu abastecimento largado a um milagre 
do céu". 

E mais adiante: 

"Os civis que maiores serviços prestaram a legalidade, impe- 
dindo que São Paulo, com a retirada do governo para Guaiaúna, 
ficasse entregue, inteiramente, a tropa amotinada, e se afundasse 
talvez, na mais completa anarquia, foram envolvidos no processo 
e presos se mantiveram por largo tempo. E a Liga Nacionalista, 
associação composta do escól da sociedade paulistana e que tantos 
serviços vem prestando ao país, fechou-a, arbitrariamente, um 
decreto do governo federal." 

Esta defesa revela um caráter. 

Em poucas palavras definistes a Liga Nacionalista, que t,eve 
a sua frente cidadãos dos mais expressivos de São Paulo, como 
Vergueiro Steidel, Paula Sousa, Rodolfo de São Tiago, Arnaldo 
Vieira de Carvalho, José Carlos de Macedo Soares, José Gama Cer- 
queira, Waldemar Ferreira, Júlio de Mesquita Filho, Roberto Mo- 
reira, Firmino Whitaker, Abelardo Vergueiro Cesar, Manfredo 
Leite, Clóvis Ribeiro, Sarti Prado. Amadeu Amaral, Ernesto de 
Sousa Campos, Archimedes Pereira Guimarães, Pedro Chaves, 
Cesar Salgado, José Alves Palma e outros. 

Em 32, fostes soldado de São Paulo em defesa da lei e em 
34 membro da Assembléia Constituinte e Legislativa do Estado. 
E destacado líder da maioria. O vosso espírito liberal vos tomou 
respeitado por gregos e troianos. 

Hermes Lima, em seu livro de memórias, "Travessia", dsi-nos 
testemunho da vossa magnitude. Em 1926, encontrava-se ele só. 
em São Paulo, a fim de concorrer a cadeira de Direito Constitu- 
cional, que se vagara com a morte de Herculano de Freitas. A 
noite percorreu sozinho as ruas da cidade e não encontrando com 
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quem trocar palavra, voltou ao hotel sentido-se ainda mais só. De 
repente a solidão foi quebrada: apareceu-lhe um amigo. E, como 
num gesto de agradecimento, confessa: "Dessa sensação tirou-me 
Ernesto Leme, que também se preparava para o concurso. Uma 
tecnicidade arbitrária arrebatou-lhe a oportunidade sob pretexto 
cie não possuir título de livre-docente. Mais tarde, conquistava a 
cátedra de Direito Comercial". 

Ficaram dois candidatos: Sampaio Dória e Hermes Lima 
saíndo vencedor o primeiro e obtendo a livre-docência o segundo, 
apesar de um zero que lhe deu o Professor João Arruda, compen- 
sado pelas notas dez de outros argüidores. 

A tecnicidade arbitrária em nada vos abalou, e, no ano se- 
pinte,  quando os cursos jurídicos do Brasil comemoravam seu 
centenário, pronunciastes no dia 14 de agosto, no Instituto dos 
Advogados, de São Paulo, um discurso, que é uma verdadeira 
conferência, relativa a data, onde falais da Escola do Largo São 
Francisco com ternura evocativa e com a firmeza de quem a co- 
nhecia no presente e no passado. Sete anos depois conquistáveis 
brilhantemente a cátedra de Direito Comercial, que se vagara com 
o falecimento do Professor Otávio Mendes. A Faculdade era fe- 
deral e a nomeação devia vir do Rio de Janeiro. No Largo São 
Francisco estava o quartel general da democracia, cuja congre- 
gação aprovara mais um soldado para guarnecer-lhe a forteleza, 
no ano de 1933. E, arauto de 32, com certeza não éreis do agrado 
dos vencedores de 30. O governo central não tinha pressa na no- 
meação. Os papéis poderiam dormir numa gaveta burocrática. 
Mas disso teve ciência o escritor e historiador Assis Cintra, que 
tudo fez para que o vosso direito fosse respeitado e o ato & 
nomeação não mais tardasse. E, em 1934, iniciastes a vossa car- 
reira de professor da Faculdade de Direito de São Paulo, que só 
terminou por força da aposentadoria compulsória. O que foram 
esses 32 anos de magistério nunca serão suficientemente exalta- 
dos. É que a palavra humana é pobre e jamais consegue repro- 
duzir por inteiro, e fielmente, aquilo que trazemos no cérebro e 
no coração. O retrato perfeito dos grandes homens se projeta em 
nossa mente, com maior ou menor intensidade, pelo poder das 
afinidades espirituais. E ontem, hoje e sempre existir20 espíritos 
que amando a liberdade sem adjetivação, através da afinidade, 
encontrarão em vós i1 duca, i1 maestro, i1 signore. 

Ninguém nunca vos viu titubear, fossem quais fossem as si- 
tuações ou dificuldades a vencer. 
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Reconhecendo os trabalhos prestados a cultura brasileira com 
vossas obras e a Nação nos cargos que exercestes, o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, que presidistes em momentos 
difíceis, vos elegeu pela unanimidade das vozes presentes em me- 
morável sessão, seu Presidente Honorário. A Presidência Hono- 
rária e a consagração máxima desta Casa e a prova da assertiva 
está nos nomes que foram escolhidos desde sua fundação, ou seja, 
desde 1894: Prudente de Morais, Barão do Rio Branco, Rui Bar- 
bosa, Afonso de Taunay, Altino Arantes, Ernesto de Campos e, 
agora, Ernesto Leme. 

A esta relação é impossível acrescentar palavra. Ela fala por 
si mesma. E fala tão convincentemente, que a sabedoria de José 
Pedro Leite Cordeiro, que vos sucedeu na presidência da Academia 
Paulista de Letras e na deste sodalício, escolheu o dia da fundação 
da Cidade para inaugurar o vosso retrato na galeria presidencial 
e entrega do vosso diploma de Presidente Honorário, como a dizer 
que na solenidade em que se homenageiam os fundadores de São 
Paulo, São Paulo vos presta significativa homenagem. 

Filho ilustre de Piratininga, por onde passastes deixastes a 
niarca cívica do vosso idealismo. Por esse motivo, nada mais justo 
que, em pensamento, nos afastemos por rápidos momentos desta 
sala e nos dirijamos a um largo bem próximo daqui, para a ina- 
bslável fortaleza do direito, onde esta Casa nasceu, e, no filme 
vigoroso da memória, vos contemplemos, agradecidos, na vossa 
cátedra, onde vossa presença se faz mais presente, onde vosso 
exemplo se projetou mais longe e onde vossa palavra ensinou 
mais alto. 



R A P H A E L  S A M P A I O  

Antônio Barbosa Lima 

A altíssima honra que me foi concedida, qual a de falar nesta 
sessão cultural sobre a personalidade do eminente professor 
Raphael Correa de Sampaio, acrescenta-se a distinção da entrega 
da medalha de dom Pedro 11, venera que acabo de receber das 
mãos de nosso presidente, o ilustre Acadêmico José Pedro Leite 
Cordeiro, seguindo-se as palavras sempre elegantes e generosas 
de nosso fidaIgo orador oficial, o engenheiro e tribuna dr. Mário 
Savelli. 

Agradecendo aos estimados confrades. não poderia deixar de 
manifestar gratidão aqueles bons amigos, liderados pelo dr. Ge- 
raldo Dutra de Moraes, que solicitaram me fosse concedida a 
honraria. 

A princípio, procurei esquivar-me com o clássico "non sum 
dignus", mas os amigos venceram-me a resistência quando me 
lembraram de que, fazendo eu constante alarde de minha condição 
de antigo professor, que durante décadas ensinara história do inte- 
rior do Estado, o galardão que traz o nome do glorioso imperador se 
adequava a este homenageado, uma vez que fora o monarca quem 
afirmara "não conhecer profissão mais digna do que a de Mestre 
Escola, oficio que ele mesmo teria escolhido para si, não fora 
imperador". Desejava estender-me em agradecimentos a todos 
que, neste Sodalício, me têm distinguido com sua atenção e 
amizade. 

Creio, porém, que a razão está com aquele jurista gaúcho, 
que, em idêntica posição, afirmou: "em momento como esse, o 
silêncio fala mais alto! Tal é a postura do militar ao ser conde- 
corado e assim é recebida a santa eucaristia!" 

Antigo parlamentar patrício, Rômulo Almeida, escreveu um 
pequeno estudo, no qual classificou os homens públicos brasilei- 
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ros, que mais se destacaram na era republicana, em três catego- 
rias: apolínios, dionisíacos e mistos. 

Apolínios - seriam os sóbrios, continentes, refletidos, com 
tendências a introversáo, hirtos, álgidos, distantes, como se dese- 
jassem afirmar, constantemente, sua superioridade sobre a gente 
comum. Segundo o classificador, não é do feitio do apolínio o 
desejo de se fazer estimado; não revela por palavras ou gestos 
efusivos a sua ternura ou qualquer dos sentimentos que o ani- 
mam. Guarda-os. O exemplo perfeito d o  apolínio brasileiro seria 
o notável Raul Fernandes, o fidalgo de Vassouras, britânico no 
seu modo de ser. Também o último general-presidente, sempre 
erecto, distante, olímpico. Entre os paulistas está incluido Ulysses 
Guimarães, fino político. 

Dionisíacos - seriam os extrovertidos, os exuberantes, os 
expontâneos, os improvisadores, que se extremam em demonstrar 
seus sentimentos; aqueles que em um grupo, deliciando-se em 
fazer-se ouvir, tendem a monopolizar a palavra; a contar anedo- 
tas; a rir e a fazer rir, sendo, também, capazes de chorar com igual 
facilidade e de sentenciar sobre os assuntos mais diversos, quase 
sempre com grande brilho. O exemplo clássico do dionisíaco 
nacional seria o Presidente Nilo Peçanha. Afrânio Peixoto era um 
-dionisíaco intelectual. Aristocraticamente dionisíaco. Oswaldo 
Aranha e Carlos Lacerda constam da lista em lugar de destaque. 
E, modernamente, Paulo Brossard, o vibrante deputado federal 
riograndense do sul. 

E há os mistos, vale dizer Apolínios mais na aparência do que 
na realidade, como também há dionisíacos para efeito externo. 
Getúlio Vargas, aparentemente dionisíaco (permanentemente ri- 
sonho, fumando charutos, contente da vida) era um verdadeiro 
apolínio: introspectivo, triste, alienado, distante, um gaúcho mis- 
sioneiro, homem de raríssimos amigos. . . 

Rômulo Almeida não conheceu o professor Raphael Sampaio, 
mas, se assim não fosse, tê-lo-ia incluido entre os dionisíacos, com 
fortes traços apolínios. 

Sim, pois não houve em seu tempo, em São Paulo, entre as 
personalidades de sua classe e convívio, ninguém mais alegre, pra- 
zenteiro, jovial, extrovertido, agradável, expontâneo, afável, terno, 
simpático e sedutor / tendo sempre uma palavra amável para 
todos, um dito de espírito, uma história curta e interessante para 
contar, / fosse ele um estudante, um alto dignitário da Igreja, 
um Ministro do Tribunal, um velho Mestre da Faculdade de Di- 
reito, qual, por exemplo, o professor Morato, este sim, um apo- 
línio no rigor do termo, ou ainda a negra velha, serviçal da 
f arnília. 

E, por isso, desfrutava da benquerença e estima geral em 
todos os meios. 
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Nem tudo, porém, eram brincos em sua vida. Este homem 
excepcional, que foi em sua vida intrépida e afanosa, empregado 
do comércio, professor de preparatórios, funcionário da polícia, 
advogado no cível e no crime, promotor de justiça, professor de 
direito de diversas disciplinas, diretor da Faculdade, catedrático 
decano, membro do Cons." Técnico da Faculdade, tribuna, legis- 
lador, presidente da Caixa Econômica Federal, redator e editor 
de revistas jurídicas, secretário da Associação dos Advogados, 
orador oficial deste Instituto, homem de sociedade, teve, em todas 
estas posições, um desempenho admirável, mercê de seu amor ao 
trabalho, a cultura geral, jurídica e literária, que grangeou ao 
longo de sua vida, por meio de estudo consciencioso e diuturno, 
/ a nítida compreensão de suas responsabilidades e a um indes- 
mentido e profundo amor a sua terra de São Paulo. 

E daí o imenso prestígio e profundo respeito de que desfm- 
tou em todos os círculos. 

Agora, os traços apolínios que encontram correspondente em 
sua figura: tem o porte altaneiro, conquanto robusto, a testa am. 
pla, que se alongará, a proporção que os cabelos se tomem mais 
raros, a boca fina, o sorriso permanente, não sarcástico e tam- 
pouco mordaz, mas levemente irônico, como querendo dizer que 
sabe que tudo neste mundo é falível. assim o amor, a amizade, a 
ciência . . . e que ninguém se deve levar muito a sério. 

Seus traços e o sorriso permanente e especial foram trans- 
mitidos a seus descendentes. Quem o conheceu de perto poderá 
conferir. Quem não teve esse privilégio, que lhe examine os re- 
tratos. Sua filha dileta, dona Brasíiia Correa de Sampaio, que 
me dá a honra de ouvir-me, é a prova disso: a mesma cor da 
pele, o mesmo sorriso, a mesma alegria de viver.. . 

O Professor, percebia-se, e seu ilustre filho, o dr. Fábio Correa 
de Sampaio, mo confirmou, tinha um fraco pelas roupas finas e 
elegantes. Era um homem belo e másculo e procurava valorizar 
sua aparência. Talvez para não destoar de seus colegas, os mes- 
tres da Academia de Direito, que todos eram elegantes e não dis- 
pensavam os trajes bem talhados e de tecidos de elevado custo. 
Pinto Ferraz, casado com uma senhora inglesa, ia todos os anos a 
Londres, para renovar o guarda roupa, diziam. Alcãntara Machado 
estava sempre enfarpelado. Luís Barbosa da Gama Cerqueira en- 
vergava temos de fazer inveja, e o professor Morato, sempre de 
negro e colarinhos brancos engomados e imaculados, chamava a 
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atenção de todos. Chapéus e bengalas artísticas eram indefecti- 
veis.. . Dada gosto vê-los saíndo ou chegando a Academia, sendo 
cumprimentados e respondendo as barretadas dos alunos. Quase 
todos tinham bancas de advocacia altamente rendosas e podiam-se 
permitir aqueles luxos numa São Paulo, ainda longe de seu pri- 
meiro milhão de habitantes, onãe a vida fluía doce e amável, as 
pessoas se reconhecendo e se cumprimentando nas ruas, notada- 
mente nas do Triângulo, nos largos de São Francisco e do Ouvidor, 
para citar apenas os logradouros mais transitados pela estudan- 
tada da São Francisco. 

Os mestres da Academia eram para nós os homens mais im- 
portantes e imponentes da cidade, quais os doges para os de 
Veneza ou os Lords de Londres para os londrinos! Ser aluno da 
Faculdade era uma honra, mas ser lente era a glória! 

Daí por quê acompanhávamos, os estudantes de Direito, os 
passos dos mestres, procurando conhecer-lhes os gostos, as ma- 
nias, as idiossincrasias, os locais de trabalho, sua residência, a 
família, os filhos. Sempre soube, por exemplo, que o Prof. Raphael 
Sampaio residia a rua Albuquerque Lins, esquina da Baronesa de 
Itu, com sua família numerosa e homogeneamente educada e distin- 
ta, no seio da qual ele era idolatrado e gloriosamente reinante ... OS 
mestres da Faculdade eram os nossos ídolos: estavam para nós. 
seus alunos, como os astros das novelas da TV estão hoje para 
nossas queridas esposas. . . suas admiradoras incondicionais. 

Vestibulando em fevereiro de 1932, fui argüido pelo Profes- 
sor Raphael Sampaio, em geografia econômica. Examinadores e 
examinandos se postam ao comprido de várias mesas justapostas. 
uns de frente para os outros. Desta sorte, os professores podiam 
ouvir as respostas dadas pelos candidatos aos examinadores seus 
vizinhos. Ao chegar a minha vez, o mestre me disse: "ouvi seu 
exame de latim" . . . "Porquê pediu o "Corpus Juris Civilis?". 
Respondi-lhe que o texto era em latim de ordem direta. Man- 
dou-me, então, que lhe desse a definição de "jus naturale", mas em 
latim. Dei-a. Quis saber, em seguida, se eu era Barbosa Lima do 
norte. Respondi-lhe que não, com ênfase.. . que era paulista de 
Ituverava, zona da Franca, com antepassados em Sorocaba e em 
São João de1 Rey. . . Disse-me: cuidado, há uns nortistas na 
Banca. . . Sorriu e mandou-me embora aprovado em. . . Geografia l 
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O dr. Roland Monlevade, neto do engenheiro Monlevade, era 
conhecido do professor. Bom candidato, seu exame seria mera 
formalidade. Ao chegar sua vez de ser examinado, o professor 
Raphael se fez muito sério, ergueu seu pescoço alto e indagou: 
"Quem descobriu o Brasil?" Roland amarelou-se, anteviu a re- 
provação, pois não atinava com o que desejaria o mestre, mas, 
arriscou-se: "Pedrálvares! . . . " "Aprovado, pode retirar-se". . . 
veio incontinente a resposta do professor. 

Outro aluno (essa passagem me foi contada pelo dr. Fábio) 
era examinado em Higiene, que durante algum tempo foi matéria 
do Vestibular. O Prof. Raphael, a essa altura da vida, quase calvo, 
indaga do candidato: "Qual a causa da calvície"? - "Falta de 
higiene", foi a resposta. O perguntador e os demais examinadores, 
muito deles calvos ou semi-calvos, riram-se discretamente. Mas 
o fizeram estrepitosamente quando o examinador, virando-se para 
o prof. Theóphilo Benedito de Souza Carvalho, aduziu em voz 
para ser ouvida por todos: "Mas que filho.. . da outra, esse 
desgraçado!" E, ato contínuo, o aprovou.. . 

Data vênia, esse merecia a reprovação, pois todos os pobres 
calvos assim o são porquê calvos eram seus avós.. . 

Num dia de exames finais, cerca do meio dia, achava-se o 
prof. Raphael a porta da Faculdade. Um burro de carroça desem- 
bestado vem em rumo a dita porta com carroça e tudo. O pro- 
fessor, assustado, grita ao bedel mais a mão: "Claro, Claro, feche 
a porta! Se esse burro entrar na Escola, vai sair bacharel como 
os outros!" 

E por falar em porta da Academia e em muares, quero re- 
lembrar o episódio provado pelo jornal "I1 Pícolo". Quando os 
cavalarianos da polícia pretendiam invadir a Academia, os estu- 
dantes decidiram defendê-la e obstar o sacrilégio. Quem se pos- 
tou a porta ao lado dos estudantes? Só poderia ser o Prof. Ra- 
phael, a quem nunca faltou coragem física e moral. E alí se 
achava o prof. e Senador Estadual proferindo suas frases de cen- 
sura, quando surgiu o velho prof. Manuel Pacheco Prates bra- 
dando: "Vão, meus filhos, cumprir o seu dever!" 
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Nosso inesquecível presidente - Aureliano Leite - fala do 
professor Raphael com indisfarçável ternura: . . . - "Do Comitê 
partidário de São Paulo era Raphael Sampaio aquele a quem mais 
nos chegávamos, os moços do comitê acadêmico. É que o chefe 
era também moço, jovial, simples e inteligente. Galvanizáva-nos 
a sua palavra quente e idealista. Rodeávamos Raphael e críamos 
nele como em uma bandeira. Na Caixa Econômica, a cujo con- 
selho presidia, presidia também nossas reuniões. Ele, a cabeceira 
da pesada mesa ministerial; nós, a comprido dela. Numa reunião 
de rapazes, havia de sair muita rapaziada. Brincávamos de go- 
verno. Raphael, já se vê, era chefe do executivo, nós, os minis- 
tros. . . Falávamos, entretanto, de coisas sérias!" 

E em outro passo: "Procurava-o sempre na Caixa: recebia-me 
com a doçura de sempre.. . Raphael é homem e pico.. . Quando 
nos topamos, como pesa-me afastar-me de sua graca sempre sus- 
pensa na ponta da língua!" E depois: "Moço que ainda se apre- 
senta no espírito e no físico, não atingiu as últimas posições a que 
sua fisionomia agradável e sua lhaneza o ajudarão a guindar-se!" 

O Dr. Carlos Monteiro Brisola fala de nosso homenageado de 
hoje em um seu discurso evocativo: "Orador nato, é um prãzei 
ouvir-lhe a frase faiscante e correntia, modelada pelo raciocínio 
fácil. Como todos os espíritos dotados de grande agilidade men- 
tal, gosta de aviventar a cinza morna de certos trechos enfado- 
nhos com pontas de ironia fina, ou mesmo de sátira. Não visa, 
com isso, despertar a hilariedade fácil, nem cultiva o prazer mal- 
sáo de por a ridículo os mais fracos; sua critica tem sempre uma 
finalidade construtiva, porque ele conhece a tremenda força renc- 
vadora condensada num período de ironia sutil". E prossegue: 
"Por seu valor intelectual o respeitamos, como o queremos pela 
grandeza de seu próprio coração e a inteireza de seu carater. Até 
os mais simples já descobriram que o seu pendor satírico é, 
muitas vezes, a evasão do recato com que ele tenta encobrir sua 
bondade extrema, que não ficaria bem na clássica tradição de 
professor severo. . . " 

Seu colega de turma - dr. Frederico Brotero - refere-se a 
sua verve encantadora, o seu eterno bom humor, o repertório 
inexpotável de historiet,as. "charges", calemburgos que Raphael 
Sampaio sabia contar como ninguém, como chiste, graça e sabor 
especial." "Perto dele, ninguém permanecia triste; a alegria é o 
reflexo de sua alma sadia e magnânima, tomava conta de quantos 
dele ?e acercavam". 
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Praticava o esporte da caça, com estusiasmo, possuindo uma 
coleção de espingardas belgas do mais alto valor, e foi nesta qua- 
lidade que, certo dia, refere o dr. Brotero, apareceu em sua chá- 
cara da Cantareira, com diversos colegas de turma. Entretido 
com a conversa com os velhos amigos, nada caçou naquela tarde, 
mas ao ver reunidos novilhos da chácara e bois adultos, em certo 
momento, tomou do laço do capataz e com grande mestria laçou 
um dos novilhos mais vigorosos nos seus arrancos, deixando bo- 
quiaberto o vaqueiro. Desta proeza existe, conforme o mesmo dr. 
Brotero, um flagrante tomado por uma máquina de filmar que 
o dr. Luís Antônio de AssunçAo, genro do dr. José Maria Whitaker, 
trazia na ocasião. . . 

Todavia, esse homem tão cordial, tão alegre, tão comunica- 
tivo, não teve começo fácil. Descendia de linhagem bandeirante, 
que figura na genealogia paulista; seus pais foram fazendeiros de 
café em Pirassununga, onde ele viu a luz do dia a 21 de dezem- 
bro de 1873. .  . Mas, segundo aquela antiga trilha sociológica, avó 
rico, pai remediado e neto pobre, ele, que era da 3." geração, 
órfão muito cedo, veio para esta Capital, adolescente, a fim de 
abrir caminho com seus próprios esforços. 

Talvez pensasse em si próprio quando, há uns 70 anos, escreveu 
o belo trecho que Ihes vou ler o que era parte do elogio que, na 
qualidade de orador deste Instituto, fez a Tristão de Alencar 
Araripe: "Privado do apoio paterno e da abastança anterior, tendo 
como único incentivo a amargura daquela que lhe dera o ser (sua 
genitora.. . I  que se não consolou jamais da grande catástrofe da 
viuvez, o conselheiro Araripe teve de fazer seu tirocínio na adver- 
sidade; e como era dotado de temperamento enérgico, inclinado a 
resignação, e refletido por índole, o seu carater acrisolou-se e 
tomou a diretriz que devia norteá-10 durante toda a vida. A im- 
petuosidade de seu temperamento, que herdou do pai, discipli- 
nou-se; a experiência cedo mostrou-lhe o caminho da justiça; e 
a bondade veio a ser o traço mais distinto de sua personalidade, 
desde que a sua feição natural juntou-se o efeito da cultura lite- 
rária e jurídica. 

Estudando a vida do homenageado, chega-se a conclusão de 
que Raphael Sampaio não acreditava como verdade biblica que 
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'fienhum escravo pode servir bem a dois senhores" e tampouco 
levava a sério o mandamento de Platão que, em sua "República" 
proibia que se ensinasse dois ofícios a uma só pessoa, já que não 
os desempenharia bem. 

Minutos atrás, falamos nos cargos e funções por ele exercidos 
através da vida: foram tantas que dir-se-iam não poder caber em 
uma vida que não foi tão longa.. . Desta maneira, teve de executar 
duas ou mais tarefas, todas pejadas de responsabilidades, a um 
só tempo.. . Mal chega a São Paulo. fáz-se empregado no comér- 
cio e estuda; enquanto faz preparatórios para a Academia, leciona 
no Colégio Paulista, dirigido pelo Padre Chico, o mesmo que re- 
provou Aureliano em francês, mudando-lhe o rumo da vida; e ai 
descobre seu pendor para o magistério, que acabou sendo sua 
atividade predileta. Ainda assim acha tempo para inscrever-se 
em concurso para funções na Polícia Civil - vence-o. (Aliás o 
prof. Raphael nunca temeu concursos, como assinalou Aureliano 
em um dos seus escritos). Funcionário da Policia e acadêmico, 
pois já entrou na Faculdade, é também redator do jornal acadê- 
mico "A República". Ao formar-se, antes de completar 23 anos, 
já era chefe de família fazia 3 anos, e os filhos, que seriam 13, 
comeyavam a chegar. Aos 19 anos, ele que madrugara na vida, 
casara-se com d? Maria Garcia de Sampaio, de antiga família de 
Batatais, gente da sua igualha, irmão de Afonso Celso Garcia to 
célebre Celso Garcia, tão bem biografado por Pedro Ferraz do 
Amaral), e do Desembargador Adalberto Garcia. que tanto se des- 
tacou em nossa vida jurídica e social, tia de dona Lúcia Ferraz 
do Amaral, ornamento de nossa sociedade, dos srs. Fábio Garcia 
Ordine e dr. Cássio Garcia Ordine, entre outros. 

Bacharel em direito na turma de 1896, deixa o cargo público 
e dedica-se plenamente a advocacia, carreira cheia de incertezas 
e tropeços. 

Ninguém logra atravessá-la em placidez, sabemos todos, so- 
bre caminhos de rosas. Circunstâncias várias, muitas vezes ines- 
peradas, se lhe enredam pela estrada, num cipoal dificilmente de- 
satável. Mas Raphael Sampaio as enfrenta, abrindo rude picada, 
vigilante e altivo, rota batida para o objetivo do pleito em que 
se haja empenhado. Ardua tarefa, de incessante labor, a que da a 
plenitude de suas forças - físicas, intelectuais e morais - som- 
branceiro às depressões do terreno onde lhe coube, não raro, 
ferir a peleja da causa. 

Essas as caractensticas de sua maneira de agir nos 40 anos 
de advocacia do Prof. Raphael, desde o dia de sua diplomaçáo até 
o dia 10 de Novembro de 1937, quando faleceu, em plena atividade 
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profissional, mantendo prestigioso escritório, a Praça da Sé, de 
parceria com o Presidente Altino Arantes e o dr. Meirelles dos 
Reis. 

Mas, coerente consigo mesmo, advogado-somente-jamais o 
foi. Logo fêz-se redator da "Gazeta Jurídica", precursora da Re- 
vista dos Tribunais. São seus companheiros Duarte de Azevedo, 
João Monteiro, Pedro Lessa, João Mendes Júnior, entre outros 
iuminares. Mais tarde, tornou-se proprietário da aludida revista, 
havendo deixado trabalhos que, durante muitos anos, foram muito 
compulsados pelos estudiosos, tais como: "Embargos na 2." fase 
da execução", "O segredo profissional - quando se revela", "Ato 
pessoal dos sócios", "O procurador ad negocia", "Inscrição de 
firma e a falência", "O Mandato Geral com libera administra- 
cione". 

Sua versatilidade patente e seus extraordinários dons orató- 
nos, provavelmente o levaram ao Ministério Público. Durante 
vários anos não ocupou uma só mas as duas promotorias da Ca- 
pital, desenvolvendo admirável trabalho de promotor de Justiça. 

Nascera, porém, para advogado, como tantas vezes o afirmou. 
Tanto que nunca desejou ser juiz, uma das poucas posições que 
não ocupou. 

* 
Volta a advocacia e, no juri, brilha como um dos primeiros 

8,dvogados criminais da Capital, defendendo causas notáveis, 
quando sua retórica inflamava os debates e fazia realçar a im- 
portância dos julgamentos. Li suas razões de recurso no m o r o s o  
caso do dr. Vieira de Morais, de Pirassununga, que teve reper- 
cussão nacional. Aquelas razões são uma síntese não apenas da inte- 
ligência e da argúcia do profissional excelente, mas sobretudo da 
dedicação a causa que patrocinava. Nenhuma prova deixou de 
ser produzida, nenhum fato que interessasse ao julgamento foi 
esquecido, não faltando, inclusive, farpas bem endereçadas ao 
juiz faccioso. Para ele, percebe-se, a advocacia criminal não era 
descuidada. Não, dizia ele em suas aulas, o advogado criminal 
cuida da liberdade e da honra do cidadão. 
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Seu grande sonho era fazer-se professor da Academia de Di- 
reito. Em 1901, venceu o concurso para o cargo de Professor de 
Direito Comercial, vago com o falecimento de Basílio da Cunha. 
Entre os concorrentes, que eram muitos, Estevam de Almeida, 
seu amigo, cujo necrológio faria o Prof. Raphael um dia, em escrito 
cheio de beleza e emoção. Foi classificado, mas não realizou o 
seu desideratum: o governo federal houve por bem anular o con- 
curso. Somente em 1911, foi nomeado professor substituto de Fi- 
losofia do Direito e Direito Constitucional. Mais tarde, a seu pe- 
dido e por votação unânime da Congregação, passou a ensinar 
Direito Penal e Teoria e Prática do Processo Penal. Ao falecer era 
o catedrático de Direito Judiciário Penal. Impressionante a sua 
versatilidade e cultura Jurídica: Direito Comercial, Filosofia do 
Direito, Direito Constitucional, Direito Penal, Prática do Processo 
Penal.. . Da mesma estirpe do Professor Spencer Vampré, lecio- 
nava várias disciplinas e nos vestibulares podia examinar os can- 
didatos em qualquer das matérias. 

No intervalo que rnedeou entre seu concurso e sua nomeação 
para a Faculdade, exerceu durante 3 anos a presidência da Caixa 
Econômica Federal. Fez parte, também, da direção do Partido 
Republicano Conservador, de cujo jornal "São Paulo" foi redator 
chefe. Nessa condição, participou da campanha do Marechal Her- 
mes a presidência da República, mas nem por isso deixou jamais 
de admirar a Rui Barbosa como um gênio da Raça. 

A propósito do Partido Republicano Conservador, não resisto 
ao desejo de Ihes lembrar que a pujante agremiação adot.zra como 
lema a frase de predileção de Rodolfo Miranda: "Nem Deus nos 
vence ! " 

Eleito deputado estadual em 1916, foi reeleito sempre até 1924, 
sendo, pouco depois conduzido ao Senado com votação superior 
a 72 mil votos, um estrondoso sucesso para a época. No Senado 
Paulista veio encontrá-lo a Revolução de 1930, que dissolveu todas 
as assembléias do país. Na câmara alta, exerceu a presidência da 
Comissão de Constituição, Legislação e Poderes. 

Membro efetivo e diretor em várias oportunidades do Ins- 
tituto dos Advogados, quando das presidências do Barão de Ra- 
malho, João Monteiro e João Mendes. Orador, várias vezes eleito 
e reeleito deste nosso Instituto Histórico e Geográfico, deixou 
impresso em nossas revistas, verdadeiras jóias literárias. Pena 
que a exigüidade do tempo concedido a cada orador, não permita 
a reprodução de alguns trabalhos seus, tais aquele em que fez 
o elogio de Euclides da Cunha. 
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São infindáveis suas atividades: sócio correspondente de vá- 
rias entidades culturais da terra e de fora, e entre elas o "Centro 
de Ciências e Letras", de Campinas, e a "Revista Universal e de 
Legislação Espanhola", de Madri. 

Em 1921, fez parte da Comissão de Revisão Constitucional; 
foi ainda presidente do Conselho Técnico da Faculdade de Direito, 
membro da Comissão encarregada de elaborar o Código de Pro- 
cesso Civil e Comercial de São Paulo, da qual faziam parte tam- 
bém Alcântara Machado, Aureliano de Gusmão, Costa Manso, Es- 
tevam de Almeida e Plínio de Godoy; membro e depois presidente 
do Conselho Penitenciário de São Paulo, tendo sido o responsável 
pelo projeto lei que criou a Penitenciária de São Paulo. A s  en- 
tidades benemerentes mereceram também a sua atenção: por 
longos anos, exerceu a Provedoria da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo e ainda a Diretoria do Hospital São Luis Gonzaga, 
do Jaçaná. 

Ainda em 1937, ano de seu passamento, redigiu com o Prof. 
Noé de Azevedo, notável parecer sobre o projeto de Código Cri- 
niinal, aprovado pela Congregagio da Faculdade, em setembro 
daquele ano. 

De todas essas múltiplas atividades, as quais procurava dar 
o melhor de si, e por isso foi um triunfador, como raramente se 
vê na vida pública, - sem dúvida a que maiores alegrias lhe dava 
era a sua atuação na velha Academia, na qual, ao falecer, era 
professor catedrático, decano, presidente do conselho técnico e 
vice-diretor. 

Em meu último ano de escola, era comum vê-lo sempre acom- 
panhando visitantes ilustres, a percorrer as obras do novo edifí- 
cio da Faculdade, que viria a substituir o secular convento que, 
até então, abrigara a academia e suas veneráveis tradições. 

Frederico Brotero descreve uma visita que a turma de 1896, 
da qual fazia parte, entre outros, José Maria Whitaker, Dario Ri- 
beiro, Abeilar Pires, Pedro de Oliveira Costa, José Bonifácio de 
Oliveira Coutinho, Raul Cardoso de Melo, realizou as obras do 
novo edificio, ciceroniados pelo Prof. Raphael, que tudo lhes 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 279 
- 

mostrou, fazendo entusiásticas descrições e falando igualmente 
de suas providências para que o autor do projeto (Eng.O dr. Ri- 
cardo Severo) preservasse o túmulo de Júlio Frank, que perma- 
neceu no interior das arcadas. Diante da área exígua, onde se 
achava o túmulo do famoso professor alemão, Raphael Sampaio, 
conta Brotero, discorreu sobre o desenvolvimento jurídico e de- 
mocrático do Brasil, os anseios de liberdade que sempre jorra- 
ram violentos das arcadas. . . 

A um professor deste estofo, que cumpriu tão brilhantemente 
o seu dever, ofertando a sua Faculdade e a muitas gerações de 
estudantes o fruto excelente de seu saber, de sua inteligência e de 
seu caráter, sempre reto, afável e prudente, frutos que não se 
contiveram apenas no âmbito acadêmico mas enriqueceram tam- 
bém a doutrina de nosso Direito - muito devem a nossa querida 
Faculdade de Direito de São Paulo e a gente paulista. Sem em- 
bargo, não se vê o nome do excelso professor em nenhuma de 
suas salas ou dependências. E a Congregação está a lhe dever 
amda, data vênia, a comemoração de seu 1.O centenário.. . 

O Município de São Paulo, por igual, se acha em débito para 
com a memória do extinto e denodado mestre. Kennedy, seu 
irmão, e assim muitos lideres estrangeiros, muito dos quais mal 
ouviram falar de São Paulo e do Brasil, dão seus nomes a impor- 
tantes logradouros públicos da cidade. O do Prof. Raphael Sam- 
paio só aparece em modesta rua do modesto bairro de Pedreira. . 

* 
No dia 10 de Novembro, 1937, o professor sentía-se doente. 

A família instava para que não comparecesse aos atos do concurso 
que se realizaria naquele dia na Faculdade. Não conseguiram 
seus familiares demovê-lo: queria argüir o prof. Canuto Mendes 
de Almeida, neto de seu inolvidável amigo João Mendes de Al- 
meida, e sucessor deste! Falava no doutoral, de beca, borla e 
capela, com todas as suas insígnias de Mestre Catedrático da Fa- 
culdade, quando tombou vencido pela morte. 

Morreu como um soldado, em plena batalha, em campo aberto. 

Deus lhe concedera uma bela vida, plena de vitórias e con- 
quistas. 

Poupara-o de grandes sofrimentos físicos, tão comum aos 
homens: poupara-o, igualmente, de sofrimentos morais indescri- 
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tíveis, que sua sensibilidade de patriota experimentaria, pois na- 
quele exato momento nascia o chamado "Estado Novo", que 
perduraria até o fim da 2: guerra mundial, outra catástrofe a que 
não assistiu. 

Morreu cercado do amor da esposa e dos filhos Raphael, 
Fábio, Brasília, Valentina, Regina e José Bonifácio, da amizade 
de seus alunos, colegas e amigos e da consternac;ão desta grande 
cidade inteira. 

Teve a morte mais galante: no seu campo de luta, na Faculda- 
de, no doutoral, em plena função docente. 

Terminarei com as palavras do prof. Raphael Sampaio, ditas, 
há setenta anos atrás, quando fazia o elogio de nosso antigo con- 
frade Antônio Borges Sampaio: 

"Ele trocou a vida tumultuosa da terra, pela região serena, 
onde têm assento e jurisdição aqueles que espalham neste mundo, 
a mãos cheias, a virtude e o bem, mergulhando glorioso e feliz no 
seio imenso do Senhor!" 



DISCURSO DE AGRADECIME!NTO DO DR. RAPHAEL 
SAMPAIO FILHO, NA SESSÃO DE 2 DE MAIO DE 1979 

Expressando a mais viva satisfação e o mais justificado or- 
gulho, é que me dirijo a esta seleta assembléia, a fim de agrade- 
cer, em nome da família do Professor Raphael Corrèa de Sampaio, 
as homenagens que ora lhe estão sendo tributadas. 

É particularmente grata a todos os filhos do homenageado, 
transcorridos mais de quarenta e um anos de seu falecimento, a 
iniciativa deste admirado e conceituado Instituto de cultuar a 
lembrança daquele que em vida foi um honrado homem público, 
exemplar chefe de família e esposo e pai afetuoso, e, ainda mais, 
admirável criatura humana, querida de quantos com ele convive- 
ram, tanto nas atividades da advocacia e na política, quanto nos 
snsinamentos ministrados na cátedra da tradicional Faculdade de 
Direito do velho Mosteiro de São Francisco. 

Após a magnífica biografia escrita pelo Dr. Antônio Barbosa 
Lima, cumpre-me, como filho mais velho do homenageado e que 
com ele mais conviveu, ressaltar as qualidades que compunham a 
sua personalidade de chefe e pai de família. 

Assim, vale dizer que o caminho de sua vida, desde menino, 
foi áspero e difícil, tendo de realizar verdadeiros milagres para 
poder estudar, uma vez que, dos irmãos, era o que com mais 
carinho cuidava de sua mãe, dispensando-lhe toda a assistência. 

Casando-se aos 19 anos, com minha saudosa mãe, Maria Garcia 
de Sampaio, teve 13 filhos, a todos tendo educado com zelo e 
amor, encaminhando-os na vida sem nunca impor a nenhum a 
profissão a seguir ou as idéias políticas a adotar, pois sua for- 
mação autenticamente liberal jamais permitira ter outro proce- 
dimento. É por isso que todos nós, seus filhos, sempre o consi- 
deramos, além de pai, um amigo zeloso das horas difíceis ou in- 
certas, uma vez que sua orientação era sempre segura e afetiva, 
representando a lição de um homem que se fez na luta e no tra- 
balho, e por isso bem compreendendo as dúvidas e fraquezas da 
criatura humana. 
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Toma-se mister assinalar, ainda, que sua figura mais se agi- 
ganta aos nossos olhos, quando, em ocasiões diversas, perdeu qua- 
tro filhos, sendo duas já moças, golpes a que soube resistir com 
a firmeza e resignação que os fortes possuem, com isso dando 
novo alento moral a toda a família. 

Não é sem razão que o seu "ex-libris" reproduz aquele pen- 
samento de Horácio, em que é celebrada a firmeza inabalável do 
varão justo - "impavidum ferient reinae", ou seja as ruínas (do 
mundo) desabariam sobre ele sem o intimidar. 

Não seria justo, entretanto, omitir, por ser corolário de toda 
a sua vida, a ajuda que teve, até os últimos dias, de nossa sempre 
lembrada mãe, Maria Garcia de Sampaio - criatura de bondade, 
compreensão e têmpera inexcedível, e que era irmã do grande 
Celso Garcia. 

Deve neste momento ficar consignado que a sua maior satis  
fação na vida era o fato de ser professor catedrático da Faculdade 
de Direito de São Paulo, onde ele vivia em contato permanente 
com os estudantes, ensinando e aprendendo com a vitalidade irre- 
verente da mocidade, chegando até, certa feita, a encaminhar-se 
para a Faculdade de Direito, a fim de salvar os estudantes de cerco 
e até possível massacre pela polícia militar, que proibira a reali- 
zação de um comício, e que, em cerrado tiroteio, pretendia invadir 
o prédio, violando o templo sagrado do Direito. E foi feliz com 
tal atitude, porque impediu a continuação da violência. 

Poucos anos depois dessa ocorrência, quando iniciava a ar- 
a ição  em concurso de candidato a livre docência de sua cadeira 
de Processo Judiciário Penal, foi que, num dia de glorificação para 
ele e de tristeza para os que o estimavam, deixou a vida, para- 
mentado de suas insígnias professorais. 

Por isso tudo que aqui vem narrado, constitui, por certo, ato 
de justiça, o propósitodo Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, de cultuar a personalidade de quem o mereceu por sua 
reconhecida inteligência, sua extraordinária vivacidade de espírito 
e sua cultura jurídica, além de sua capacidade de liderança, assim 
como de respeito aos seus semelhantes, mas sempre demolindo 
os falsos ídolos e a mediocridade pretensiosa. Assim procedem as 
personalidades que realizam uma trajetória luminosa em sua vida. 

Minhas senhoras e meus senhores, a homenagem que esta 
entidade de cultura, sabedoria e patriotismo, em cujo meio Ra- 
phael Corrêa de Sampaio conviveu e serviu durante longos anos, 
presta a sua memória, além de penhorar a família do homena- 
geado, dignifica quem soube representar a grande e nobre gente 
de Piratininga. 



JOSÉ BONIFACIO DE ANDRADA E SILVA, 
O MOÇO, E O TROPEIRISMO 

Mons. Luiz Castanho de Almeida 

O poemeto mais recente sobre o tropeiro é produção do 
grande "Poeta dos Paulistas" Paulo Bomfim. É uma exaltação as 
qualidades deste homem forte do passado. 

Mas, outro poeta paulista, José Bonifácio de Andrada e Silva, 
o Moço, contemporâneo do tropeiro de tropa arreada que trans- 
portava as riquezas do Planalto para o porto de Santos, exímio 
talento, político, jurista, lente da Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco, parece ser o primeiro poeta de largos vôos a 
se admirar da rude faina do tropeiro. 

Aliás o seu antepassado Bonifácio José de Andrada, que era 
negociante em Santos, levou gêneros do mar em fora através do 
aspero caminho da serra para São Paulo. 

A poesia de Andrada e Silva, composta em 1850, é hoje 
rarissima. 

Graças a atenção do meu amigo e confrade, escritor e folclo- 
rista Waldemar Iglésias Fernandes, pude desencravá-la de outro 
livro rarissimo, que me ia levando a um engano: a 3." edição de 
"Primeiras Trovas Burlescas", de Luís Gama (Tipografia Bentley 
Júnior & Cia., São Paulo, 19041, que se encontra há muitos anos 
no precioso acervo do Gabinete de Leitura Sorocabano. Na apre- 
sentação do volume intitulada "A quem ler" e datada de 1861, o 
nosso vate negro, O maior abolicionista de São Paulo, explica que 
incluiu no livro essa produção lirica do seu colega e amigo. 

Não pode faltar na biblioteca de quem se dedica a leitura 
sobre o nosso tropeiro. Por isso temos o prazer de apresentar ao 
leitor da revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
o retrato mais antigo do tropeiro, em versos líricos, apesar de 
assunto tão humilde. 

A data da composição, 1850, e a data do prefácio do livro, 
1861, demonstram que Luís Gama e Bonifácio, o Moço, eram 
contemporâneos. 

E isso prova que a grandeza da exaltação aos tropeiros não 
é um mito forjado pelos sorocabanos. 



José Bonijácio de Andrada e Silva, 
O Moço 

I 

O ARREEIRO 

Olha a madrinha da tropa, 
João: 

O lote não vai seguido, 
Deitou-se o burro - Perdido - 

No chão! 

Sentido no alevantar, 
Cuidado ! 

É arisca a besta baia, 
Anda, vê que ela não caia, 

Pasmado! 

Toca a - Fidalga - da beira 
Da serra; 

Se escorregar, vai-se embora 
Do barranco de fora 

Na terra. 

Diabo, que fazes tu, 
Não vês? 

Sacode o relho, o chicote, 
Só andam cinco no lote, 

São seis. 
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Tinhoso, vira essa cara 
No andar; 

Estou vendo a cabeçada 
Da besta mais carregada 

No ar. 

Olha o cavalo tordilho 
Parado; 

Sentido que o lote espalha, 
Já traz pendida a cangalha 

Do lado. 

Deita, deita o tapa-olhos, 
Não pares; 

Aperta mais o arrocho, 
Vai o liga1 meio frouxo 

NOS ares. 

A ferradura ali está 
Da mão, 

Anda, suspende o embornal, 
Não vês o saco de sal 

No chão? 

Ché que esperança! lá vou, 
Rapaz; 

Vou só beber a caninha 
Ali naquela vendinha 

Detrás. 

Vamos depressa, galopa, 
Machinho; 

Em um nadinha lá estou; 
Tenho as chilenas - lá vou, 

E volta logo ao caminho. 

Tenho o meu ponche, a garrucha, 
Que mais? 
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Posso seguir sossegado 
- Que vou correndo o meu fado. 
Vou com Deus, e vou-me em paz. 

O TOCAWR DE LOTE 

Enrolemos o couro, - é já dia 
Vamos ver nossas bestas no pasto: 
Tenho faca, o cigarro alumia, 
P'ra tocá-las de lá eu só basto. 

Vamos, vamos, - estacas no chão! 
Vamos, vamos, - caminhe-se em paz! 
Aqui tenho os cabrestos na mão, 
Tenho milho, cangalha, embornais. 

Carreguemos - que o sol já lá vem, 
Carreguemos - que é tarde - partir! 
Descerei esta serra - inda bem! - 
Volto logo, bem sei que hei de vir. 

Ai soltemos o lote primeiro, 
E na frente que puxe a madrinha: 
Besta velha - com passo ligeiro. 
Que não levas em vão campainha. 

Guia as outras, não percas o rumo, 
E sentido que alguma não passe; 
Tenho os pés calejados, - a prumo 
Cái o sol, - já tostou-me esta face. 

Vou dormir lá por baixo da serra; 
Tenho o couro, de nada preciso; 
Descarrego os jacás, - sobre a terra 
Durmo alegre ao luar - qJe sorriso! 

Bem me entendem as bestas, se falo; 
Têm seu nome - qu'eu as batizei; 
No assobio, do relho no estalo 
Se converso com elas eu sei! 

Vou cantando - que o sopro da aragem 
Traz-me o riso na voz do trabalho; 
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De viola na mão - na viagem 
Bato o pé na tirana, se falho. 

Vamos, vamos seguindo o caminho 
- Que eu já tenho saudades da serra; 
Nasci lá pelos montes sozinho, 
Quero ver outra vez minha terra; 

Minha casa de palha coberta, 
Minha cerca de pau de pinheiro; 
Quero ouvir quando a aurora desperta, 
O meu galo cantar no poleiro! 

O COZINHEIRO 

Já está bem perto 
o pouso ali, 
Voltando o morro 
Qu'eu bem o vi. 

Eis o ancorote - 
Água busquemos; 
Se houver demora, 
Sei o que temos! 

Preparo o fogo 
E o caldeirão; 
Já tenho pronto 
Sal e feijão. 

Num fechar d'olhos 
Tenho o jantar; 
Barriga cheia - 
Toca a folgar. 

Não puxo bestas, 
Não levo cargas; 
As noites minhas 
Não são amargas. 

Pelas estradas 
Sou eu o rei; 
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Vou de corcova, 
Vou qu'eu bem sei. 

Alegre e rindo, 
A vida aceito; 
Tenho o cincerro 
Dentro do peito. 

Bem pequenino 
Deixei meu ninho; 
Fui correr mundo 
Pelo caminho. 

Eis chega a noite, 
Brilha o luar; 
Do fogo em roda 
Vão-se aquentar! 

Vamos depressa, 
Temos café; 
Depois diremos 
Quem bate o pé. 

Tenho um bentinho, 
Tenho um rosário; 
Correm as contas 
Do meu fadário. 



43 DUQUE DE CAXIAS, O CONDESTÁVEL DO IMPERIO, 
TAMBÉM É UM AMARAL, DA ESTIRPE DOS AMARAL 
GURGEL W RIO DE JANEIRO E DE SÁO PAULO 

Resumo genealógico e biográfico dos Lima e 
Silva e de sua ascendência por via feminina 
até os primeiros Amara1 Gurgel brasileiros. 

Henrique Oscar Wiederspahn 

1 - ANTONIO DIOGO DO AMARAL, natural de Portugal, talvez 
dos AMARAL de Setubal, radicado no Rio de Janeiro desde 
antes de 1580 e aí falecido, como de seus primeiros povoa- 
dores. 

ao Portugal 

MICAELA DE JESZIS DE ARAM, provavelmente natural de 
Alemtejo, Portugal, vinda com o marido para o Brasil e 
falecida no Rio de Janeiro. 

Pais de, entre outros! 

2 - DOMINGAS DE ARAM AMARAL, nascida no Rio de Janeiro 
cerca de 1582, aí falecida após 1654, viúva, septuagenária. 

o o Rio de Janeiro cêrca de 1599 

Capitão TOUSSAINT GRUGEL, citado também como TU- 
CEM GRUGEL por Pedra Taques, em sua "Nobiliarquia 
Paulistana", natural de Havre de Grace, Normandia, França, 
nascido cerca de 1567 e falecido no Rio de Janeiro cerca de 
1631. Era comandante real francês de um dos navios que, 
enviados ao Brasil para carregar pau-brasil clandestinamente 
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armazenado na região do Cabo Frio, se viram atacados antes 
de 1590 lá por ordem do governador português do Rio de Ja- 
neiro e ele aprisionado após encarniçada luta, sendo dos 
poucos sobrevivos que não loram passados pelas armas ou 
enforcados logo a seguir no local. Poupado e conduzido 
ao Rio de Janeiro, teve a cidade por menagem por ser 
católico e de origem nobre, lá permanecendo e constituindo 
família. Tronco dos AMARAL GURCEL brasileiros e portu- 
gueses. 

Pais de, entre outros: 

3 - MESSIA DE ARAM, nascida no Rio de Janeiro cerca de 
1617, aí falecida em 25-5-1687 (Candelária 2?, 68~3.  

o o Rio de Janeiro cerca de 1640 

JOSE NUNES DA SILVA, nascido cerca de 1611, falecido no 
Rio de Janeiro após 1698; Filho de ANTONIO NUNES DA 
SILVA e de MARIA JORDAO, todos naturais de Azinhaga, 
termo de Santarém, Portugal. 

Pais de, entre outros: 

4 - DOMINGAS DO SMARAL DA SILVA, nascida no Rio de 
Janeiro, batizada 25-11-1640 (Candelária 19, 40v) 

o o Rio de Janeiro cerca de 1663 

Coronel MANUEL MARTINS QUARESMA, nascido cerca de 
1633, falecido no Rio de Janeiro entre 1683 e 1698. 

Pais de, entre outros: 

5 - Capitão FRANCISCO NUNES DO AMARAL, nascido no Rio 
de Janeiro cerca 1669 

o o  Rio de Janeiro 1-12-1697 (Candelária I.", 44) 

ROMANA PAES FERREIRA, nascida no Rio de Janeiro, 
batizada 11-3-1682 (Sé 5.", 18v); filha de ANTONIO DE 
MACEDO DE ALMEIDA (nascido cerca 1630) e de sua 2." 
esposa, MARIA PAES FERREIRA, nascida no Rio de Janei- 
ro, batizada 25-12-1650 (Candelária 1.". 95v) e aí falecida 
24-5-1727 (Sé 12.0, 15); neta paterna de ANTONIO DE MA- 
CEDO DE ALMEIDA e de MARIA DE ARAÚJO; neta m a  
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terna de ANTONIO ÁLVARES FERREIRA e de ROMANA 
PAES. 

Pais de, entre outros: 

6 - MARIA ROSA DO AMARAL, nascida no Rio de Janeiro, 
batizada 24-9-1648 (Sé 5.", 119) 

o o Rio de Janeiro cerca 1724 

MATEUS JORGE DA COSTA, nascido em Lisboa, Portugal, 
cerca 1694 (São Vicente de Fora), falecido no Rio de 
Janeiro. 

Pais de, entre outros: 

7 - ANA JOAQUINA DA COSTA AMARAL GURGEL, nascida no 
Rio de Janeiro, batizada em 18-4-1739 (Sé 9P, 74v) 

o o Rio de Janeiro 18-6-1757 (Candelária 6." 60v) 

Capitão MANUEL DA FONSECA COSTA, natural de Por- 
tugal, falecido no Rio de Janeiro. Tronco dos FONSECA 
COSTA, brasileiros. 

Pais de, entre outros: 

8 - JOANA MARIA DA FONSECA COSTA, nascida no Rio de 
Janeiro 

Marechal de campo JOSE JOAQUIM DE LIMA DA SILVA. 
nascido em Lagos, Algarve, Portugal, batizado 11-3-1746 
(Freguesia de Santa Maria); falecido no Rio de Janeiro 
15-4-1821, Fidalgo Cavaleiro da Casa Real e Vogal do Con- 
selho Supremo Militar. Veio para o Brasil em 1783 como 
capitão para o 1: Regimento de Infantaria de Bragança, uni- 
dade que em 1767 fora transferida de Portugal para a guar- 
nição do Rio de Janeiro. Filho do sargento-mar JOAO DA 
SILVA DA FONSECA LIMA, do Regimento de Infantaria 
de Lagos, e de ISABEL JOSEFA MARIA BRANDAO IVO, 
natural de Lisboa; neto materno de FRANCISCO LOUREN- 
ÇO BRANDAO IVO e de MARIA RODRIGUES SORUME- 
NHA, esta dos SORUMENHA de Algame, fidalgos portu- 
gueses de origem hispânica. Estes BRANDÁO IVO eram 
moradores em Lisboa e Setúbal e descendiam de um irmão 
de Santo IVO, canonizado em 1348, de uma nobre familia 
da Bretanha, França, bem como do cavaleiro cruzado fran- 
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cês FERDINAND BRANWN (Fernão Brandão), da Nor- 
manaia, que, com um irmão, ficara em Portugal a serviço 
del-rei D. Afonso I Henriques, pouco depois da fundação 
da monarquia, para cooperar, com outros muitos cruzados 
franceses, ingleses, flamengos e alemães, nas guerras contra 
os mouros, constituindo-se assim em tronco dos BRANDÁO 
portugueses. Aos BRANDÁO IVO foram passadas cartas-de- 
-brasão-de-armas-de-sucessão em 26-9-1600 e em 27-3-1710, 
confirmando assim a sua fidalguia portuguesa. De acordo 
com privilégios concedidos aos LIMA e SILVA em Portugal 
desde a vinda do 1." Regimento de Infantaria de Bragança 
para o Rio de Janeiro, o marechal de campo JOSS JOA- 
QUIM DE LIMA DA SILVA tivera o comando desta unidade 
no Brasil, bem como o de poder citar para todos os seus 
filhos e netos a inclusão na mesma como cadetes, assen- 
tando-lhes praça desde antes de completarem cinco anos de 
idade. Como tronco dos LIMA E SILVA brasileiros. obti- 
vera para si a carta-de-brasão-de-armas-de-sucessão com o 
escudo ordenado de maneira idêntica ao que seu neto mais 
famoso, o duque de Caxias. também iria ostentar mais 
tarde. É o mesmo que, sem nenhuma alteração, nem mes- 
mo quanto ao signo de sua brica, a sua diferença pessoal 
dentro da linhagem portuguesa, todos os seus filhos e netos 
passariam a usar oficialmente e de acordo com as normas 
depois adotadas pela jurisprudência heráldica brasileira na 
vigência do Império. 

Infelizmente não podemos dispor de documentação sobre 
o conteúdo da referida carta-de-brasão-de-armas, nem mes- 
mo dos subseqüentes registros obtidos por seus filhos e 
netos, a não ser o que consta numa declaração escrita e 
firmada por um de seus filhos, o marechal de exército JOSÉ 
JOAQUIM DE LIMA E SILVA, visconde de Magé e tio do 
duque de Caxias, com um sinete de seu escudo-de-armas, 
existente na Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro, encontrada e divulgada pelo heraldista 
Egon Prates Pinto na antiga "Revista da Semana", em sua 
edição de 21 de agosto de 1937, página 34. É que o Livro 
de Registro das Armas da Nobreza e Fidalguia do Império 
se acha há muito desaparecido. Devemos também a Egon 
Prates Pinto a reconstituiçáo exata das armas dos LIMA E 
SILVA brasileiros, que assim se descrevem heraldicamente: 
Escudo partido de dois traços e cortado de um. No I?  
quartel, de prata, com um leão de púrpura armado de azul, 
as armas dos SILVA; no 2.0, de ouro com cinco estrelas de 
vermelho, postas em sautor, as dos FONSECA; no 3.", de 
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ouro com quatro palas de vermelho, as dos LIMA; no 4.", 
de azul com cinco brandões de ouro, acesos de vermelho, 
postos em sautor, as dos BRANDÃO; no 5.", de vermelho 
com uma árvore de verde ladeada, a direita de uma crescente 
de ouro e a esquerda de uma flor-de-liz do mesmo, as dos 
SORUMENHA; no 6.", de prata com três faxas de vern~elho, 
as  dos SILVEIRA. E, por diferença, uma brica de prata 
com um farpáo de negro. 

Pais de 5 generais brasileiros: 

F 1 - Brigadeiro FRANCISCO DE LIMA E SILVA, Regen- 
te constitucional do Império do Brasil, de 1831 a 
1835; nascido no Rio de Janeiro 8-6-1785, batizado na 
Freguesia de São José, aí falecido em 2-12-1853. As- 
sentou praça como cadete em 6-10-1790 no 1." Regi- 
mento de Infantaria de Bragança, então sob o co- 
mando de seu progenitor acima. Pai do duque de 
Caxias e que segue no nP 9. 

F 2 - Marechal de exército JOSE JOAQUIM DE LIMA E 
SILVA, visconde de Magé, com Grandeza; vogal do 
Conselho Supremo Militar, Ministro da Guerra de 
1834 a 1842; nascido no Rio de Janeiro 26-7-1787 e 
aí falecido 24-8-1855. Praça de cadete no 1.0 Regi- 
mento de Infantaria de Bragança em 6-10-1790, aos 
3 anos de idade e com o seu irmão acima. Organi- 
zou e foi o 1.0 comandante do Batalhão do Impera- 
dor, a frente do qual seguiu para a Bahia e onde 
assumiria o comando em chefe das forças imperiais 
brasileiras na fase final da Guerra da Independên- 
cia, em 1823. Foi casado e deixou descendência. 

F 3 - Tenent,e-General MANUEL DA FONSECA LIMA E 
SILVA, barão de Suruí, com Grandeza; nascido no 
Rio de Janeiro 4-6-1793 e aí falecido 1-4-1869. 

o o Rio de Janeiro 

CARLOTA GUILHERMINA DE LIMA E SILVA, sua 
sobrinha, nascida no Rio de Janeiro 11-3-1817, ba- 
tizada na Candelária, falecida 1894; filha do briga- 
deiro FRANCISCO DE LIMA E SILVA, acima e 
irmã do duque de Caxias. 

F 4 - General JOAO MANUEL DE LIMA E SILVA, major 
imperial de infantaria e o 1." dos seis generais da  
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República Riograndense de 1836 a 1845; organiza- 
dor do exército farroupilha e seu 2.O comandante 
em chefe. Nascido no Rio de Janeiro 2-3-1805 e fa- 
lecido 18-8-1837, assassinado traiçoeiramente por 
um grupo de guerrilheiros a serviço de partidários 
do Império nas proximidades de São Borja, na Re- 
gião Missioneira, Rio Grande do Sul. Assentou praça 
de cadete no 1." Regimento de Infantaria de linha, 
o antigo de Bragança, em 19-11-1808, no mesmo ano 
e pouco antes que seu sobrinho, o futuro duque de 
Caxias, ambos dispensados da idade legal, tal como 
seus irmãos. Participou da Guerra da Independên- 
cia na Bahia e da de 1825 a 1828 contra os argen- 
tinos e uruguaios sublevados, no Rio Grande do Sul, 
onde depois se radicou definitivamente e foi dos 
mais apaixonados líderes republicano-federativos, 
pelo que era considerado como "a ovelha negra" 
pela sua parentela paterna, a dos Lima e Silva bra- 
sileiros. 

o o Pòrto Alegre 26-4-1828 

MARIA JOAQUINA DE ALMEIDA CORTE REAL, 
nascida em Caçapava, Rio Grande do Sul, e irmã 
do coronel farroupilha AFONSO JOSE DE ALMEI- 
DA CORTE REAL, filhos do capitão de dragões 
FRANCISCO DE BORJA DE ALMEIDA CORTE 
REAL (n. Lages, Algarve, Portugal; fal. 4-1-1817 na 
batalha de Catalan, contra os artiguenhos) e de MA- 
RIA ANGÉLICA DE FONTOURA (n. Rio Pardo 
1790; aí fal. 28-6-1846); neta paterna do alferes 
AFONSO JOSÉ DE ALMEIDA CORTE REAL e de 
MARIA JOAQUINA DA MATA, naturais de Lages, 
Algarve, Portugal; neta materna do brigadeiro AN- 
TONIO PINTO DA FONTOURA (bat. Rio Pardo 
18-5-1760; fal. Caçapava 1826) e de sua I.= esposa, 
ANA JOAQUINA DAS DORES (n e bat Rio de Ja- 
neiro, Candelária; fal antes 1796); bisneta paterna 
do tenente de dragões FRANCISCO PINTO DE 
SOUSA (n  Portugal) e de ANGÉLICA VELOSO (n  R. 
Grande); bisneta materna de JOAQUIM SOARES DE 
SOUSA (n ilha Sta. Maria, Açores) e de MARIA JOA- 
QUINA DA CONCEIÇÃO (n. Colônia do Sacramen- 
to). Por sua bisavó paterna ANGÉLICA VELOSO, 
trineta do tenente de dragões JOÃO CARNEIRO DA 
FONTOURA (n  de Chaves, Portugal? fal Rio Pardo, 
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Rio Grande do Sul) e de ISABEL DA SILVA (n  
Torres Novas, Portugal; fal Rio Pardo); 4." neta de 
ANTONIO CARNEIRO DA FONTOURA, morgado 
de Leires, e de FRANCISCA VELOSO, ambos natu- 
rais de Chaves, Portugal. 

Pais de: 

N 1  - FRANCISCO DE LIiMA E SILVA, nascido 
em Porto Alegre em 9-8-1829. 

N 2 - JOSEI MANUEL DE LIMA E SILVA, nasci- 
do em Porto Alegre em 7-8-1830. 

N 3 - General de divisão JOÃO MANUEL DE LI- 
MA E SILVA, primo-irmão paterno do du- 
que de Caxias; nascido em Porto Alegre em 
5-11-1832, aí batizado em 15-1-1833; falecido 
também ai em 28-6-1899. Participou como 
oficial de carreira na Guerra do Paraguai 
com distinção. Reformado por haver atingi- 
do a idade limite para o serviço ativo 
5-4-1895. 

o o Porto Alegre 2-7-1871 

MARIA FRANCISCA DE BITTENCOURT, 
nascida em Porto Alegre, filha do tenente- 
general FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 
BITTENCOURT (n  Rio de Janeiro 2-10-1803; 
fal 29-7-1881) e de MARIA TEREZA FER- 
NANDES PINHEIRO (n. Furto Alegre 
17-3-1821 ; neta materna do desembargador 
JOSÉ FELICIANO FERNANDES PINHEI- 
RO, visconde de São Leopoldo, com Gran- 
deza, (n  Santos 9-5-1774; fal Porto Alegre 
6-7-1847), fundador da colônia de São Leo- 
poldo em 1824, minist~o de Estado e cro- 
nista, e de MARIA ELISA MARTINS DE 
LIMA (n  Porto Alegre 12-9-1793; aí fal em 
22-5-1877) com sucessão. 

F 5 - Marechal do campo LUIS MANUEL DE LIMA E 
SILVA, o autor dos conhecidos "Anais do Ekército 
Brasileiro sobre a Guerra contra a República das 
Províncias Unidas do Rio da Prata de 1825 a 1828"; 
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nascido no Rio de Janeiro 29-8-1806 e falecido em 
Porto Alegre 23-7-1873. Assentou praça de cadete em 
17-11-1810, no 1.O Regimento de Infantaria de linha, 
o antigo de Bragança, aos 4 anos de idade. Como 
tenente participou da campanha contra a Confe- 
deração do Equador de 1824, em Pernambuco e 
como capitão das operações de guerra contra a Ar- 
gentina e os uruguaios sublevados da Província Cis- 
platina, de 1825 a 1828. Major, organizou no Rio de. 
Janeiro o 7." Batalhão de Caçadores e com o mesmo 
seguiu para o Rio Grande do Sul, para enfrentar os 
farroupilhas. Ao comando de seu sobrinho, o então 
barão de Caxias, e a frente do mesmo batalhão, pro- 
movido a tenente-coronel, teve atuaqáo destacada 
no combate de Ponche Verde, em 26 de maio de 
1843. Finda a Guerra dos Farrapos, graduado no 
posto de coronel e após ligeira estada com o seu 
batalhão em Porto Alegre, embarcou com o mesmo 
para Alagoas, para combater a Revolução Praieira 
de 1848 em Pernambuco. Adoecendo gravemente du- 
rante a viagem teve que ficar no Rio de Janeiro, 
de onde retornaria em 1850 para Porto Alegre, já 
confirmado no posto de coronel e assumindo o co- 
mando da guarnição até 1851, quando foi encarre- 
gado de mobilizar uma brigada mista na região de 
Caçapava para reforço do Exército Imperial que 
operava no Uruguai, durante a Guerra de 1851 a 
1852 contra Rosas, o presidente-ditador da Argen- 
tina. Promovido a brigadeiro em 18-6-1853, foi no- 
meado comandante geral da Guarda Nacional da 
comarca de Porto Alegre, não tendo tomado parte 
nas operações da Guerra do Paraguai por motivo 
de seu estado de saúde precário, que o levara a pedir 
reforma já em 1864, concedida no posto de marechal 
de campo. Radicado em Porto Alegre, jamais casou, 
mas deixou 5 filhos naturais legitimados por escri- 
turação pública. 

9 - Brigadeiro FRANCISCO DE LIMA E SILVA, Regente cons- 
titucional do Império do Brasil de 8-4-1831 a 12-10-1835, 
data da posse do padre Diogo Antônio Feijó, seu sucessor 
na Regência. Nascido no Rio de Janeiro 8-6-1785, batizado 
na freguesia de São José, e aí falecido 2-12-1853. Assentou 
praça de cadete em 1790, com a idade de cinco anos, no 
1.O Regimento de Infantaria de Bragança, do qual era então 
comandante o seu progenitor. Graduado no posto de briga- 
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deiro em 9-8-1824, foi designado para comandar a Divisão 
Cooperadora da Boa Ordem, organizada no Rio de Janeiro 
para submeter pela força das armas os republicano-federa- 
tivos pernambucanos da Confederação do Equador, acumu- 
lando os cargos de presidente interino da província e da co- 
missão militar criada em 27 de julho do mesmo ano para 
julgar e condenar sumariamente todos os lideres daquele 
movimento revolucionário contra o Império. Sufocado o 
mesmo e aprisionados no Ceará com os derradeiros com- 
batentes confederados pernambucanos e paraíbanos o único 
de seus lideres politicos que permaneceu com eles, frei 
Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca, o Frei Caneca, e 
mais sete de seus oficiais, foram estes oito entregues no 
Recife a Comissão Militar para julgamento. O primeiro a 
ser condenado a pena capital, Frei Caneca, foi imediata- 
mente executado em 13 de janeiro de 1825, fuzilado por não 
se encontrar quem o quisesse enforcar. Quanto aos outros o 
brig. FRANCISCO DE LIMA E SILVA e os seus companhei- 
ros da Comissão Militar impressionados pela atitude de 
repulsa generalizada da população local antes e depois da 
execução de Frei Caneca, embora compelidos a os senten- 
ciarem também a morte de acordo com as diretivas rece- 
bidas do Rio de Janeiro, recomendou-os a clemencia impe- 
rial, negada taxativamente e em tom de verdadeira censura. 
Tudo indica que o brigadeiro, a partir de então, já deveria 

O como haver compreendido que D. Pedro I pretendia us" 1 
um instrumento apenas para satisfazer as suas iras e obces- 
são de vingança contra todos que ousassem pôr em dúvida 
os seus direitos majestáticos, acusando-o de perjuro e ar- 
bitrário direta ou indiretamente. Nâo tardaria o brigadeiro 
a convencer-se de que a maioria dos pernambucanos tinha 
simpatias inequívocas pelas idéias republicano-federativas, 
comunicando esta conclusão sua as autoridades imperiais 
do Rio de Janeiro e encarecendo a necessidade de mandar 
retornar as respectivas sedes as unidades expedicionárias, 
cujas praças começavam a desertar com a conivência dos 
moradores do interior da província apenas pacificada em 
aparência, pois ninguém por lá escondia a sua aversão pelo 
regime por demais centralizado adotado pelo Império. A 
lealdade e a franqueza desta atitude do brigadeiro, a de 
um verdadeiro LIMA E SILVA, o indisporia deste então 
com D. Pedro I e com seus áulicos mais chegados, ao ponto 
de passar a ser sistematicamente preterido em todas as 
promoções seguintes, confirmado apenas no posto para o 
qual já havia sido graduado anteriormente. 

Também na concessão de honrarias nobiliarquicas para 
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premiar os principais cooperadores na repressão aos repu- 
blicano-federativos de Pernambuco, Paraiba e Ceará, D. 
Pedro I se revelou como injusto e até sarcástico em rela- 
ção aos feitos militares do brigadeiro FRANCISCO DE 
LIMA E SILVA. Assim, ao envez de lhe dar um titulo com 
predicado que lembrasse a sua vitória nos combates renhi- 
dos pela posse do Recife e a conseqüente capitulação do 
govèrno provisório da Confederação do Equador, preferira 
dar o de marquês de Recife, com Grandeza, a Francisco 
Paes Barreto, o morgado do Cabo, o maior responsável 
pelos acontecimentos e que, entrincheirando-se em Barra 
Grande, Alagoas, havia facilitado a investida imperial con- 
tra os sublevados. Embora fosse o predicado da Barra Gran- 
de o mais adequado ao título concedido a Paes Barreto, D. 
Pedro I o dera ao brigadeiro e apenas como barão de Barra 
Funda e sem o adicional "com Grandeza", como se coubesse 
principalmente aquele o retorno do nosso Nordeste ao re- 
gime constitucional outorgado ao Império. Ao receber o 
decreto imperial concedendo-lhe este titulo nobiliárquico 
naquelas condições um tanto vexatórias, o brigadeiro 
FRANCISCO DE LIMA E SILVA o rasgou e jogou no fundo 
de uma gaveta, negando-se a aceitá-lo e usá-lo, não por ser 
contrário a qualquer titulo de nobreza, como se tem pro- 
palado, ele que já era um fidalgo de sangue, não por con- 
cessão recente, mas sim por direito hereditário, por seus 
ancestrais desde os tempos da fundação da monarquia por- 
tuguesa, muito antes de haver subido ao trono a dinastia 
bragantina 

E, quando em 1827, D. Pedro I resolveu conceder-lhe uma 
pensão especial anual, o brigadeiro solicitaria imediata- 
mente que a mesma fosse transferida para as suas três fi- 
lhas ainda solteiras. Suas únicas comissóes foram as de 
comandante das armas de São Paulo, por duas vezes e em 
períodos bem curtos, e também do Rio de Janeiro por 
duas vezes, entre 1828 e 1831. Achava-se nestas funções na 
capital do Império em 7 de abril de 1831, quando do movi- 
mento popular brasileiro, apoiado pelas forças armadas, de 
repulsa ao ato de D. Pedro I que nomeara um novo minis- 
tério considerado como afrontoso aos brios nacionais, mo- 
vimento do qual resultaria a abdicaçáo do Imperador e seu 
embarque para a Inglaterra. Compreendendo a gravidade 
da situação e procurando evitar que o país sofresse as con- 
seqüências de uma verdadeira guerra civil, no caso de se 
pretender abolir a monarquia naquelas circunstãncias, pro- 
clamando uma República, a exemplo da de 1824 em Pernam- 
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buco e no Ceará, o brigadeiro não teve dúvida de assumir 
pessoalmente a chefia militar do movimento e de receber 
o ato de abdicação de D. Pedro I ,  para entregá-lo a Assem- 
bléia Geral, ao Congresso Nacional de então. Esta, no dia 
seguinte, designou uma Regência trina provisória para en- 
carregar-se imediatamente do executivo durante a minori- 
dade de D. Pedro 11, constituida de brigadeiro FRANCISCO 
DE LIMA E SILVA e dos senadores José Joaquim Carneiro 
de Campos, marquês de Caravelas, e Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro, mantendo-o a frente da Regência trina 
permanente eleita em junho do mesmo ano, com os depu- 
tados José da Costa Carvalho e João Bráulio Moniz. Com o 
falecimento deste e a retirada voluntária do outro, ficaria 
o brigadeiro a testa da Regência até 12 de outubro de 1835, 
quando da posse do padre Diogo Antonio Feijó, eleito para 
suceder-lhe como regente único. Confirmada em março de 
1837 a sua eleição a senador pela província do Rio de Ja- 
neiro, manter-se-ia numa atitude política discreta até ao 
seu falecimento, 16 anos depois. 

o o Rio de Janeiro 7-11-1801 (Candelária) 

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA BELO, nascida na Fazen- 
da do Ribeirão do Alberto Dias, batizada 29-4-1782 na cape- 
la da mesma (Freguesia de N. Sra. da Piedade), Barbacena, 
Minas Gerais; falecida no Rio de Janeiro, 11-11-1841. Filha 
do coronel LUIS ALVES DE FFLEITAS BELO (nascido 1740 
na Freguesia de São João Batista de Monte Real, bispado 
de Leiria, Portugal; falecido no Porto da Estrela, província 
do Rio de Janeiro) e de ANA QUITÉRIA JOAQUINA DE 
OLIVEIRA (nascida na mesma fazenda do Ribeirão, ai ba- 
tizada 15-2-1759); neta paterna de ANTONIO FRANCISCO 
BELO e de MARIANA DOMINGUES ALVES, naturais da 
citada Freguesia de Monte Real, bispado de Leiria, Portugal; 
neta materna do tenente-coronel JOSÉ LOPES DE OLI- 
VEIRA (nascido na Freguesia de Santa Maria do Olival, 
Porto, Portugal; falecido em Minas Gerais 16-3-1778) e de 
BERNARDINA CAETANA DO SACRAMENTO CHAVES 
(nascida na Freguesia de Simões Psreira, Juiz de Fora, 
Minas Gerais; falecida em Minas Gerais); bisneta paterna 
de MANUEL LOPES e de ISABEL F'ERNANDES, naturais 
de Portugal e falecidos em Minas Gerais; bisneta materna 
de DOMINGOS GONÇALVES CHAVES (nascido na Fre- 
guesia de São João de Cerveira, Chaves, Portugal; falecido 
em Minas Gerais) e de MICAELA DOS ANJOS COUTINHO 
(nascida em São João do Meriti, província do Rio de Ja- 
neiro; falecida em Minas Gerais). 
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Pais de: 

F 1 - ANA DE LIMA E SILVA, nascida no Rio de Janeiro 
1-9-1802, batizada na Candelária. 

F 2 - Marechal do Exército LUíS ALVES DE LIMA E 
SILVA, o duque de Caxias, "o Condestável do Impé- 
rio" e Patrono do Exército Brasileiro; nascido em 
25-8-1803 na Fazenda de São Paulo, ao norte do 
Porto da Estrela, província do Rio de Janeiro; bati- 
zado em 12-9-1803 na Freguesia de Inhomirim (Can- 
delária, 9.0, 78); falecido em 7-5-1880 na Fazenda de 
Santa Mônica, Valença, na mesma província de en- 
tão. Vêr n: 10, que segue. 

F 3 - BERNARDINA MAFALDA DE LIMA E SILVA, nas- 
cida em 1804 e falecida em 1828, no Rio de Janeiro. 

F 4 - Coronel JOSÉ JOAQUIM DE LIMA E SILVA So- 
brinho, conde de Tocantins, com Grandeza; nascido 
Rio de Janeiro em 7-10-1809, aí batizado 25-10-1809 
(Candelária) e também aí falecido 21-8-1894. Ca- 
sou 2 vezes e com descendência de ambos os matri- 
mònios, descritas após o resumo biográfico, o con- 
sórcio e a descendência de seu irmão, o duque de 
Caxias. 

F 5 - FRANCISCO DE LIMA E SILVA, nascido no Rio. 
de Janeiro 12-4-1811, batizado na Candelária, e aí 
falecido em 1844. 

F 6 - Major CARLOS MIGUEL DE LIMA E SILVA, nas- 
cido no Rio de Janeiro 25-9-1813, batizado 10-10-1813 
na Candelária; falecido no Rio de Janeiro em 1846. 
Foi ajudante de ordens de seu irmão, o então barão 
de Caxias, presidente da província do Rio Grande 
do Sul e comandante em chefe do Exército Imperial 
em operações lá contra os farroupilhas. Em novem- 
bro de 1844 foi enviado pelo irmão, juntamente com 
o coronel Manuel Marques de Sousa e Antônio Vi- 
cente da Fontoura, este como "embaixador" da já 
então agonizante República Riograndense, para ulti- 
mar na Corte as negociações de paz que conduziriam 
ao convênio de Ponche Verde. Não regressou ao Rio 
Grande do Sul e faleceria pouco depois no Rio de 
Janeiro. 
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F 7 - CAMILO DE LIMA E SILVA, nascido no Rio de Ja- 
neiro 2-2-1815, batizado na Candelária; aí falecido 
1817. 

F 8 - CARLOTA GUILHERMINA DE LIMA E SILVA, 
nascida no Rio de Janeiro 11-3-1817, batizada na 
Candelária e falecida 1894. 

o o Rio de Janeiro 

Tenente-General MANUEL DA FONSECA LIMA E 
SILVA, seu tio paterno, barão de Suruí, citado no 
n? 8 - F 3 .  

F 9 - CAROLINA LEOPOLDINA DE LIMA E SILVA, nas 
cida no Rio de Janeiro 6-10-1818, falecida após 
29-8-1827. 

- Marechal de Exército LUIS ALVES DE LIMA E SILVA, 6 
duque de Caxias, com Grandeza; Patrono do Exército B r a  
sileiro e que, como "o Pacificador" e "a Espada do Im- 
pério", mereceria o cognome de Condestável do Impé- 
rio" pelo seu biógrafo Oswaldo Orico. Grande do Império, 
Conselheiro de Estado, Senador vitalício, foi Ministro da 
Guerra e presidente do Conselho de Ministros, escolhido 
por D. Pedro I1 durante uma das Regências da herdeira 
do trono, a princesa D. Isabel de Bragança, numa das fases 
mais difícil do 2." reinado. Era grá-cruz de todas as ordens 
honoríficas do Império e possuia todas as medalhas e con- 
decorações militares de então, bem como as conferidas a 
combatentes brzsileiros desde a Guerra da Indeoendência na 
Bahia até ao fim da Guerra do Paraguai, inclusive. Nascido 
em 25-8-1803 na Fazenda de São Paulo, ao norte do Porto 
da Estrela, província do Rio de Janeiro; batizado 12-9-1803 
na Freguesia de Inhomerim (assento Candelária 9:, 78); 
falecido 7-5-1880 na Fazenda de Santa Mônica, na estação do 
Desengano, Valença, na mesma província de então; sepul- 
tado no Cemitério da Ordem Terceira dos Mínimos de São 
Francisco de Paula, no Catumbí, Rio de Janeiro, de onde 
seus restos mortais, juntamente com os de sua esposa, foram 
exumados em 23-8-1949 e trasladados em 25 para a cripta 
do panteon militar, especialmente mandado construir para 
recebê-lo, debaixo do seu monumento equestre, transferido 
pouco antes de sua antiga localização, no Largo do Ma- 
chado, para defronte do Pa!ácio do Ministério da Guerra, 
atual do Exército, na então Capital Federal. 
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Como o seu progenitor e todos os seus tios paternos, assen- 
tou praça de cadete no 1." Regimento de Infantaria de linha, 
o antigo de Bragança, dispensado também da idade legal 
e de acordo com o privilégio há muito concedido por el-rei 
de Portugal, a ele com apenas cinco anos de idade, em 
22-11-1808, na mesma ocasião e 3 dias após seu tio paterno, 
JOAO MANUEL DE LIMA E SILVA, e que seria o 1: ge- 
neral farroupilha e organizador do exército da República 
Riograndense de 1836, já citado no n." 8 - F 4, assassinado 
em 18-8-1837 nas proximidades de São Borja, Rio Grande 
do Sul, por guerrilheiros da legalidade. Como tenente do 
Batalhão do Imperador tomou parte na Guerra da Indepen- 
dência na Bahia, em 1823, e como capitão na Guerra da 
Cisplatina de 1825 a 1828, contra a Argentina e os uruguaios 
sublevados. Era major do mesmo batalhão e um dos últi- 
mos seus oficiais a se incorporarem em 7 de abril de 1831, 
ele o fazendo a conselho pessoal do próprio Imperador, as 
unidades da guarnição do Rio de Janeiro que ao comando 
de seu pai, o brigadeiro FRANCISCO DE LIMA E SILVA, 
haviam aderido sucessivamente ao movimento popular do  
qual resultaria a abdicação de D. Pedro I e seu embarque 
imediato para a Inglaterra. Sua atuação durante o período 
conturbado da Regência e mesmo depois da declaração an- 
tecipada da maioridade de D. Pedro 11, a começar pela de- 
belação imediata e completa de um movimento revolucio- 
nário republicano-federativo no Rio de Janeiro, bem como 
os seus feitos desde a pacificação do Maranháo até a Guerra 
do Paraguai que ihe proporcionariam uma ascensão rápida 
e meritosa, de major em 1828 a marechal de exército efetivo 
em 1866, este o posto mais alto do generalato de en~ão,  se 
acham relatados e enaltecidos por seus numerosos biográ- 
fos e panegeristas, inclusive por todos os nossos historia- 
dores, tanto militares como civis. 

Fidalgo de sangue por direito hereditário que lhe vinha dos 
ancestrais portugueses desde a fundação da monarquia, no 
século 12, por sua bisav6 ANA JOAQUINA DA COSTA AMA- 
RAL GURGEL casada com o capitão MANUEL DA COSTA 
FONSECA, citados acima como n.O 7, o marechal do exer- 
cito LUÍS ALVES DE LIMA E SILVA era também 7.0 neto 
do capitão TOUSSAINT GRUGEL e de DOMINGAS DE 
ARAM AMARAL, os troncos dos AMARAL GURGEL men- 
cionados no n." 2 desta lista genealógica de sua ascendência 
brasileira. Barão de Caxias eni 18-7-1841, lembrando a ci- 
dade do Maranhão de onde dominou o movimento da Ba- 
laiada, pacificando aquela província; conde de Caxias, com 
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Grandeza, em 25-3-1845, pela maneira como se houve no Rio 
Grande do Sul, obtendo a sua reintegração ao Império em 
termos honrosos para ambas as partes em luta acirrada 
desde 1836, tratando os farroupilhas como de igual para 
igual e ate de estado para estado durante as negociações 
e sem exigir nenhuma rendiçáo incondicional dos dirigentes 
civis e militares da República Riograndense de então; mar- 
quês de Caxias, com Grandeza, em 26-6-1852, por sua atua- 
ção a frente do Exército Imperial em operações no Uruguai 
e na Argentina contra o ditador-presidente de Buenos Aires, 
o brigadeiro-general D. Juan Manoel Ortiz de Rozas, ven- 
cido e deposto na Guerra de 1851 a 1852; duque de Caxias, 
com Grandeza, em 23-3-1869, como vencedor de fato na 
Guerra do Paraguai contra seu ditador-presidente, o maris- 
cal D. Francisco Solano López. sendo assim o único brasi- 
leiro sem parentesco com a nossa Casa Imperial a ser 
galardoado com este título nobiliárquico, o maior da 
hierarquia titulada então existente. Mesmo assim, apesar 
dos serviços que havia prestado a Pátria e ao Império, aca- 
baria os seus dias cheio de amarguras e desenganos, reti- 
rado de tudo e quase esquecido. 

o o Rio de Janeiro 6-1-1833 (Santana I.", 198) 

ANA LUISA CARNEIRO VIANA, nascida no Rio de Janeiro 
30-12-1816, falecida 23-11-1874; filha do desembargador dr. 
PAULO FERNANDES VIANA (falecido Rio de Janeiro 1821) 
e de LUISA ROSA CARNEIRO DA COSTA LEÃO (nascida 
Rio de Janeiro 1786; aí falecida 20-8-1843); neta materna do 
coronel de milícias BRAZ CARNEIRO LEÁO, Cavaleiro da  
Casa Real (nascido Portugal, batizado Freguesia de São Sal- 
vador de Meirante, Porto, 3-9-1732; falecido Rio de Janeiro 
3-6-1808) e de ANA FRANCISCA ROSA MACIEL DA COSTA 
(nascida Rio de Janeiro 26-2-1757, batizada Candelária; aí 
falecida 19-12-1812 1 ,  agraciada depois de enviuvada com O 
título de baronesa de São Salvador dos Campos de Goita- 
cases; bisneta materna do capitão MANUEL MONIZ CAR 
NEIRO e de RAFAELA CARNEIRO LEÃO, naturais de Por- 
tugal. Pela baronesa, bisneta também do sargento-mór AN- 
TONIO LOPES DA COSTA e de FRANCISCA MACIEL 
DA COSTA, moradores no Rio de Janeiro. 

Pais de: 

F 1 - LUISA DE LORETO CARNEIRO VIANA DE LINA, 
nascida no Rio de Janeiro 5-12-1833, aí falecida em 
21-4-1902. 
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o o Rio de Janeiro 1853 

FRANCISCO NICOLAU CARNEIRO NOGUEIRA DA 
COSTA E GAMA, seu primo, barão de Santa Môni- 
ca, com Grandeza, nascido no Rio de Janeiro 
29-9-1832, falecido em Caxambu 22-10-1885; filho do 
marechal de campo dr. MANUEL JACINTO NO- 
GUEIRA DA GAMA, marquês de Baependí, com 
Grandeza, (nascido 8-9-1765 São João de1 Rei, Minas 
Gerais; falecido 15-2-1847) e de FRANCISCA MO- 
NICA CARNEIRO DA COSTA (nascida 4-5-1795; 
falecida 11-5-1869); neto paterno do alferes NICO- 
LAU ANTONIO NOGUEIRA (nascido em Baependí, 
São Paulo; falecido São João de1 Rei) e de ANA 
JOSEFA DA GAMA (nascida São João de1 Rei), com 
ascendência descrita na "Genealogia Paulistana" de 
Silva Leme, 6." 362) neto materno do coronel BRAZ 
CARNEIRO LEAO e de ANA F'RANCISCA ROSA 
MACIEL DA COSTA, baronesa de São Salvador dos 
Campos do Goitacases, já mencionados acima. 

Pais de, além de diversos falecidos ao nascer: 

N 1  - FRANCISCA DE LIMA NOGUEIRA DA 
GAMA, nascida no Rio de Janeiro 8-6-1854; 
falecida 18-8-1879 na fazenda de Santa Mô- 
nica, Valença. 

o o 6-7-1870 Rio de Janeiro 

CARLOS DE SOUSA DA SILVEIRA, filho do 
conselheiro FRANCISCO BALTAZAR DA 
SILVA, ministro do Supremo Tribunal. 
Sem sucessão. 

N 2 - ANA DE LIMA NOGUEIRA DA GAMA, nas- 
cida no Rio de Janeiro 3-8-1855 e falecida 
15-10-1859. 

N 3 - LUIZA DE LIMA NOGUEIRA DA GAMA, 
nascida no Rio de Janeiro 22-12-1859, fale- 
cida solteira 29-10-1877. 

N 4 - MARIANA DE LIMA NOGUEIRA DA GAMA, 
nascida no Rio de Janeiro 21-5-1861, falecida 
na fazenda de Santa Mônica 20-12-1870. 
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N 5 - FRANCISCO NICOLAU DE LIMA NOGUEI- 
R A  DA GAMA, nascido no Rio de Janeiro 
28-11-1862, falecido em 18-11-1896. 

o o 1887 Rio de Janeiro 

MARIANA DE LORETO DE LIMA CARNEI. 
R 0  DA SILVA, sua prima-irmã, nascida 
24-9-1862, falecida no Rio de Janeiro 7-6-1936, 
filha de MANUEL CARNEIRO DA SILVA, 
visconde de Unirai, e de ANA DE LORETO 
VIANA DE LIMA, esta filha do duque de 
Caxias e que segue, em F 2 - N 5. 

Pais de: 

Bn 1 - MANUEL CARNEIRO NOGUEIRA 
DA GAMA, nascido em 24-3-1888 

o o Rio de Janeiro 

LAURA SALDANHA DA GAMA, 
nascida no Rio de Janeiro em 
22-10-1895, filha do dr. JOÃO SAL- 
DANHA DA GAMA e de FLORA DO 
AMARAL. 

Pais de: 

Tn 1 - NEWTON NOGUEIRA DA 
GAMA, nascido 4-10-1920. 

Tn 2 - Hi2LIO NOGUEIRA DA 
GAMA, nascido 26-7-1924. 

Tn 3 - NEI NOGUEIRA DA GA- 
MA, nascido 3-4-1933. 

Bn 2 - EDGAR NOGUEIRA DA GAMA, di- 
retor de urna S q ã o  do Arquivo 
Nacional, Rio de Janeiro; nascido 
14-11-1893. 

Bn 3 - MARIA JUDITE CARNEIRO NO- 
GUEIRA DA GAMA, nascida em 
12-10-1896, solteira. 
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B 4 - ESTELA NOGUEIRA DA GAMA, 
falecida menor. 

N 6 - MARIA DE LORETO DE LIMA NOGUEZ- 
RA DA GAMA, nascida 30-7-1864, falecida 
11-9-1864, com menos de dois meses de 
idade. 

N 7 - LUfS DE LIMA NOGUEIRA DA GAMA, nas- 
cido na fazenda de Santa Mônica 9-5-1869, 
falecido 25-2-1870. 

N 8 - MANUEL DE LIMA NOGUEIRA DA GAMA, 
gêmeo do anterior, nascido na fazenda de 
Santa Mônica, 9-5-1869, falecido 6-7-1870. 

F 2 - ANA DE LORETO CARNEIRO VIANA DE LIMA. 
nascida no Rio de Janeiro 24-6-1836, aí falecida 
22-9-1887. 

o o Rio de Janeiro 

MANUEL CARNEIRO DA SILVA, visconde de Uru- 
rai, fazendeiro em Macaé, na então província do Rio 
de Janeiro, onde nasceu 19-4-1833 e faleceu 18-9-1917. 
Irmão do 2." visconde de Arararuama, do visconde 
de Quissamã e do barão de Monte Cedro; filhos de 
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA, 1." visconde de Arara- 
mama, com Grandeza, (n 21-5-1788 Quissamã, Ma- 
caé, aí fal 3-5-1864) e de FRANCISCA ANTONIA RI- 
BEIRO DE CASTRO (n  24-3-1798 Campos); netos 
maternos do coronel MANUEL ANTONIO RIBEIRO 
DE CASTRO, fidalgo cavaleiro da Casa Imperial, ba- 
rão de Santa Rita, com Grandeza, fazendeiro em 
Campos, (n 8-11-1767 Adros, freguesia de São Ma- 
mede, Guimarães, Portugal; fal 25-5-1854 Queimados, 
Minas Gerais) e de ANA FRANCISCA PINHEIRO (n. 
1755; fal 1844); bisnetos maternos de JOSÉ RIBEI- 
RO DE CASTRO e de MARIA JOSEFA PEREIRA, 
naturais de Guimarães. Portu~al .  Por ANA FRAN- 
CISCA PINHEIRO, também bisnetos de FRANCIS- 
CO DE ALMEIDA PINHEIRO e de FRANCISCA 
BATISTA PEREIRA, naturais de Portugal. 

Pais de: 

N 1 - ANA FRANCISCA DE LORETO DE LIMA 
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CARNEIRO DA SILVA, nascida Quissamá, 
Illacaé, 25-10-1854; falecida 21-3-1922. 

o o Rio de Janeiro 

Dr. MANUEL DE QUEIROZ MATOS0 RI- 
BEIRO, nascido no Rio de Janeiro, aí fale- 
cido 1914; deputado provincial pelo Rio de 
Janeiro; filho do conselheiro e senador EUSÉ- 
BIO DE QUEIROZ COUTINHO MATOS0 DA 
CÁMARA e de MARIA CUSTODIA RIBEIRO 
DE OLIVEIRA. 

Pais de: 

Bn 1 - Dr. EUSZBIO DE QUEIROZ MA- 
TOSO RIBEIRO, advogado. 

o o Rio de Janeiro 

MARIA DA GLORIA FERREIRA 
VIANA 

Pais de: 

ni 1 - V E R A  DE QUEIROZ MA- 
TOSO 

Dr. PAULO ANTUNES RI- 
BEIRO, engenheiro. . . . 

Tn 2 - EUSÉBIO DE QUEIROZ 
MATOS0 

Tn 3 - OLGA DE QUEIROZ MA- 
TOSO. 

Bn 2 - ANA LUIZA DE QUEIROZ MATO- 
SO, nascida 1874 

o o Rio de Janeiro 

CARLOS ARTUR CARNEIRO DA 
SILVA, seu primo, filho de JOSÉ 
CARNEIRO DA SILVA, barão de 
Monte Cedro, irmão do visconde de 
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Ururaí, (n. 16-10-1839 Macae; fal. 
1-10-1882), e de FRANCISCA ANTO- 
NIA DE CASTRO. 

Pais de: 

Tn 1 - MARIA CARNEIRO DA 
SILVA, falecida 1940 Cam- 
pos 

BENTO MANUEL CAR- 
NEIRO DA SILVA, seu 
primo. Com sucessão des- 
crita sumariamente a pág. 
175 do "Anuário Genealó- 
gico Brasileiro", ano I11 
- 1941, São Paulo. 

Tn 2 - ADALBERTO CARNEIRO 
DA SILVA 

Tn 3 - LUÍS CARNEIRO DA 
SILVA 

Tn 4 - WALDEMAR CARNEIRO 
DA SILVA 

Tn 5 - HILDA CARNEIRO DA 
SILVA 

Tn 6 - CLOTINDE CARNEIRO 
DA SILVA 

Bn 3 - LUÍS DE QUEIROZ MATOS0 RI- 
RIBEIRO 

o o 

JOANA BERGER 

Pais de: 

Tn 1 - CRISTIANO DE QUEIROZ 
MATOS0 
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Tn 2 - RAFAEL DE QUEIROZ 
MATOS0 

Tn 3 - GERALDO DE QUEIROZ' 
MATOS0 

Bn 4 - EVELINA MARIA DE QUEIROZ 
MATOS0 RIBEIRO, 

JOAO JOSÉ DE ALMEIDA CUNHA,. 
seu primo 

Pais de: 

Tn 1 - LETÍCIA 

Tn 2 - ELIANA 

Tn 3 - GISELA 

Tn 4 - MARIA TERESA 

Tn 5 - IRENE 

Tn 6 - ZÉLIA 

Tn 7 - ANA AMÉLIA 

Tn 8 - RONALDO 

N 2 - JOSÉ DE LIMA CARNEIRO DA SILVA, nas- 
cido em Quissamá, Macaé, 16-6-1858 

o o 15-11-1886 Rio de Janeiro 

LEOPOLDINA DE ARAÚJO, nascida em Ma- 
caé 18-10-1866: filha de JOSÉ WMINGUES 
DE ARAOJO. visconde de Araújo, de LEO- 
POLDINA GUIMARÁES. 

Pais de: 

Bn 1 - MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SIL- 
VA, nascida em Quissamã, Macaé, 
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29-8-1887; falecida no Rio de Janei- 
ro em março 1889. 

Bn 2 - MARIA JOSE CARNEIRO DA SIL- 
VA,  a 2." deste nome, nascida em 
dezembro 1891 e falecida em abril 
1892. 

Bn 3 - ANA LUISA CARNEIRO DA SILVA, 
(Anicota), nascida em Quissamá, 
Macaé, 12-3-1892; falecida solteira 
na fazenda do Monte Eliseu, Macaé, 
20-12-1939. 

Bn 4 - JOSE DOMINGUES DE ARAÚJO 
CARNEIRO DA SILVA, nascido em 
Guimarães, Portugal, 20-8-1894 

DINORÁ OLí VIA  . . . . . . . . . . 

Pais de: 
Tn 1 - HINDEMBURGO 

Tn 2 - MARIA JOSÉ 

Tn 3 - GABRIELA (Gabi) 

Tn 4 - LEATRICE 

Tn 5 - AROLDO 

Tn 6 - JOSÉ 

Tn 7 - HÉLIO 

Tn 8 - ERNESTO 

Tn 9 - MANUEL 

Bn 5 - LUíS ALVES DE LIMA E SILVA, 
nascido em Macaé, fazendeiro em 
Monte Eliseu. 

N 3 - LUíS ALVES DE LIMA CARNEIRO DA 
SILVA, faleceu em estado de solteiro. 
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N 4 - MARIA DE LORETO DE LIMA CARNEIRO 
DA SILVA, nascida 26-1-1860, que ainda vivia 
em 5-4-1949 no Rio de Janeiro, data em que 
assinou como única neta sobreviva do duque 
de Caxias, em seu nome e de 10 dos bisnetos 
do mesmo, uma autorização para que os res- 
tos mortais de seu ilustre avô fossem exuma- 
dos com os de sua esposa, no Cemitério da 
Venerável Ordem 3." dos Mínimos de São 
Francisco de Paula, no Catumbí, para serem 
trasladados em 25 de agosto do mesmo ano 
para o Panteon Militar erguido defronte do 
então Palácio do Ministério da Guerra, hoje 
Palácio Duque de Caxias, na Praça da Repú- 
blica, Rio de Janeiro. (Ver Documento n." 2. 
nos Anéxos) 

o o Rio de Janeiro 

JOSE MANUEL CARNEIRO DA SILVA, seu 
primo, nascido 16-2-1849 e falecido 30-12-1919; 
filho do coronel BENTO CARNEIRO DA 
SILVA, 2.0 visconde de Ararauma em 
19-11-1877 e conde do mesmo título em 
24-3-1888, (n. 19-9-1826 Quissamá, Macaé; fal. 
24-6-1892), e de RAQUEL FRANCISCA DE 
CASTRO NETO (n  28-11-1830 Campos); neta 
paterna do 1: visconde de Araruama, JOSÉ 
CARNEIRO DA SILVA e de FRANCISCA 
ANTONIA RIBEIRO DE CASTRO, já men- 
cionados anteriormente em F2. Por RA- 
QUEM FRANCISCA DE CASTRO NETO, 
neto materno de MANUEL PINTO NETO DA 
CRUZ, fazendeiro em Campos, barão de MU- 
riaé, (n. 1781; fal 12-6-1855 Campos), e de 
RAQUEL FRANCISCA RIBEIRO, viscondes- 
sa de Muriaé, com Grandeza, depois de viuva, 
(n 1798; fal 28-10-1881); bisneto do capitão 
JERONIMO PINTO NETO e de ANA MA- 
RIA PEREIRA. 

Pais de: 

Bn 1 - MARIA DA GL6RIA CARNEIRO 
DA SILVA, nascida 168-1882 

o o 
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JOAQUIM BENTO RIBEIRO DE 
CASTRO 

Pais de: 

Tn 1 - EDILBERTO, nascido em 
7-11-1909 

Tn 2 - ALOÍSIO, nascido 4-5-1913 

Tn 3 - MARIA DORALZCE DE 
C A S  T R 0 ,  nascida em 
30-11-1914 

Dr. MOACIR DE ARAÚJO 
P E R E I R A ,  nascido em 
13-2-1909. 

Tn 4 - MARIA DA GLÓRIA, nas- 
cida 17-10-1916 

Bn 2 - JOSÉ CARNEIRO DA SILVA, nas- 
cido 27-7-1886 e falecido 20-10-1918. 

Bn 3 - PAULO FERNANDES CARNEIRO 
DA SILVA, nascido 19-2-1888 e fale- 
cido 28-11-1919 

0 o 

MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA 
CUNHA, nascida 2-3-1888. 

Pais de: 

Tn 1 - JOSE EVALDO CARNEI- 
RO DA SILVA, nascido 
13-11-1914 

Tn 2 - MARIA ELNA CARNEIRO 
DA SILVA, nascida 7-7-1916 
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GILBERTO CARNEIRO DA 
SILVA, nascido 12-5-1911, 
Com sucessão. Ver "Anuá- 
rio Genealógico Brasilei- 
ro", Ano V - 1943, São 
Paulo, pág. 47. 

Bn 4 - ANA DE LORETO CARNEIRO DA 
SILVA, nascida 9-3-1889 

Bn 5 - JOAO BATISTA CARNEIRO DA 
SILVA, nascido 28-4-1890 e falecido 
30-12-1890 

Bn 6 - RAQUEL CARNEIRO DA SILVA, 
nascida 23-1-1892 

EDUARDO DE CARVALHO, MXi- 
do 1-1-1892 

Pais de: 

Tn 1 - MARIA MAGALI, nascida 
22-12-1933 

Bn 7 - ALICE CARNEIRO DA SILVA, nas- 
cida 13-2-1893. falecida 8-7-1926. de 
parto 

ISMAEL MONTEIRO, nascido em 
24-11-1897 

Pais de: 

Tn 1 - SÕNIA, nascida 7-7-1926, 
falecida no dia seguinte. 

Bn 8 - BENTO CARNEIRO DA SILVA, 
nascido 10-11-1894 
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NAIR MACHADO, nascida em 
28-12-1894 

Pais de: 

Tn l - MIRIAM CARNEIRO DA 
SILVA, nascida 27-4-1921 

Tn 2 - AROLDO CARNEIRO DA 
SILVA, nascido 17-12-1923 

Bn 9 - Dr. MANUEL CARNEIRO DA SIL- 
VA ,  nascido 7-1-1896 

o 0 

STELA CAVOUR, nascida 31-11-1899 

Pais de: 

Tn 1 - MANUEL CARNEIRO DA 
SILVA, nascido 1-11-1920 

Tn 2 - MARIA VITÓRIA CAR- 
NEIRO DA SILVA, nascida 
6-8-1924 

Tn 3 - SÉRGIO CARNEIRO DA 
SILVA, nascido 20-5-1929 

Tn 4 - REGINA CARNEIRO DA 
SILVA, nascida 16-7-1925 

Tn 5 - DANIEL CARNEIRO DA 
SILVA, nascido 10-3-1931 

Tn 6 - MARGARIDA MARIA CAR- 
NEIRO DA SILVA, nasci- 
da 19-7-1933 

Tn 7 - ESTELA MARIA CARNEI- 
RO DA SILVA, nascida 
21-11-1934 

Tn 8 - MARIA CECíLIA CAR- 
NEIRO DA SILVA, nascida 
15-3-1940 
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Tn 9 - JOSZ CLÁUDIO CARNEI- 
RO DA SILVA, nascido 
27-3-1941. 

Bn 10- LUIS ALVES CARNEIRO DA SIL- 
VA ,  nascido 22-12-1897 

Bn 11 - MARIA DA CONCEIÇAO CARNEI- 
RO DA SILVA, nascida 19-9-1899 

ISMAEL MONTEIRO, seu cunhado 
e de quem foi a 2: esposa, citado 
como marido de sua irmã Bn 7 - 
ALICE CARNEIRO DA SILVA, da 
qual ficara viúvo em 8-7-1926 

Pais de: 

Tn 1 - ALICE CARNEIRO DA 
SILVA MONTEIRO, nasci- 
da 8-11-1927 

Tn 2 - JOSg RODOLFO CARNEI- 
RO DA SILVA MONTEI- 
RO, nascido 4-3-1929 

Tn 3 - RISOLETA MARIA CAR- 
NEIRO DA SILVA MON- 
TEIRO, nascida 5-3-1930 

Tn 4 - JOAO MURILO CARNEI- 
RO DA SILVA MONTEI- 
RO, nascido 27-12-1931 

Tn 5 - MARIA EMÍLIA CARNEI- 
RO DA SILVA MONTEI- 
RO, nascida 24-8-1936, 

Tn 6 - VERA CARNEIRO DA S I L  
V A  MONTEIRO, nascida 
7-7-1937 

Tn 7 - ISMAEL CARNEIRO DA 
SILVA MONTEIRO, nas- 
cido 1-9-1939 



316 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 
- 

Tn 8 - CARLOS ALBERTO CAR- 
NEIRO DA SILVA MON- 
TEIRO, nascido 8-11-1940. 

Bn 12 - FRANCISCA DE LORETO CARNEI- 
RO DA SILVA, nascida 27-9-1905 e 
falecida 8-10-1905. 

N 5 - MARIANA DE LORETO DE LIMA CARNEI- 
RO DA SILVA, nascida 24-9-1862, falecida no 
Rio de Janeiro 7-6-1936 

o o 1887 Rio de Janeiro 

FRANCISCO NICOLAU DE LIMA NOGUEI- 
RA DA GAMA, seu primo-irmão, nascido no 
Rio de Janeiro 28-11-1862, falecido 18-11-1895, 
filho do barão de Santa Mônica, já citado em 
F-1 - N 5, onde também sua descendência. 

F 3 - LUIS ALVES DE LIMA E SILVA, o único filho 
homem do duque de Caxias, nascido no Rio de Ja- 
neiro 16-12-1847 e aí falecido 18-6-1862, com apenas 
15 anos e meio de idade. 

10 - Coronel JOSP JOAQUIM DE LIMA E SILVA Sobrinho, 
irmão do duque de Caxias. citado no n." 9 - F 4. Conde 
de Tocantins, com Grandeza, em-30-3-1889, quase as ante- 
vésperas da proclamação da República; nascido no Rio de 
Janeiro 7-10-1809, batizado 25-10-1809 (Candelária), aí fale- 
cido 2-8-1894. 

I o o Rio de Janeiro 

EMÍLIA W N Ç A L V E S  DE MORAES, nascida em Manga 
Larga, na então capitania-geral do Rio de Janeiro, entre 
1815 e 1820; filha de JOSÉ GONCALTJES DE MORAES, 
barão de Piraí, com Grandeza, (n  1776; fal 1859 Piraí), e 
de CECÍLIA PIMENTA DE ALMEIDA SOUSA BRÈVES 
(n. 1782: fal 1866): neta vaterna de ANTONIO GONCAL- 
VES DEMORAES in 1756) e de RITA CLARA DE SOUSA 
(n Itú, São Paulo); neta materna do capitão-mar JOSÉ DE 
SOUSA BRÈVES n 1748 nos Açores; fal Rio de Janeiro) e 
de MARIA PIMENTA DE ALMEIDA FRASÁO (n  Rio de 
Janeiro), filha de ANTONIO LOBO FEASÃO e de CECÍLIA 
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DE ALMEIDA; bisneta materna de ANTONIO DE BRÈVES 
( n  1720 ilha São Jorge, Açores; fal 31-2-1814 São João Mar- 
cos, capitania-geral do Rio de Janeiro) e de MARIA DE 
JESUS, filha de BRAZ FERNANDES e de JOANA DO ES- 
PÍRITO SANTO, os três naturais da freguesia de Santa 
Luzia, ilha Terceira, Açores. ANTONIO DE BREVÈS des- 
cendia de franceses, trineto de FRANÇOIS SAVARY, conde 
Brèves (n  França 1560; fal 16201, que foi embaixador na 
Turquia, de Henrique IV, rei da França de 1589 a 1610. 

I1 o o Rio de Janeiro 

MARIA BALBINA DA FONSECA COSTA, sua parenta, nas- 
cida em 1828 no Rio de Janeiro e aí falecida 20-7-1912; filha 
do marechal de exército MANUEL ANTONIO DA FONSE- 
CA COSTA, marquês da Gávea, (n 24-4-1803 Rio de Janeiro; 
aí fal 13-8-1890), e de MARIA AMÁLIA DE MENDONÇA 
CORTE REAL; neta paterna do tenente-coronel MANUEL 
ANTONIO DA FONSECA COSTA e de MARIA BALBINA 
DA COSTA BARROS, naturais do Rio de Janeiro; bisneta 
paterna do capitão MANUEL DA FONSECA COSTA e de 
ANA JOAQUINA DA COSTA AMARAL GURGEL, já cita- 
dos no n? 7, troncos dos FONSECA COSTA, brasileiros e 
bisavós do duque de Caxias. 

Do 1." matrimônio houve: 

F 1 - LUfS  CESAR DE LIMA E SILVA, nascido no Rio 
de Janeiro e falecido 29-6-1875 em Paris 

o o 1864 Paris 

V E X A  HARITOFF, falecida 9-9-1909 em Paris; filha 
de ALEXIS HARITOFF e de ANA LOUY. 

Pais de: 

BN 1 - LUíS MAURfCIO DE LIMA E SILVA,  di- 
plomata brasileiro 

ANA DE SOUSA DANTAS, nascida em 
28-6-1887, filha do conselheiro e senador 
RODOLFO EPIFÂNIO DE SOUSA DAN- 
TAS e de ALICE CLEMENTE PINTO; neta 
materna do conde de São Clemente. 
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Pais de: 

Tn 1 - SÉRGIO LUÍS DE LIMA E SILVA, 
diplomata brasileiro. 

Tn 2 - LUÍS RODOLFO DE LIMA E SIL-~ 
VA, nascido 16-6-1937. 

Bn 2 - RITA EMILIANA DE LIMA E SILVA, fale-. 
cida 8-7-1916 Rio de Janeiro 

o o Rio de Janeiro 

AUGUSTO CESAR DE MIRANDA JORDÃO, 
nascido 23-8-1849, falecido 9-5-1911 Rio de 
Janeiro; filho de AUGUSTO SOARES DE 
MIRANDA JOFZDÁO e de MATILDE TEO- 
WRA. 

Pais de: 

m 1 - L U ~ S  DE MIRANDA JORDÁO 

Tn 2 - ALEXIS DE MIRANDA JORDÁO 

AMXRICA BOTELHO KLINGE- 
LHOEFFER. nascida 6-4-1896 Sãr, 
Paulo e aí falecida; filha do coro- 
nel CRISTIANO KLINGELHOE- 
FER VON MOSER (n. 6-4-1874 Rio 
de Janeiro: fal São Paulo). vete- 
rano combatente da 1." Guerra 
Mundial no exército francês, dire- 
tor-comandante da Guarda Civil 
de S. Paulo, Capital, e de 1MARIA 
CARLOTA DE ARRUDA BOTELHO 
(n 13-5-1875), filha do conde de 
Pinhal; neta paterna de ADOLFO 
FREDERICO KLINGELHOEFER 
VON MOSER (n. 24-7-1836 Rio de 
Janeiro), e de AMÉRICA DE GO- 
MENSORO ( n  14-8-1852 Niterói), 
filha do chefe de divisão da ar- 
mada imperial SEGUNDINO DE 
GOMENSORO (n  1810 Montevi- 
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déu), bisneta paterna do banquei- 
ro CHRISTIANO DANIEL KLIN- 
GELHOEFER ( n  16-2-1820 Rio 
de Janeiro), de origem têuto-por- 
tuguesa, e de PAULINA VON MO- 
SER (n. 7-7-1825 Lisboa; falecida 
13-11-1879 Rio de Janeiro), filha 
de JORGE CRISTOVAO HENRI- 
QUE VON MOSER (n 19-10-1775 
Stuttgart, Wuertemberg, Alema- 
nha; fal 20-1-1857 Lisboa), consul 
do reino de Wuertemberg em Lis- 
boa, e de HENRIQUETA GUI- 
LHERMINA VON HONOEKAC- -- --- - - - - - - - 

KER ín Alemanha: fal 16-10-1857 

Com sucessão em São Paulo. 

Tn 3 - AUGUSTO DE MIRANDA IORDAO 

ANA SOD- 

Com sucessão 

Bn 3 - ANA CECILIA MARIA DE LIMA E SILVA, 
nascida 1865 em Paris, falecida 13-10-1940 
Rio de Janeiro. 

o o 10-12-1888 Rio de Janeiro 

JOAO DOS REIS DE SOUSA DANTAS, 
conde de Sousa Dantas, pela Santa Sé; fa- 
1ecid.o 3-6-1900 Rio de Janeiro; filho de MA- 
NUEL PINTO DE SOUSA DANTAS e de 
AMALIA JOSEFINA BARATA DE AL 
MEIDA. 

Sem sucessão. 

Bn 4 - HELENA DE LIMA E SILVA 

Bn 5 - LEOPOLDO DE LIMA E SILVA, falecido 
solteiro 25-4-1931 no Rio de Janeiro. 
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Teve um filho que reconheceu como seu, da 
consagrada artista francesa de "music-hall". 
teatro e cinema conhecida como MISTIN. 
GUETT, JEANNE BOURGEOIS (n 1875 
Enghien-les-Bains; fal 1956 Bougival, Fran- 
ça), que atuou-com grande sucesso no 
Moulin-Rouge, no Follies-Bergère e no Ca- 
sino de Paris, bem como com a companhia 
Bataclan no Rio de Janeiro. 

Pais de: 

Tn 1 - LEOPOLDO JOAO DE LIMA E 
SILVA, nascido em Paris, onde 
continuou residindo e casou, com 
sucessão. 

Do 2." matrimônio do coronel JOSÉ JOAQUIM DE LIMA 
E SILVA Sobrinho, houve: 

F 2 - FRANCISCO DE LIMA E SILVA, nascido 1849 e 
falecido solteiro 15-3-1883 no Rio de Janeiro. 

F 3 - MARIANA CANDIDA DE LIMA E SILVA, nascida 
1851 e falecida 2-6-1891 no Rio de Janeiro 

o o 29-9-1872 Rio de Janeiro, Engenho Velho 

LUíS OTÁVIO DE OLIVEIRA ROXO, visconde de 
Vargem Alegre, nascido 1850 em Piraí e falecido 
19-2-1937 no Rio de Janeiro; filho de MATIAS GON- 
ÇALVES DE OLIVEIRA ROXO, barão de Vargem 
Alegre, com Grandeza, (n 22-9-1804 Trás-os-Montes, 
Portugal; fal 16-9-1879 Vargem Alegre, provincia do 
Rio de Janeiro), e de JOAQUINA CLARA DE MO- 
RAIS (n. 15-10-1815 Manga Larga, provincia do Rio 
de Janeiro; fal 18651, filha do barão de Piraí. 

Com sucessão. 

F 4 - MANUEL ANTONIO DE LIMA E SILVA, falecido 
solteiro 2-9-1934 no Rio de Janeiro. 

F 5 - EMILIANA DE LIMA E SILVA, falecida menor 
31-1-1855 no Rio de Janeiro. 



REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRAFICO DE S. PAULQ 321 

F 6 - MARIA BERNARDINA DE LIMA E SILVA, faleci- 
da 29-5-1878 no Rio de Janeiro. 

o o 29-5-1878 Rio de Janeiro 

SALVADOR ANTONIO MONIZ BARRETO DE 
ARAGAO, nascido 25-4-1853 em Cachoeira, Bahia 
e falecido 27-5-1907 no Rio de Janeiro; filho do dr. 
PEDRO MONIZ BARRETO DE ARAGAO, 3: barão 
do Rio de Contas, (n 17-8-1827 Bahia; aí falecido 
20-4-18941, e de sua 1: eposa MARIA JOAQUINA 
DE ARAGAO BULCÃO, filha .do 2." barão de São 
Francisco; neto paterno de SALVADOR MONIZ 
BARRETO ARAGÁO DE SOUSA E MENEZES, I: 
barão de Paraguassú (fal 15-7-1865 Bahia) e de TE- 
RESA CLARA VIANA, filha do 1: barão do Rio de 
Contas, já mencionado. 

Pais de: 

N 1 - MANUEL ANTONIO MONIZ DE ARAGÁO, 
nascido 6-2-1884 e falecido solteiro 11-12-1904. 

N2  - JOSZ JOAQUIM DE LIMA E SILVA MONIZ 
DE ARAGAO, diplomata brasileiro que foi 
embaixador na Inglaterra, nascido 12-5-1887 

o o 29-4-1926 Rio de Janeiro 

ISABEL RODRIGUES ALVES, nascida 1892 
em Guaratinguetá, São Paulo; filha do con- 
selheiro dr. FRANCISCO DE PAULA RODRI- 
GUES ALVES, Presidente da República de 
1902 a 1906, (n. 7-6-1848 Guaratinguetá; fal. 
19191, e de ANA GUILHERMINA DE OLI- 
VEIRA BORGES (fal. 29-12-1891); neta ma- 
terna de JOSÉ MARTINIANO DE OLIVEIRA 
BORGES, (fal 30.1-1870) e de GUILHER- 
MINA CÃNDIDA . . . . . . . . . . . (n  1832; fal 
6-6-1918 São Paulo); bisneta materna de 
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA BORGES, 
visconde de Guaratinguetá, com Grandeza, 
(n 25-3-1808 Guaratinguetá; fal 19-4-1879 São 
Paulo), e de sua 1." esposa ANA SILVÉRIA 
W ESPÍRITO SANTO. 
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Pais de: 

Bn 1 - FRANCISCO SALVADOR MONIZ 
DE ARAGÃO, nascido 13-3-1927 em 
Paris. 

Bn 2 - MARIA ISABEL MONIZ DE ARA- 
GÃO, gêmea do anterior, nascida 
13-3-1927 em Paris. 

Bn 3 - JOSE JOAQUIM MONIZ DE ARA- 
GÃO, nascido 13-2-1931 em Cope- 
nhagen, Dinamarca. 

I? 7 - MARIA BALBINA DE LIMA E SILVA, falecida 
20-2-1946 no Rio de Janeiro. 

o o Rio de Janeiro 

MANUEL COSME PINTO, falecido 2-10-1926, filho 
de ANTONIO ALVES DA SILVA PINTO e de 
CONSTANÇA AUGUSTA MACHADO COELHO E 
CASTRO. 

Pais de: 

N 1 - MARIA AMÁLIA COSME PINTO, nascida 
15-4-1881 

I o o Rio de Janeiro 

T a a t e  HORACIO GUIMARAES, oficial da 
nossa Marinha de Guerra, falecido na ca- 
tástrofe do encouraçado "Aquidaban", na 
noite de 21-1-1906, na enseada de Jacuecan- 
ga, no litoral fluminense; filho de LUÍS GUI- 
MARÃES e de NÉ . . . . . . CANONCIA. 

Sem sucessão. 

I1 o o 18-6-1910 Rio de Janeiro 

Almirante FRANCISCO DE MATOS, nascido 
1867 na Bahia e falecido 23-2-1939 no Rio de 
Janeiro: filho de JOSÉ ANTONIO DE MATOS. 
e de LEOPOLDINA CARDOSO. 
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Pais de: 

Bn 1 - CARLOS ALBERTO DE MATOS, 
oficial da Força Aérea Brasileira 

LÚCIA DE AZEVEDO SODRÉ, filha 
do dr. LUÍS DE AZEVEDO SODRÉ 
e de MARIANA CZSAR DE AN- 
DRADE. 

Pais de: 

Tn 1 - ANA MARIA SODRÉ DE 
MATOS 

Tn 2 - MARIA LÚCIA SODRÉ DE 
MATOS 

Bn 2 - CECíLIA AMÁLIA DE MATOS 

ANTONIO SCHMIDT MENDES 
Com sucessão 

Bn 3 - FRANCISCO MARIO DE MATOS, 
casado e com sucessão 

Bn 4 - LUIS RENATO DE MATOS, casado 
e com sucessão. 

N 2 - ANTONIO COSME PINTO, nascido 27-7-1882 
no Rio de Janeiro 

. . . . . . . . . . . . .  
Pais de: 

Bn 1 - MANUEL CARLOS PINTO, casado e- 
com sucessão. 

N 3 - Dr. JOSÉ JOAQUIM COSME PINTO 

0 o 
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LUIZA S O N I A  . . . . . . . . . . . . , falecida 6-7-1935 

Pais de: 

Bn 1 - JOSÉ CARLOS COSME PINTO 

N 4 - MARZANA COSME PINTO, nascida 5-2-1887 
no Rio de Janeiro. 

N 5 - C E C f L I A  COSME PINTO 

N 6 - MARIA DA GLORIA COSME PINTO, nascida 
no Rio de Janeiro 

o o 21-6-1918 Rio de Janeiro 

Dr. ERNESTO LOPES DA FONSECA COSTA, 
seu parente, nascido 22-6-1891 no Rio de Ja- 
neiro; filho de CAETANO PINTO DA FON- 
SECA COSTA e de E R N E S T I N A  SIMOES 
LOPES. 

Pais de: 

Bn 1 - M A R I A  DA PENHA PINTO DA 
FONSECA COSTA 

Bn 2 - GLÓRIA MARIA  PINTO DA FON- 
SECA COSTA 

N 7 - MARIA CONSTANÇA COSME PINTO, nas- 
cida 5-10-1900. 

DOCUMENTOS. ANEXOS 

Documento n." I - ASSENTO DE BATIZADO DO 
DUQUE DE CAXIAS  

LUIZ - aos doze dias do mês de setembro de mil oito- 
centos e três anos na freguesia de Inhomirim, de licença 
do Pároco desta, batizou e pôs os santos Óleos o Padre 
Agostinho Lopes de Laet a LUIZ, inocente filho legítimo 
do tenente Francisco de Lima, natural da freguesia de São 
José, desta cidade, e de Dona Mariana Cândida Bela, na- 
tural da freguesia de São Pedro e São Paulo da Paraíba, 
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neto por parte paterna do tenente-coronel José Joaquim 
de Lima e Silva, natural do Algarve, cidade de Lagos, e 
Dona Joana Maria da Fonseca Costa, natural desta cidade, 
e pela parte materna do coronel Luis Alves de Freitas 
Belo, natural da freguesia de Monte Real, bispado de  
Leiria, e Dona Ana Quitéria Joaquina de Oliveira, natural 
da freguesia de Nossa Senhora da Piedade, da vila de Bar- 
bacena, bispado de Mariana; nasceu a 26 de agosto do 
corrente ano, de que fiz este assento. - O Coadjutor D. 
Alexandre Fidel de Araújo. (Igreja da Candelária, Livro 
9, folha 78) 

NOTA - Há um engano neste assento, pois o &u.uaue 
de Caxias nasceu no dia 25 e não 26 de agbsto de 
1803, como consta no mesmo. 

Documento n." 2 - DESCENDENTES DO DUQUE DE CAXIAS 
AUTORIZAM A EXUMAÇÁO E TRASLADACAO DOS RESTOS 
MORTAIS DE SEU ANTEPASSADO ILUSTRE. 

Rio, D. F., 5-IV-1949 

Exmo. Snr. OSCAR DA COSTA 
D D .  Corretor da V.O. 3." dos Mínimos de 
São Francisco de Paula. 

A abaixo assinada. neta do Marechal LUIZ ALVES DE LILUA 
E SILVA, Duque de ~ a x i a s ,  no seu nome e no dos demais des- 
cendentes diretos do dito Marechal, Sr. MANUEL CARNEIRO 
DA SILVA, Sr. EDGARD CARNEIRO NOGUEIRA DA GAMA, D. 
ANA DE LORETO DE LIMA CARNEIRO DA SILVA. Sr. LUIZ DE 
QUEIROZ MATOSO, Sr. LUIZ ALVES CARNEIRO DA SILVA, D. 
RAQUEL CARNEIRO DE CARVALHO, D. MARIA JUDITE DE 
LIMA NOGUEIRA DA GAMA, D. MARIA DA CONCEIÇÁO 
CARNEIRO MONTEIRO, D. MARIA DORALICE DE CASTRO 
PEREIRA e Sr. JOÁO MURILO CARNEIRO DA SILVA MONTEI- 
RO, todos bisnetos, vem declarar a V. Excia., que autorizou o Mi- 
nistro da Guerra a trasladar para a Cripta sob o monumento a 
ser inaugurado na Praça da República, a 25 de agosto próximo, 
os restos mortais do Duque de Caxias e os de sua esposa. 

Assim, vem solicitar se digne V. Excia, tomar as proviclên- 
cias necessárias a exurnaçáo, a qual é autorizada pelo presente 
documento. 

Serve-se do ensejo para apresentar a V. Excia. seus protestos 
de estima e consideração. 
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(ass) MARIA W LORETO DE LIMA CARNEIRO DA SILVA 
(Firma reconhecida no tabelião Melo Viana, 
Rio de Janeiro, em 7 de abril de 1949) 

NOTA - Este documento acha-se publicado em fac-simile à 
pág. 51 do Vol. L - Ano XXXVII, da "REVISTA 
MILITAR BRASILEIRA", do Estado-Maior do 
Exército, em sua edição comemorativa da trasla- 
dação dos restos mortais do Duque de Caxias para 
o Panteon Militar, no Rio de Janeiro, edição espe- 
ciai datada de 25 de agosto de 1949. 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S .  PAULO 327 

PRINCIPAIS FONTES CONSULTADAS 

1 - EGON PRATES PINTO, Genealogia e Armas do Duque de 
Caxias. In "Revist,a da Semana", Rio de Janeiro, edição de 
21 de agosto de 1937, pág. 34. 

2 - CARLOS G. RHEINGANTZ, Primeiras Familias do Rio de 
Janeiro. Séculos XVI e XVII. 2 volumes. Rio de Janeiro, 
Livraria Brasiliana Editora, 1965 e 1967. 

3 - HEITOR GURGEL, Uma Familia Carioca do Século XVI. 
Rio de Janeiro, Livraria São José, 1964. 

4 - Coronel SALVADOR DE MOYA, Anuário Genealógico Bra- 
sileiro. 1.0 - 1939, 2: - 1940, 3." - 1941, 5." - 1943, 7P - 
1945; 9.0 - 1947. Publicações do Instituto Genealógico Bra- 
sileiro, São Paulo. 

5 - Capitão ALFREDO PRETEXTATO MACIEL DA SILVA, Os 
generais do Exército Brasileiro. 2 volumes, 2: edição. Rio 
de Janeiro, Biblioteca do Exército-Editora, 1940. 

6 - Coronel LAURENIO LAGO, Relação nominal dos gewa i s  
efetivos do Exército Brasileiro. Período de 1822 a 1937. Rio 
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1938. 

7 - Coronel LAURENIO LAGO, Brigadeiros e Generais de D 
João V I  e D. Pedro I no Brasil. Dados biográficos. 1808 a 
1831. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército-Editora, 1941. 

8 - Padre JOAQUIM PINTO DE CAMFOS, Vida de Luiz Alves 
de Lima e Silva. 2: edição. Rio de Janeiro, Biblioteca do 
Exército-Editora, 1939. 

9 - Mzjor AFONSO DE CARVALHO, Caxias. Ilustrações de 
Alberto Lima. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército- Edi- 
tora, 1938. 

10 - General ANTÕNIO DA ROCHA ALMEIDA, Vultos da Pátria 
- Os brasileiros mais ilustres de seu tempo. 1." volume. 
Porto Alegre, Editora Globo, 1961. 

11 - AURÉLIO PORTO, Major João Manuel de Lima e Silva. In 
"Notas ao Processo dos Farrapos", págs. 378 a 380 do tom0 
XXX das Publicações do Arquivo Nacional", Rio de Ja- 
neiro, 1933. 

12 - JOÃO PINTO DA FONSECA GUIMARAES e JORGE GOW- 
FRELJO FZLIZARM-), Genealogia Riograndense. I ?  tomo: 
Carneiro da Fontoura. Porto Alegre, Editora Globo, 1937. 



FREI VICENTE DO SALVADOR 

Alcindo Brito 

O traço predominante da raça portuguesa é a coragem e 
com ela, os componentes que lhe s5o inerentes, o risco e a aven- 
tura. É um condicionamento milenar, cujas raizes vamos encon- 
trar nas duras pelejas, nas vitórias e nas derrotas, nos entrecho- 
ques violentos e demorados de que resultou a nacionalidade. 

Esse condicionamento irresistível deu azo ao surgimento de 
vultos extraordinários, dentre os quais destaco o Infante Dom 
Henrique, da Escola de Sagres, e Camóes, o poeta maior da raça. 

Criando a Escola de Sagres, o Navegador Solitário erigiu um 
mito de tão irresistível poder que, séculos depois da sua morte 
em 1460, as caravelas e náus que partiam, dir-se-ia que eram por 
ele comandadas, e fiéis ao seu espírito, atiravam-se a conquista, 
para a glória ou para a morte, desafiando o tenebroso mar des- 
conhecido. 

A s  expedições que Portugal armava a época dos descobn- 
mentos eram mais arriscadas e fascinantes do que a aventura da 
primeira nave espacial que chegou a Lua, a Egle, a 20 de julho 
de 1969. Ao atingir o satélite, após 102 horas, 45 minutos e 43 
segundos, que foi quanto durou a viagem espacial, o mundo in- 
teiro se voltou, interrogativo e perplexo, para a extraordinária 
aventura do homem cósmico. 

Orgulhoso dos feitos heróicos dos seus navegadores, o poeta 
maior perguntava ao Rei: 

"E julguei?, qual é mais excelente, 
se ser do mundo rei, se de tal gente." 

e ignorando o Tratado de Tordesilhas, firmado em 7 de junho 
de 1494 entre Portugal e Espanha e ratificado pelo Papa Júlio 11, 
punha na voz dos intrépidos capitães a afirmação ousada e desa- 
fiante: 

"E se mais mundo houvera 
lá chegara: 
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Impulsionado pelo espírito racial da aventura, no ano da 
graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1554, quando era gover- 
nador geral do Brasil Duarte da Costa; rei de Portugal D. Joáo 
111, no Brasil chamado o Colonizador e na Metrópole o Piedoso, 
no dia 11 de junho numa expedição armada pelo seu compatriota 
Luís de Mello e Silva, com destino ao Brasil, onde lhe fora doada 
uma capitania, embarca o jovem escudeiro, fidalgo da geração dos 
Palhas do Alentejo, João Rodrigues Palha, nascido em 1530, e que 
na Bahia se casa com Mécia Lemos, tendo o casal vários filhos, o 
primeiro dos quais foi Vicente Rodrigues Palha, mais tarde Vi- 
cente do Salvador, o pai da História do Brasil, patrono da ca- 
cleira que vou ter a honra de ocupar neste respeitável cenáculo. 

Não constitui cumprimento formal a declaração da honra de 
passar a pertencer a esta Casa de tantas e tão elevadas tradições. 
O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo situa-se como um 
dos mais fulgurantes luzeiros da cultura nacional e pertencer a 
ele como seu sócio titular, representa um expressivo galardáo, 
que recolho com gratidão e humildade. 

O motivo por que Joáo Rodrigues Palha embarcou para o 
Brasil di-lo Frei Vicente: 

"Por fugir de uma madrasta e ser alentejano, como o capitão, 
da geração dos Palhas, e com pouco grão para sustentar a vida 
se embarcou, então, para o Maranhão e depois para esta Bahía, 
onde se casou e me houve e a outros filhos e filhas."(l) 

Frei Vicente do Salvador, por todos os títulos, merece ser con- 
siderado o Pai da História do Brasil por ter sido o primeiro bra- 
~ileiro a escrever um compêndio didático de eventos históricos, 
de que ele próprio foi ora testemunha, ora participante. Antes 
dele, o escritor português Pedro de Magalhães Gândavo escreveu, 
em 1576, a História da Província de Santa Cruz, considerada s 
primeira História do Brasil. 

Não é impróprio que um brasileiro tenha um avô português 
e,  por isso, Gândavo deve ser considerado o avô da História do 
Rrasil. - - 

Antes de Gândavo e de Frei Vicente do Salvador, escreveu a 
História do Brasil, descritiva e detalhada, e a escreveu completa 
porque nada omitiu a historiar o período descrito - 21 de abril 
a 1: de maio de 1500 - Pero Vaz de Caminha. 

Este notável historiador morreu no mesmo ano da descoberta 
do Brasil, possivelmente sem saber os resultados da sua carta ao 
rei D. Manuel. Faleceu a 16 de dezembro de 1500, durante o assalto 
dos mouros a Feitoria Portuguesa de Calicut para a qual fora 
nomeado escrivão. Achava-se ele, pois, na Esquadra de Pedro 
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Álvares Cabral praticamente como viajante, por que seu objetivo era 
tomar posse do cargo para que fora nomeado. Na cidade do Porto 
exercera as funções de "mestre de balança da moeda". De modo 
que, indicado para um cargo na Índia, na viagem de Cabral tor- 
nou-se o cronista mor da descoberta do Brasil, escrevendo esse 
documento, "certidão de batismo", como o chama Malheiros Dias, 
dos mais belos na sua significação e no realismo do seu conteúdo: 
a terra tal como era e seu gentio, no alvorecer indeciso de uma 
nação que hoje se firma como um exemplo de universalidade e 
de confraternização de todos os povos do mundo.(2) 

No livro '"Carta a El-Rei D. Manuel", Leonardo Arroyo apre- 
senta Pedro Alvares Cabral, Pero Escobar, Vasco de Ataide, Nico- 
lau Coelho, Afonso Lopez, Sancho de Tovar, Simão de Miranda, 
Aires Corrêa, Bartolomeu Dias, João Telo, Frei Henrique, Diogo 
Dias, Afonso Ribeiro, Aires Gomes, Pero Vaz de Caminha e Jorge 
de Osório e assim descreve o destino da Expedição: "A Frota 
comandada por Pedro Álvares Cabral era integrada por treze bar- 
cos. O comando de cada um estava assim distribuído: Capitânea, 
de Pedro Alvares Cabral; Soto-Capitânea, de Sancho de Tovar; 3." 
navio, Simão de Miranda, 4." Bartolomeu Dias; 5: Vasco de Ataide; 
6: Aires Gomes, 7." Simão de Pina; 8." Nicolau Coelho; 9: Nuno 
Leitão da Cunha; 10." Diogo Dias, 11.O Pedro de Ataide; 12: Luís 
Pires; e 13: Gaspar de Lemos. 

De todos os navios que participaram da descoberta do Brasil 
atingiram a Índia os de Pedro Álvares Cabral, de Sancho de Tovar, 
de Simão de Miranda, de Pedro de Ataide, de Nuno Leitão da 
Cunha e de Nicolau Coelho. A altura das Canárias perdeu-se da 
frota o barco comandado por Vasco de Ataide. Perderam-se mais, 
110 caminho das Índias, os navios de Bartolomeu Dias, Luis Pires, 
Aires Gomes da Silva, Simão de Pina e de Diogo Dias. De Vem 
-Cruz regressou a Lisboa, para dar a nova da descoberta, o barco 
de Gaspar de Lemos, que era o navio de mantimentos".(3) 

Dos 13 navios que partiram de Portugal perderam-se seis, o 
que menciono em abono da afirmação precedente de que uma 
expedição marítima na época dos descobrimentos era mais peri- 
gosa do que o arremesso agora de um homem a Lua. 

Em 1564 nasceu Vicente Rodrigues Palha, na cidade do Sal- 
vador. Estudou sob a orientação de um tio padre por nome Jorge 
de Pina, que o matriculou com os jesuítas. Terminado o curso 
preparatório, foi mandado para Portugal e estudou em Coimbra, 
voltando ao Brasil, em 1587, tendo, então, 23 anos. 

Formado em jurispmdência e filosofia e falando três línguas 
além da materna, latim, espanhol e italiano, aqui pediu as ordens 
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sacras. Elevado sucessivamente a cônego da Sé baiana, a vigário- 
geral e até a governador da única diocese brasileira, monsenhor 
Palha aspirava a outro ideal: para surpreza geral enclausurou-se 
no Convento de São Francisco, solicitando o burel da penitência 
para poder entregar-se a conversão dos seus patrícios da selva. 

Tanto o clero como o povo baiano sentiram com pesar a brus- 
ca despedida do estimado sacerdote, enquanto o padre custódio 
Frei Brás de São Jerônimo em pessoa quis oficiar na cerimônia 
da vestiçáo do noviço Frei Vicente do Salvador aos 27 de janeiro 
de 1599.(4) Tinha ele, então, 35 anos. 

Frei Vicente dedicou sua História do Brasil, que abrange o 
período de 1500 a 1627, ao Deão de Évora Manuel Severim de 
Faria, que prometera publicá-la. Severim de Faria morreu em 
1655, em Évora, sem ter dado a menor explicação por não ter 
cumprido a promessa feita a Frei Vicente. A primeira publicação 
da sua História do Brasil foi feita em 1881, 226 anos depois da 
morte do seu incentivador. 

A carta de Pero Vaz de Caminha a D. Manoel dando notícia 
do "achamento desta vossa terra" foi publicada em 1817 na Co- 
rografia Brasileira de Aires Casal, logo após ter sido descoberta 
na Torre do Tombo, 317 anos depois de escrita. 

Cabe aqui uma especulação. Descumprindo sua palavra, Ma- 
nuel Severim de Faria não estaria acautelando a liberdade e a 
vida de Frei Vicente? Este era, no bom sentido, um autêntico 
jacobino. Em toda a sua obra não poupa críticas aos portugueses, 
as autoridades, aos colonizadores, aos donatários e aos reis de 
Portugal e o respeitável chantre da Santa Sé de Évora sabia o 
que isso poderia acarretar-lhe. 

A linguagem de Frei Vicente do Salvador era respeitosa mas 
contundente: 

"Disto dão alguns a culpa aos reis de Portugal, outros aos 
povoadores: aos reis pelo pouco caso que hão feito deste tão 
grande estado, que nem o título quiseram delle, pois, intitulan- 
do-se senhores de Guiné, por uma caravellinha que lá vai e vem, 
como disse o rei do Congo, do Brasil não quizeram se intitular; 
nem depois da morte de D. João 111, que-o mandou povoar e soube 
estimá-lo, houve outro que delle curasse, sináo para colher as 
suas rendas e direitos. E deste modo se hão os povoadores, os quaes, 
por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, 
tudo pretendem levar a Portugal. E isto não têm só os que de 
lá vieram mas ainda os que cá nasceram, que uns e outros usam da 
terra não como senhores, mas como usufrutuários, só para a 
desfrutarem e a deixarem destmída.(5) 

Tratando do nome do Brasil, Frei Vicente o atribui ao demô- 
nio, como se verá no Capítulo I1 da sua História do Brasil: 
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"O dia que o Capitão-Mar Pedra Alvares Cabra1 levantou a 
cruz, que no capítulo atrás dissemos era a 3 de maio, quando se 
celebra a invenção da santa cruz em que Cristo Nosso Redentor 
morreu por nós, e por esta causa pôs nome a terra que havia desco- 
berto de Santa Cruz e por esse nome foi conhecida muitos anos. Po- 
rém, como o demônio com o sinal da cruz perdeu todo o domínio 
que tinha sobre os homens, receando perder também o muito que 
tinha em os desta terra, trabalhou que se esquecesse o primeiro 
nome e lhe ficasse o de Brasil, por causa de um pau assim cha- 
mado de cor abrasada e vermelha com que tingem panos, do qual 
há muito nesta terra, como que importava mais o nome de um 
pau com que tingem panos que o daquele divino pau, que deu 
tinta e virtude a todos os sacramentos da igreja, e sobre que ela 
foi edificada e ficou tão firme e bem fundada como sabemos".(6) 

O demônio parece não ter triunfado por aqui. Estamos em São 
Paulo, e junto de nós temos Santo Amaro, Santo André, São Ber- 
nardo, São Caetano e São Vicente. O Estado de São Paulo tem 
58 municípios cujos patronos pertencem a corte do céu. 

* 
Frei Vicente do Salvador era dotado de vívida inteligência. 

vasta cultura e grande atividade. Doutor em jurisprudência, filó- 
sofo, teólogo, literato, historiador e leitor de histórias, de viagens 
e de poesias. Não se sabe o dia certo do seu nascimento mas se 
tem a comprovação histórica do dia em que foi batizado, 28 de 
janeiro de 1567. Em homenagem ao 4.O centenário do seu nas- 
cimento, foi lançado em 28 de junho de 1967 um selo postal de 
5 centavos, no Convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, por 
ele construído em 1621 e ainda em funcionamento. Sua vid.a foi 
exemplo de ação constante e produtiva. Era uma personalidade 
iluminada. 

Evoco, num preito de respeitosa homenagem, a memória do 
ilustre sócio titular deste Instituto, Arlindo Veiga dos Santos, cuja 
cadeira teve Frei Vicente do Salvador como patrono. 

Clóvis Egberto Chenaud, médico, escritor e poeta, é autor de 
um poema antológico, intitulado "Instantâneos da Bahia" em que. 
cantando a sua terra, refere-se também a Frei Vicente do Salvador. 
Começa com este vibrante toque de clarim: 

Bahia! - Bahia 
do meu Salvador, 

eu quero um louvor ao teu solo entoar! 
Cantar teu presente! Cantar teu passado! 

Cantar teu futuro, Bahia! Cantar!" 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S. PAULO 333 

E passa em revista a Bahia do Púlpito, evocando Vieira; da 
História, o 2 de julho; a lendária, a folclórica, a católica, a tradi- 
cional; a Bahia moderna e a antiga, as práias, seus poetas, seus 
seresteiros e seus candomblês e num caleidoscópio de imagens, 
de cores e de emoções, chega a Bahia monástica, apresentando 
Vicente do Salvador em sua magnífica grandeza: 

BAHIA monástica: 
na paz confidente 

o teu Frei Vicente, curvado, a escrever 
os fastos primevos 

de um mundo nascente, 
atônito ainda, a amar e a sofrer.. . 

Suaviza o relato, 
de ingênua poesia 

e a terra surgia envolvida de amor! 
A cada infortúnio, 

contrito, pedia 
o auxílio maior de Jesus Salvador! 

E se repousava 
em breves momentos, 

"missões" e conventos o viram passar 
colhendo impressões, 

registros de eventos, 
no afã de saber e melhor informar! 

E foi o seu códice 
a História primeira, 

a mais brasileira de todas de então! 
- História amantíssima, 

gentil, verdadeira, 
de vozes e cantos, louvor e oração ! 

Justiça ao Brasil 
que o ergue na Glória 

na eterna memória que a mesma traduz, 
seu nome: VICENTE, 

e a mais linda História 
da Pátria nascida a sombra da Cruz! 
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Sr. Presidente 
Eminentes confrades 

Arribando a um porto seguro, ao fim desta minha primeira 
viagem histórica, cumpre-me agradecer os sufrágios com que me 
elevastes a altura das vossas cátedras e também para de modo 
especial estender meu agradecimento ao eminente acadêmico 
Geraldo Dutra de Moraes pela apresentação do meu nome a vossa 
honrosa consideração. 

Agradeço igualmente as palavras, muito amáveis e generosas 
com que me saudou o orador oficial do Instituto, Acadêmico 
Mário Savelli, meu distinto amigo e eminente confrade da Aca- 
demia Cristã de Letras. 

Sou e sempre fui um enamorado da História, "luz da ver- 
dade, vida da memória e mestra da vida", na definição de Marco 
Túlio Cícero, e é como um veterano e modesto pesquisador da 
história do continente de luz e treva, de amplidão e sombra, de 
selvas e desertos, povoado de deuses, de demônios e de fantasmas 
aterradores, modesto pesquisador da história desse continente 
submerso que é a mente humana, que tomo o lugar com que me 
distinguistes. Honra-me sobremodo passar a integrar o Templo 
em que a História é cultivada e cultuada e a ele, a esse Templo 
respeitável, procurarei ser assíduo, para entre vós colaborar e 
aprender. 



CANTOCHAO 

Dom Frei Martinho Johnson 

Antes de empreender a história propriamente dita do canto- 
chão, julgamos conveniente fazer algumas considerações prelimi- 
nares, procurando mostrar, principalmente, as suas qualidades. 

"Que é o cantochão ou canto gregoriano?" Eis a primeira 
pergunta que se impõe. Definindo-o nominalmente, cantochão sig- 
nifica "canto plano", em razão de sua natureza muito simples, 
pacificante, que infunde paz e repouso na alma. Diz-se canto gre- 
poriano por causa do papa São Gregório (n. 540 m. 604) que foi 
o seu codificador e divulgador. No dizer do papa Pio XII, São 
Gregório, consoante a tradição, reuniu cuidadosamente tudo o que 
havia sido transmitido na matéria, e deu-lhe sábia ordenaçáo, 
provendo com oportunas leis e normas, a fim de assegurar a pu- 
reza e a integridade do canto sacro( 1). 

Pode-se designá-lo também por canto coral, porque deve ser 
executado pelo coro e não por solista. Só a partir dos séculos 
VI11 e IX é que o canto coral começou a chamar-se canto grego- 
riano. Chama-se canto romano pelo fato de ,  em Roma, haver 
chegado à sua perfeição, no tempo de São Gregório, e de lá haver 
se difundido pelos povos recém-convertidos. Em Roma, foi ado- 
tado oficialmente como o único gênero de música sacra a ser 
usado na Liturgia da Igreja. 

Penetremos, agora, mais intimamente na essência deste ad- 
mirável canto. Ele é, portanto, o canto litúrgico oficial da Igreja 
Católica e somente suas melodias, figuram nos livros litúrgicos. 

Qualidades do Canto Gregoriano. 

O cantochão é uníssono, como a palavra indica, à uma voz, 
não tem segunda ou mais vozes, como na poiiionia. ?3 silábico, 
pois em certas peças ou trechos, a sua melodia se compõe de 
notas avulsas, de modo que cada sílaba tem uma s6 nota. Mas 
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é também melismatico, isto é, quando a melodia se apresenta em 
melismas, quer dizer, grupos de notas mais ou menos estensas 
para uma só sílaba. Diatônico, porque não admite senão os meios 
tons naturais - mi-fá e si-dó - com exceção do si bemol, quando 
é para evitar o duro trítono %si. Monódico, pois ignora absolu- 
tamente as combinações polifõnicas e harmônicas. "Seus meios 
de expressão se limitam exclusivamente nas variações de uma 
linha melódica única, isto é, em suas subidas e descidas do som, 
em seus impulsos e em seus repousos", a arsis e a thesis(2). 

Ritmo livre 

No gregoriano não há compasso, portanto, o seu ritmo é livre, 
apenas influenciado pela pronunciação correta das palavras e 
pela diversidade das notas que têm duração igual. Como as ondas 
do mar o cantocháo se desenvolve em sucessivos movimentos de 
élan arsis ou de repouso ou apoio, chamado thesis. Sobre a 
thesis vai o ictus rítmico indicado nos livros solesmenses por um 
pequeno traço vertical, colocado em baixo da nota, ou pelo epise- 
ma, traço aposto a nota de repouso. Ensina Dom André Mocque- 
reau que este ritmo vivifica e espiritualiza a melodia e que o mo- 
vimento único de arsis e de thesis, impulso e repouso, constitui o 
elemento essencial e menos material, embora de difícil explicação, 
pois é a alma do ritmo(3). Finalmente, o canto gregoriano é modal. 
Isto significa que é disposto em escalas melódicas diferentes umas 
das outras conforme a distribuição dos intervalos e o lugar dos 
semitons. O modo está indicado em números romanos, imediata- 
mente antes da clave, nas edições de Solesmes. O cantocháo ba- 
seia-se em oito modos que são autênticos ou plagais. A classifi- 
cação em oito tons ou modos é antes de tudo de ordem prática e 
salmódica do que científica. Modernamente é considerada errônea 
e incompleta. No entanto, em toda a Idade Média, os tratadistas 
atribuiram uma característica especial a cada escala. 

Assim o monge beneditino Adão de Fulda, um dos célebres 
compositores da Alemanha, no séc. XV, apresentou em versos 
hexãmetros latinos as caracteristicas de cada escala musical. Sfio 
um tanto arbitrárias, contendo algo de objetivo e também algo 
de subjetivo. O primeiro tom é universal, expressa toda a sorte 
de sentimentos; o segundo é denominado triste; o terceiro, mistico 
ou também iratus; o quarto é qualificado de harmonioso, suave; 
o quinto é alegre; o sexto, devoto, do gosto das almas piedosas; o 
sétimo é o tom angélico ou também dos jovens; por fim, o oitavo, 
devido a calma e moderação que inspira, é próprio dos sábios e 
tranquilos(4): Há um fragmento musical do monge Alcuino (m. 
804) que é o primeiro documento onde aparece a distinção entre 
tons autênticos e plagais. Os autênticos são os primitivos e de sons 
agudos, e os plagais, os derivados e de sons graves)5). 
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História do cantocháo 

A história do canto gregoriano pode ser dividida de modo 
simples em quatro períodos principais, a saber: 

Formação - dos albores até São Gregório Magno, século VI. 
Apogeu e difusão, ou Idade de Ouro: do sec. VI ao séc. XIII. 
Decadência - do séc. XIII até a metade do séc. XIX. 
Restauração - de 1850 até hoje. 

Origens mui diversas teve o canto sacro da Igreja Latina, pois, 
recebeu elementos praticamente de todas as terras por onde pas- 
sou, como borboleta em busca de néctar. Mas, nesta amálgama e 
fusão dos elementos primitivos descobre-se o gênio musical he. 
bráico, helênico e romano, cada qual trazendo o seu contributo 
até o retoque final dessa obra prima de inestimável valor. 

Como é sabido, o cristianismo nasceu e cresceu, de início, no 
seio do judaísmo. É natural, pois, que dele herdasse também as 
melodias com que se cantavam os salmos de Daví, bem como 
outros cânticos. Conforme M. Righetti, o canto usado na sinagoga 
era puramente monódico, uníssono e de ritmo livre e variado(6). 
Além disso, deviam existir as formas melódicas para as bênçãos, 
orações, etc. Adotavam, segundo o rito oriental, os vocalismos, isto 
é, gnipos melismáticos, usados ainda pelos hebreus modernos. 
Não há dúvida de que os cristãos primitivos, em suas reuniões 
litúrgicas, entoavam salmos, cantos e hinos inspirados(7). Quanto 
ao gênero de música usado, porém, pairam muitas dúvidas. De 
acordo com o beneditino Dom Germain Morin, o cristianismo re- 
cebeu da sinagoga a melodia aplicada ao salmo responsorial e aos 
recitativos litúrgicos: anáforas, orações, leituras, etc.í8). 

Saindo da Palestina e espalhando-se mundo a fora, os cristãos 
entraram em contato com a civilização greco-romana, recebendo 
influência de seu sistema musical, tonalidade e ritmo. Como a 
música moderna, a grega possuía três gêneros: o diatônico, o cro- 
mático e o enarmônico. Este último estava quase desaparecido no 
tempo de Cristo; o cromático, por causa de seu caráter flebil e 
apaixonado, foi excluído. A Igreja, então, escolheu para o seu 
canto coral quase que exclusivamente o gênero diatônico, cuja 
nobreza servia admiravelmente ao seu f i i ( 9 ) .  A própria música 
hebráica já recebera influência da helênica. São Clemente de 
Alexandria opina que o modo dórico já era usado no templo de 
Jerusalém( 10). 
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Apogeu, 

Atingiu o cantochão a sua máxima perfeição com S. Gregório, 
no séc. VI. Seu apogeu vai até o séc. XIII, começando, porém, já 
a declinar no séc. anterior. A obra do grande Pontífice não con- 
sistiu tanto em compor, mas em recolher, ordenar, reformar e 
aperfeiçoar os cantos que encontrou em uso na Igreja. Para esse 
fim, o papa, que governou de 590 a 604, fundou em Roma, a 
Schola Cantorum, ou Escola Superior de Música, onde o canto 
devia se conservar puro e seria executado de modo artístico. A 
Regra de São Bento com a sua prescrição de os monges celebra- 
rem o Opus Dei com a maior dignidade, contribuiu para a difusão 
do canto sacro. Assim o fizeram os primeiros beneditinos envia- 
dos por S. Gregório a Inglaterra e a outros países. 

Carlos Magno, no fim do século VIII, muito fez pela difusão 
do canto gregoriano. Decidiu que todas as igrejas do seu reino 
seguissem a Igreja de Roma na Liturgia e no Canto do mesmo 
modo como a seguiam na Fé. Por isso, enviou cantores franceses 
a fim de se formarem, em Roma, na Schola cantorum Romana( 11 ). 
Santo Odo, abade de Cluny, falecido em 942, possuidor de pro- 
nunciado gosto musical, escreveu um Tonale em que pela primeira 
vez os sons musicais não são mais indicados só pelos nomes clás- 
sicos proslambanomine, etc., mas também por monossílabos 
como buc, re, etc., já encaminhando-se assim para as silabas 
atuais. Devido a novidade, sua teoria só foi aceita mais tarde, no 
século XI, principalmente por Guido de Arezzo( 12). 

Musicólogo de grande mérito, Guido, falecido cerca de 1050, 
pertencia a Ordem de São Bento e era monge de Pomposa, mais 
tarde transferido para Arezzo. É tido como o inventor do tetra- 
grama, as quatro linhas horizontais, ou pauta musical. Há, porém, 
autores que afirmam ser a pauta anterior a Guido(l3). Quanto a 
solmização, para explicar a relação recíproca dos intervalos na 
melodia, serviu-se da primeira estrofe do hino da festa de São 
João Batista, celebrada a 24 de junho: 

UT queant iaxis - ut (dó) SOLve pollut - sol 
REsonare fibris - ré LAbii reattun - lá 
MIra gestorum - mi (Sancte Joannes - si) 
FAmuli tuorum - f á 

Estes diferentes incisos, a partir de ut queant, começam sem- 
pre um tom ou meio-tom mais alto que o precedente. Então, cada 
sílaba inicial do inciso achando-se sob a primeira nota serviu para 
dar o nome a esta mesma nota. Eis aí a origem da denominação 
da escala musical, hoje em uso: ut (dó), ré, mi, fá, sol, lá, si(14). 
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Em breve, porém, verificou-se que ut, por terminar em consoante, 
não era fácil de se cantar; foi, então, substituído por dó. Note-se 
também que o som si foi introduzido só mais tarde. Assim nasceu 
6 escala musical dos paises latinos. Na constituição Divini Cultus 
sobre Liturgia, Canto Gregoriano e Música Sacra, o papa Pio XI 
lembra que no templo lateranense o monge Guido fez a experiência 
de seu admirável invento, diante de todo o clero romano e do pró- 
prio Sumo Pontífice. Com isto, conseguiu que sua inovação se pro- 
pagasse bem longe e contribuisse para o incremento de todo o 
gênero de arte musical( 1 5 ) .  

A jóia do canto gregoriano em uso desde séculos na Igreja 
Romana é, sem dúvida um dos seus mais ricos patrimônios cultu- 
rais. Pode-se também dizer, com maior precisão, baseado no emi- 
nente historiador da música, Hugo Riemann, que o é de modo 
especial patrimõnio da Ordem de São Bento. Escreve ele: "Quase 
todos os homens cujos nomes a história musical da Idade Média 
tem conservado pertenciam a Ordem de São Bento. A história 
e a teoria da música devem, em grande parte, suas descobertas e 
o desenvolvimento que tomaram no decorrer da Idade Média, a 
Ordem dos beneditinos( 16). 

Passada a época de esplendor e de expansão, a arte musical 
da Igreja sofreu um longo período, cerca de seis séculos, de des- 
crédito e decadência, a partir do século XIII. E começou por 
aquilo que constitui a alma do cantocháo, isto é, o ritmo. 
Os copistas, aos poucos, foram deixando de assinalar os 
sinais ritimicos até a sua omissão completa com o advento da 
pauta. Ao ser executado sem a ciência do ritmo, o cantochão tor- 
nou-se um corpo sem alma. Várias outras razões, além destas, 
são apontadas para explicar este fenômeno. A Irmã Marie Rose 
Porto, O.P., ex-aluna do "lnstitut Grégorien de Paris", explica-o 
muito bem ao investigar as causas que resume em seis e que 
vamos explaná-las( 1 7 ) .  

O progressivo abandono das tradições rítmicas foi motivado 
por fatores que em si deveriam promover o canto, como o em- 
prego do alfabeto para designar as notas, o aparecimento do te- 
tragrama e as claves. Surgiu, então, uma nova maneira de cantar 
as melodias gregorianas que se, de um lado desfigurava-as, de 
outro, porém, foi a precursora da polifonia vocal. Assim, o orga- 
num, rudimentar forma de polifonia, era executado a duas vozes: 
o tenor ou canto firmo e uma outra sobreposta, chamada canti- 
lena orgânica. O organum deu origem a diafonia, que era um 
sistema de contraponto, e o descante, isto é, a voz oposta ao canto 
firmo. Na Inglaterra, em 1200, surge o falso bordiio, que no dizer 
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de historiadores da música, teve notável importância no desen- 
volvimento da polifonia(l8). Ignorando-se as origens da notação 
gregoriana, foram dadas atribuições arbitrárias de durações desi- 
guais as diversas formas de notas. Também o desconhecimento das 
qualidades do acento tônico latino, usado no séc. IV, contribuiu 
para agravar o mal. Apontam-se ainda outros fatores, como a 
atuação dos nossos irmãos separados, os protestantes, que lan- 
çaram a moda dos corais a quatro vozes, afastando-se cada vez 
mais da tradição gregoriana e, também, o movimento renascen- 
tista que desprezava tudo que dizia respeito a Idade Média. 

Uma pretendida reforma realizou-se sob o papa Paulo V (go- 
vernou de 1605-1621). Foi, então, publicado, em 1614, o primeiro 
volume de uma edição de canto gregoriano denominada Medicéia 
por ter saído da tipografia do Cardeal de Medicis. Afirma um co- 
mentador que "do esplêndido corpo das melodias gregorianas 
restou apenas um esqueleto( 19 1. 

Mesmo nesta fase de declínio, surgiram peças que, embora 
não se possam comparar em beleza com as do período áureo, 
contudo ainda hoje são ouvidas com agrado. Haja vista para a 
sequência Lauda Sion, composta por Santo Tomás de Aquino (m. 
1274) para a Missa de Corpus Christi, bem como os três belíssi- 
mos hinos: Pange lingual Sacris solemniis e Verbum supernum. 
A prosa Veni, Sancte Spiritus, cuja letra é do papa Inocêncio I11 
(governou de 1198 a 1215) chegou até nós com o título de "se- 
qüência áurea"; tem como provável autor da melodia Estêvão 
Langton, arcebispo de Cantuária. O Dies irae, sequência da "Missa 
de defuntos" era atribuído ao franciscano Tomás de Celano, fa- 
lecido em 1255. A descoberta, porém de um texto do séc. XII, 
feita por Dom Inguanez, suprimiu todo o fundamento da atribui- 
ção a Celano, afirma o liturgista Righetti(20). Stabat Mater, outra 
sequência, foi composta pelo irmão franciscano Jacopone de Todi 
(m. 1306). 

Outra tentativa de reforma foi a do papa Gregório XIII (go- 
vernou de 1572 a 1585). Incumbiu de executá-la o célebre Maestro 
Pierluigi Giovanni Palestrina, mas ele apenas a iniciou, sem con- 
clui-la. Os séculos seguintes continuaram a ser de vandalismo e 
ruína para o cantocháo que somente encontrou refúgio nos mos- 
teiros, onde conseguiu conservar um resto de vida(21). 

Restauração. 

Os homens de Igreja, no entanto, sentiam a necessidade da 
reforma e voltavam os olhos indagadores para as ruínas do pas- 
sado artístico. Muitos pesquisaram, mas a verdadeira noção do 
canto gregoriano só foi, enfim, reencontrada pelos beneditinos da 
abadia de São Pedro de Solesmes, na França, onde havia sido 
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lançado o grito de retomo ad fontes sancti Gregorii. O grande 
propulsor e animador desse movimento restaurador foi o pri- 
meiro abade e fundador de Solesmes, Dom Prosper Guéranger 
(n. 1805 m. 1875). A glória da restauração cabe, em primeiro 
lugar, a três discípulos de Dom Guéranger: Dom Paul Jausions (n. 
1834 m. 18701, Dom José Pothier (1835 - 1923) e Dom André 
Mocquereau (1848 - 19301, sem esquecer a contribuição valiosa 
tio cônego Augustin-Mathurin Gontier, titular da catedral de 
Mans(22). 

Embora muito sucintamente. vejamos as grandes linhas de 
trabalho dos monges solesmenses. A completa restauração do 
canto gregoriano exigia a solução de um duplo problema, a saber: 
a restituição do texto musical primitivo ou a restauração meló- 
dzca e, em segundo lugar, o restabelecimento da interpretação ou 
restauração ritmica. Dom Guéranger de maneira intuitiva, fixou 
os elementos do problema que seriam definitiva e cabalmente re- 
solvidos por seus discípulos. A pesquisa da fórmula melódica 
oferecia menos dificuldades do que a do ritmo gregoriano. Dom 
Paul Jausions foi o primeiro monge da Congregação dos benedi- 
tinos de França que se ocupou seriamente da teoria do cantochão. 
Entregou-se com entusiasmo a tarefa, mas as parcas vieram cor- 
tar o fio de sua vida, interrompendo seu labor. Faleceu com ape- 
nas 36 anos de idade. Quatro anos depois de sua morte, por ocasião 
do Congresso Musical de Paris, em 1860, o canto de Solesmes já 
se tornara notório, transpondo os limites da Abadia, A obra avança. 
Um outro batalhador, Dom Pothier, reassume-a, prosseguindo o 
trabalho com sucesso, culminando na publicação dos frutos al- 
cançados com a obra Les Mélodies Grégoriennes e com o Liber 
Gradualis, em 1883. Segue pouco depois o Liber Antiphonarius. 
O Liber Gradualis procurou aproximar-se o mais possível da 
edição remo-cambreana - Reims & Cambrai - de 1850, que 
fora um ensaio de restauração. Dom Pothier, porém, deixou So- 
lesmes, em 1893, retirando-se para Ligugé, e, mais tarde, tor- 
nou-se abade do mosteiro de São Wandrille, restaurado em 
1894.(23). 

Dom Mocquereau é o fundador de La Paléographie musicale, 
1889, um dos mais imponentes monumentos científicos levanta- 
dos pela família beneditina. Nela recolheu os fac-similes fotográ- 
ficos de todos os antigos manuscritos com a transcrição das neu- 
mas em notação quadrada. Ingentes dificuldades e obstáculos se 
antepunham a publicação destz obra. Para removê-los, o abade 
Dom Couturier e comunidade recorreram a proteção celeste de 
Maria Santissima, prometendo-lhe o primeiro volume. Atendida 
a prece, o livro foi, depois, depositado como ex-voto no tesouro 
da catedral de N. Senhora de Chartres, sendo portador o então 
abade Dom Paul Delatte(24). 
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Com felicidade, o grande problema da decifração dos sinais 
gráficos das neumas dos antigos ms. dos séculos IX, X e XI, 
conseguiu-se pelo cotejo de três categorias de documentos: os 
neumáticos, os alfabéticos e os guidonianos (Guido de Arezzo) 
dos quais damos a parte uma ilustração(25). Nos manuscritos 
neumáticos, os sinais melódicos consistiam em diversas combi- 
nações de acento agudo e de acento grave, de significação igno- 
rada. Para a decifração da segunda categoria, os ms. alfabéticos, 
foi de muita importância o Antiphonarium do séc. XI, descoberto 
em 18-12-1847 na biblioteca da Escola de Medicina de Montpellier 
por Danjou, diretor da Revista de Música Religiosa(26). Nos ms. 
guidonianos, as neumas-acentos foram substituídas pelas notas 
quadradas. Esta invenção do Mestre de Arezzo teria sido van- 
tajosa para a restauração se os copistas tivessem transcrito cuida- 
dosamente os sinais capazes de conservar e assegurar a posteri- 
dade o ritmo tradicional. Mas não o fizeram. Daí proveio uma 
das dificuldades da restauração. 

Fama universal alcançou a Escola Gregoriana de Solesmes 
com a brilhante atuação de Dom Mocquereau. Mestres ilustres 
para lá se dirigiam a fim de iniciarem nos segredos da arte gre- 
goriana. Registremos os nomes de alguns: Dom Lourenço Perosi, 
mais tarde nomeado por Leão XIII diretor perpétuo da Capela 
Sixtina, em Roma; Charles Bordes e Vicente d'Indy, fundadores 
da Schola Cantorum de Paris; Camilo Bellaigue e Pierre Lal0. 
criticos de música. Sem dúvida, o trabalho mais importante sobre 
a restauração rítmica - Le nombre musical grégorien ou Rythmi- 
que grégorienne - foi o resultado de estudos pacientes e per- 
severantes não só de Dom Mocquereau, mas de uma equipe de 
sábios e verdadeiros artistas(27). 

Os monges beneditinos trabalharam como abelhas indus- 
triosas que, após sugarem o suco das flores nos inúmeros e va- 
liosos manuscritos musicais dos Arquivos e Bibliotecas européias, 
voltaram a colmeia - o atelier de Solesmes - para prepararem 
o mel delicioso e suave das melodias gregorianas, restituídas a 
sua pureza original, e, depois, distribuírem-na pelo mundo a fora. 
Muitos sistemas foram propostos para a restauração. Vários 
fracassaram. Hoje, permanecem dois principais: o mensuralismo 
propugnando o ritmo medido, e o sistema do ritmo livre, propos- 
to pela Escola de Solesmes e que tem conquistado a maioria 
dos gregorianistas. Por sua vez, este ritmo livre se apresenta sob 
duas formas diferentes, mas não opostas: o ritmo livre oratóric 
e o ritmo livre musical, este proposto por Dom Mocquereau e 
aquele por Dom Pothier(28). 

Por fim, Roma endossou a obra de Solesmes, pois o papa 
Pio X confiou a uma comissão especial com sede na Urbs, a re- 
dação de uma edição oficial baseada nos seus princípios. Esta 
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edição, a Vaticana apareceu em 1907, com o Graduale Romanum 
e, em 1912, com o Antiphonale. Um decreto da Sagrada Congre- 
gação dos Ritos, de 11 de abril de 1911, autorizou Solesmes a 
marcar a edição Vaticana com os sinais rítmicos cuja autentici- 
dade é incontestável(29). 

Ao encerrar este resumo histórico, queremos ainda desfazer 
um equívoco. Descabida e infundada é a acusação de monotonia 
lançada contra o canto gregoriano. É certo, nele não se acham 
os efeitos sensacionais que atingem unicamente os sentidos sem 
penetrar na alma. O cantochão não é monótono nem cansativo, 
porque, quanto mais se o ouve tanto mais se compreende seus ele- 
vados sentimentos e as delicadas e infinitas impressões de alma, 
admiravelmente traduzidas em sua melodia. Ela passa pelos seil- 
tidos, mas se dirige a alma(30). Na cidade de São Paulo, as me- 
lodias deste canto sacro reboam diariamente nas abóbadas da 
igreja monástica do Largo de São Bento e na dzs monjas bene- 
ditinas da abadia de Santa Maria. 
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NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DAS IDÉIAS 
FILOSÓFICAS NO BRASIL 

A. Roberto de Paula Leite 

Uma das preocupações dos estudiosos da cultura brasileira, 
é situar o pensamento nacional como estrutura autõnoma. No 
conjunto da América Ibérica, o nosso País foi o que mais se 
interessou pela criatividade e pelo diálogo especulativos. Isso não 
significa acentuar que o nosso legado tenha importância prlmor- 
dia1 dentro dos quadros do chamado pensamento ocidental. O 
nosso contributo é bastante limitado. O pensamento brasileiro é 
mais assimilativo que criativo. Contudo, nossos cultores não são 
meros diletantes. A História da Filosofia no Brasil consiste, 
quase sempre, 110 evolver do pensamento alienigena na nossa 
ambiência espiritual. 

A temática do transplante cultural estará, ainda, presente 
por muito tempo, pois as idéias filosóficas estranhas ao nosso 
ambiente histórico-social sofrerão modificações variáveis, as 
vezes, drásticas. Traduzindo: não é a necessidade de abordar 
um tipo de conhecimento puro ou abstrato. No caso brasileiro, 
é a resultante de uma necessidade pragmática. 

Já disseram que, enquanto na Europa o pensador é quase 
sempre um autêntico produto do meio em que se desenvolve e 
atua, no Brasil, é apenas um reativo. É um criador, num certo 
sentido, isto é, alimentará por seu turno outros elementos espi- 
rituais. ao criar uma nova atmosfera aquelas idéias oriundas de . 
outra área. 

Evidente, há uma distância entre o assimilar e o vulgarizar. 
Os ensaistas nacionais têm sido assimiladores de doutrinas alheias, 
porém, adaptando-as a nossa realidade históricq-cultural. A de- 
pendência do pensamento brasileiro ao de outras plagas, expli- 
car-se-ia até certo ponto, com a própria história do País, ou seja, 
a divisão de nosso passado em Colõnia, Império e República. No 
entanto, em quaisquer dessas fases ocorreu o fenômeno da de- 
pendência em favor de outras economias. A conseqüência do 
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cerceamento do diálogo, do espírito de livre crítica é afetar pura 
e simplesmente a originalidade do pensamento em si. Existe um 
tipo de pensamecto brasileiro ou, uma maneira de ver, substituir 
outros modos de sentir, pensar e agir. Assim, intérpretes de dou- 
trinas alienígenas apresentam-se em nosso País com outras rou- 
pagens e significados. 

Por outro lado, não constitui traço de cultura jovem o ato 
de filosofar. Este é comum aos povos velhos, aqueles que alcan- 
çaram a maturidade. Dessa maneira, a atitude que se deve tomar 
face ao universo e aos valores da vida são elementos inerentes 
as civilizaçóes envelhecidas. De resto, a mania, vamos dizer as- 
sim -, de se preocupar com a existência em termos imediatos 
não é somente brasileira. É constante em todo o evolver espe- 
culativo latino-americano. O curioso nisso é que esses povos 
apresentaram potenciais para a criação estética, a religião, a po- 
lítica. 

A despeito disso, o Brasil e os demais países latino-america- 
nos possuem aptidões filosóficas. A conquista na área foi, justa- 
mente, a de assimilar as idéias alheias e de recriá-las, adaptan- 
cio-as ao nosso ambiente. Assim, no processo de assimilação das 
idéias estrangeiras, acentuamos nossos traços, nossas tonalida- 
des. São inegáveis os reflexos da filosofia universal (principal- 
mente de raizes européias) sobre a filosofia no Brasil. Notada- 
mente nos quadros concernentes ao ecletismo, positivismo, espi- 
ritualismo, historicismo e existencialismo. É possível (uma legí- 
tima atitude filosófica consiste sempre em não afirmar catego- 
ricamente), que o pensamento nacional não seja simples refle- 
xão sobre circunstâncias concretas com objetivos puramente 
pragmáticos. Embora o passado, a tradição, a História sejam 
fatores importantes, não são tudo. É verdade que a filosofia não 
é uma construção arbitrária, isto é, atitude de um pensador iso- 
lado. É um somatório lento e progressivo de todas as culturas. 

Não é novidade afirmar que a América continuou intelectual- 
mente colonial muito tempo após a sua independência política. A 
história das idéias filosóficas no Brasil é a história da imigração 
dessas idéias, ou o próprio evolver dos imigrantes no País. Nesse 
lento processo é compreensível que houvesse imitação. 2 preciso 
não esquecer que antes da realidade ser brasileira, ela é histórica 
e humana. 

Em contrapartida, cada pensador, por seu turno, depende de 
seus precursores. Aqui, também, o problema é de graduação, ou 
seja, varia àe filósofo para filósofo. Convém repetir: em nossa 
terra, apesar das objeções, houve sempre quem se interessasse 



348 REVISTA DO INSTITUTO HIST6RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 
-~. ~ 

por esquemas especulativos, desde o nosso primeiro século. Lem- 
bre-se, outrossim, que uma nota constante nos homens do século 
XVI, no Brasil, era assegurar a posse da terra e criar condições para 
a aventura comercial, isto é, para o lucro. Tratava-se, pois, de um 
tipo de investimento. Daí ser comum entre nós, até hoje, o aventu- 
reiro. Era, realmente, uma grande aventura partir para o chama- 
do Novo Mundo. Ora, o traço marcante do chamado aventureiro 
consistia em conquistar fortuna. E. isso, o mais rapidamente pos- 
sível. Logo, suas preocupações eram sempre o útil e o imediato. 
A par disso, vieram para cá os religiosos, os quais por sua vez 
iriam empreender uma conquista difícil: a dos selvícolas. 

Após a instalação da Colônia, não demoraria a criação dos 
primeiros colégios de ordens religiosas. Entre estas, uma slcan- 
çaria maior influência naquela fase da história brasileira: a Com- 
panhia dos jesuítas. 

A Companhía de Jesus: através de seus colégios, impunha a 
cultura do tempo, ou seja, interpretava os textos e as conquistas 
do Humanismo. Isso, aliás, era mais uma conseqüência da His- 
tória ou dos elementos constitutivos da própria circunstância his- 
tórica. A esse tipo de conhecimento condicionou uma tradiçzo 
filosófica, a que se deu o nome de tomismo moderado. Essa ten- 
dência iria encontrar maior embasamento no campo dos proble- 
mas jurídicos e polít.icos. Aliás, foram nessas áreas que exerceram 
maior influxo e até originalidade, conforme atesta o historiadoi' 
da Segunda Escolástica, o jesuíta Carlo Giacon. Preferiam Aristó- 
teles a Platão, porque em seu entendimento o pensamento daque- 
le grego servia melhor a concepção católica da vida, do homem e 
do universo. A parte do pensamento do estagirista que melhoi 
se enquadrava era a do seu Hurnanismo. Os textos aristotélicor 
serviam de justificativa para os interesses da doutrina católica. 
Uma das conseqüências foi a estagnação cultural. Porque esse 
tipo de ensino não renovou-se, quer em seus processos técnicos. 
quer em sua estrutura básica. Daí ter descambado para um tipo 
de cultura academicista, verbal. E, isso não somente em nosso 
Pais, mas, também, em outras terras. 

A própria estrutura do ensino estimulava esse tipo de ensino, 
pois, o verbalismo constitui uma característica de teólogos, legis- 
tas e canonistas. 

Que tipo de ensino ministravam os jesuítas entre nós? Após 
passar pelos cursos de Gramática, Humanidades e Retórica, os 
estudantes ingressavam nas aulas de filosofia. Só desse tipo de 
ensino haviam quatro na Universidade de Évora, Portugal. Zm 
suma: o estudo de filosofia na metrópole era de nível estreito, 
baixo. Era o tempo do tomismo moderado. 

Entenda-se por tomismo moderado a concepção que concebia 
o universo como uma hierarquia de entes e essências, na relação 
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de potência para ato, de matéria para forma, do mundo da natu- 
reza ascendente ao mundo da graça até chegar a Deus. Este, era 
considerado última forma e única essência pura. A filosofia ex- 
portada pelos portugueses era, portanto, de essência teológica. Ou 
melhor, era pura teologia. 

Evidentemente vários inacianos foram adeptos desse tipo de 
filosofia. Perfeitamente compreensível que no século XVI, era do 
descobrimento, das primeiras feitorias, da divisão em capitanias, 
da defesa contra piratas, não deveria proporcionar condições 
para o pleno desenvolvimento das artes, dos gêneros literários e, 
muito menos, da própria filosofia. 

A despeito desses limites, o Pe. Manuel de Nóbrega, formado 
em filosofia e direito canônico pela 'Universidade de Coimbra, 
após ter feito um curso de humanidades na Universidade de Sala- 
manca, encontrava tempo para algumas reflexões. Em 1556, esse 
inaciano escreve o Diálogo sobre a conversão do gentio, cujo labor 
reflete doutrina, história e experiência sobre a natureza humana, 
analisada sob o prisma cristão. 

Num artigo publicado há tempos, o autor destas linhas abor- 
d.ara a participação de Nóbrega no contexto filosófico brasileiro 
em geral e, inaciano em particular. Naquela oportunidade, mos- 
tramos que esse sacerdote era discípulo de Santo Agostinho, ou 
seja, lia pelas Meditações daquele corifeu católico. 

Entretanto, a presença de Nóbrega nesse primeiro século é 
:ima exceção, pois, a nossa participação nessa centúria fora pra- 
ticamente nula. A verdade é que com o desejo que todos tinham 
de querer voltar para a terrinha (Portugal), o que faziam aqui 
era apenas provisório. A posse da terra e a instalação possuiam 
um sentido puramente transitório. E era o própno Nóbrega quem 
afirmava que seus compatriotas não queriam bem a terra, pois 
sua afeição estava voltada para Portugal. O pensamento dos co- 
lonos, permanentemente voltado para a metrópole transforma- 
va-os em elementos inadaptados, exilados. Por outro lado, confor- 
me informam alguns historiadores, cronistas e viajantes, muitos 
europeus (franceses, espanhóis, portugueses) após internarem-se 
na terra esqueciam as origens primitivas. Em alguns casos che- 
gavam a pintar o corpo de genipapo e urucu, assim como aceitan- 
do as idéias, costumes, enfim, a cultura dos indígenas. Ai estão 
os depoimentos de Hans Staden, Soares Moreno, Paes Pína, entre 
outros, a confirmar isso. 

Outra coisa que convém salientar: a colonização portuguesa 
mais se assemelhava a uma feitoria do que propriamente a uma 
colonização. O seu caráter marcante, a característica principal foi 
o aspecto comercial. Isso, também, faz lembrar certos exemplos 
da Antiguidade, como foi o caso da Fenícia. É bastante significa- 
tivo, a respeito, a povoação marginal. 
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Alguns analistas da problemática filosófica brasileira costu- 
mam empregar métodos curiosos na abordagem do ideário espe- 
culativo nacional. Chegam, por exemplo, a afirmar que Portugal, 
naquele tempo, era um centro muito vivo, ponto de encontro das 
mais variadas nacionalidades, testemunha da abertura universalis- 
ta, conseqüência e condição de aventuras marítimas, etc(1). 

Na península ibérica existia um grupo mercantil que era de- 
tentor do capital comercial e do capital usurário. Principalmente 
o grupo mercantil teve grande destaque no desenvolvimento des- 
ses países. Era recrutado fora de Portugal e da Espanha. Aliás, 
iria ter grande desempenho durante a unificação portuguesa e a 
espanhola, quer na luta contra os árabes, quer no próprio desen- 
volvimento do processo de centralização de poderes que consoli- 
daria o regime monárquico. Nesse caso, associou-se o rei aos mer- 
cadores, os quais financiaram seu poder em face dos resquícios 
feudais. Também esse condicionou a chamada empresa das gran- 
des navegações. Aqui, nesse ponto, alguns críticos e historiadores 
cometeram enganos. A existência desse grupo, realmente, gerou 
o equivoco: pensaram tratar-se da ascensão da burguesia naqueles 
países. Em verdade, quer Portugal como Espanha, eram países 
feudais. Não houve, portanto, nos séculos XV e XVI, relações ca- 
pitalistas predominantes na península ibérica. 

O fato típico, por excelência, da Idade Moderna foi o desen- 
volvimento mercantil. A s  grandes navegqóes e as descobertas 
marítimas foram conseqüências disso. A situação geográfica do 
Portugal facilitava, pois era verdadeira terra de trânsito, ponto-de- 
-encontro das rotas de navegação. Era um local de passagem. E 
os lusos souberam aproveitar-se disso. O espirito nacional por- 
tuguês, na opinião de alguns estudiosos - precoce - estava pre- 
parado. Não foi a predestinação dos lusos para as aventuras ma- 
rítimas, nem sua posição geográfica em si, que condicionaram os 
empreendimentos reinóis. Também, não foram os seus bosques 
ricos em madeiras próprias para a construção naval, os causado- 
res desses eventos. Não se tratava de empresa de aventura, de 
sonhos visionários, de atos de puro heroismo, etc. A crônica de 
Azurara, por exemplo, demonstra de modo irretorquivel a exis- 
tência de um tipo de planejamento na conquista de Ceuta. De 
resto, a expansão pela costa africana e estendendo-se depois pelas 
ilhas, demonstra cabalmente a presença de uma empresa adrede- 
mente preparada. Quando, no século XVI, Portugal amplia e tiper- 
feiçoa seus métodos de comerciar com o Oriente, especialmente 

(1) - Acerboni, Lidia - «A Filosofia Contemporânea no Brasil», São Paulo, 
1969, pág. 19. A autora, estribada em Damiáo de Góes - «Lisboa de 
Quinhentos», Lisboa, 1937, repete de modo equivoco esse tipo de 
pensamento. 
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no tráfico de especiarias, surgiram pontos intemediários, novos 
portos para as rotas oceânicas. 

O Oriente apresentava naquela ocasião produtos que o mer- 
cado europeu apreciava, conhecia e tinham valor de troca, enquan- 
to a América portuguesa nada disso oferecia. Claro, esse fato esti- 
mulou aquilo que se convencionoil chamar de colonização. Por 
isso o Brasil ingressou tardiamente na era do desenvolvimento do 
capitalismo mercantil. Ou seja, havia necessidade de se criar aqui 
riquezas o que não acontecia com o Oriente, cujos produtos ti- 
nham mercados certos. 

A feitoria alicerçada na exploração do pau-brasil, estabele- 
cida na costa nada mais era do que um ponto de embarque da 
madeira abstida nas matas próximas. De resto, a costa brasileira 
proporcionava aspectos diversificados. E o processo de trata- 
mento era o mais primário possível. E se resumia em poucos 
homens para o trabalho, os quais eram forçados a ali permanecer 
até a volta da frota ou do barco que iria transportar a madeira. 
Todavia, tudo isso não significa acentuar que toda feitoria só tra- 
tasse da exploração de pau-brasil. Este tipo de empresa, porém, 
era o predominante. É preciso, pois, compreender o papel que 
tudo isso representou dentro do conjunto do expansionismo co- 
mercial. Não foi, portanto, como desejam alguns, o espírito de aven- 
tura ligado ao universo cultural medievo, ou o desejo de expansão 
da Fé que condicionou a presença lusa no Brasil. 

Vimos que a vida colonial nada oferecia a vida intelectual. E 
caberia aos religiosos a missão de educar. E a classe dirigente 
da colônia iria abeberar-se em fontes jesuítas, indo posterior- 
mente completar os estudos na Universidade de Coimbra. Não se 
desejou criar uma universidade em nosso Pais. 

A partir do século XVI os franciscanos começaram a abrir 
escolas para a educação dos índios. Ensinava-se a ler, escrever, 
contar, canto, música e, naturalmente, o catecismo. Recebiam essa 
instrução os filhos dos primeiros senhores de engenho, os pro- 
prietários de canaviais e fabricantes de açúcar dos fins do século 
XVI e princípios do século XVII, como também os filhos dos fun- 
cionários do Reino, ou sejam os administradores da colônia. Por- 
tanto, possuir uma educação humanistica constituia manifestação 
de "status". A essência desse ensino, todavia, era de caráter re- 
tórico. Em suma: a cultura livresca feita na e da Europa. A mira 
repetição de idéias alheias ou a reprodução de idéias, constituia 
manifestação da saber. O chamado filoneismo, isto é, a exagerada 
admiração por tudo que era estrangeiro, constitui um episó- 
dio comum nos inícios da vida intelectual brasileira. Havia uma 
total identificação com a cultura européia. E foi o que ocorreu 
neste País, na área filosófica. E as correntes irnigratórias ir ia9 
enfatizar essa tendéncia. 
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A herança lusa explica todo um processo, mesmo porque ela 
é e era um reflexo da cultura européia. No caso brasileiro, feliz- 
mente, outros contributos vieram plasmar a nossa formação. 
Mesmo porque aqui existiam outros valores e motivaçóes. Contu- 
do, a presença predominante da língua portuguesa impôs o le- 
gado vindo de Portugal. Essa herança consistiu, praticamente, 
numa leve tendência para um tipo de misticismo vago ou, um 
universalismo indefinido. O pensamento luso é marcantemente 
prático, ligado mais a sensibilidade do que a razão, absorvido por 
uma tendência do dia-a-dia, dum tipo de espírito terra-a-terra. 
Isso vem ao encontro do próprio caráter comercial, que formou 
a sociedade portuguesa de fins do século XV e inícios do XVI. 
Esse traço filosófico era de substância pragmática, pois, uma das 
principais constantes desse tipo de reflexão é o senso prático, o 
sentido do útil, do imediato. 

O humanismo jesuíta refletia essas tomadas posicionais, isto 
é, lutaria contra a Reforma, convertendo-se em erudição livresca. 
As chamadas humanidades clássicas, ou seja, o humanismo re- 
tórico imporia seus valores ao humanismo renascentista, o qual 
consubstanciava valores inspirados na chamada filosofia natural, 
como são exemplos os trabalhos de D. João de Castro, Duarte 
Pacheco Pereira, Garcia da Horta, Pedro Nunes. 

Contudo, o espírito prático português que tinha encontrado 
um embasamento ideológico, consoante suas últimas conquistas, 
sofreria modificaçóes, descambado para outras correntes menos 
sigorosas. Ou melhor, deixou-se a experiência, trocando-a pela 
cultura verbal, pelo comentário. Nesse instante de transição, de 
crise da cultura portuguesa, descobriu-se o Brasil. E as contradi- 
coes da cultura lusa são projetadas em nosso Pais. Desse tipo de 
cultura herdamos a lingua, costumes, religião, mais defeitos do 
que virtudes, o espírito imediatista e pragmático. Quanto ao 
nosso "idealismo" ele nunca se afastou da terra, não se preo- 
cupando com o infinito e, muito menos, com especulaçóes meta- 
físicas. O "idealismo" brasileiro que, por sua vez, sintonizaria os 
mesmos valores, ligou-se ao concreto, ao objetivo, ao terra-a-terra. 

É compreensível o bitolamento do pensamento português, ate 
certo ponto, pois, Portugal adotara a ordoxia firmada pelo Con- 
cílio de Trento, através do Alvará de 1 2  de setembro de 1564. 
Assim, os professores de filosofia eram obrigados a jurar, de 
tempos em tempos, com toda a solenidade, sua obediência a fé 
católica.. . Dai a ação fiscalizadora do Santo Ofício, a catequese 
da Companhia de Jesus e a própria ação do Paço exerceram fortes 
influxos ao livre desenvolvimento do filosofar lusitano. Mesmo 
porque os livros eram inspecionados pelo Desembargo do Paço, 
pela autoridade eclesiástica ordinária e pelo Santo Oficio, para 
poderem ser impressos. . . 
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A censura constituiu, pois, num dos elementos mais impor- 
tantes ao cerceamento do pensamento luso. Quer a régia, quer a 
eclesiástica, ambas foram nefastas sob esse ponto de vista. Aliás, 
o papa Alexandre V I  estabelecera a censura em todos os povos 
submetidos a Roma, proibindo na bula de 1501, de se editar qual- 
quer escrito sem a autorização do arcebispo ou dos vigários, sob 
pena de excomunháo e multa fixada pelas autoridades eclesiásticas. 

A "Real Mesa Censória" fora criada em 1776 e, de certo modo, 
é reflexo dos livros censurados pela Inquisiçáo. Dessa forma, os 
volumes eram queimados em público pelo executor da lata jus- 
tiça, ou ficariam, ainda, abandonados ou esquecidos no secreto 
cio Santo Oficio da Inquisição ou da Mesa Real. Alguns desses 
livros conseguiram chegar até nós. O contrabando, o segredo, 
conseguiram ultrapassar fronteiras. Ai daquele que fosse de- 
nunciado: seria queimado ou apodreceria nas odiosas masmorras 
inquisitoriais.. . Ou como diz o historiador Lopes Preaça em sua 
"História da Filosofia em Portugal" a "Companhia de Jesus ensi- 
nava e precavia, a Inquisição espionava e torturava". O mesmo 
estudioso transcrevia manuscrito do Colégio de Coimbra do Ritual 
Teológico: "Não se defenderão opiniões contra a Lógica Conim- 
briense nas disputas; e quando muito se poderá par a questão 
problematicamente, mas poucas vezes: "A censura da Inquisiçáo 
era tremenda e implacável. Uma de suas regras dizia: "Por quanto 
neste reino, e particularmente em Lisboa, há muito comércio de 
estrangeiros setentrionais das partes entradas, ou infestadas de 
heregia, proibem-se quaisquer livros em lingua ingleza, framenga 
e judesca (ainda que não estêm nomeados no catálogo), para 
efeito que nenhum se possa ter, nem ler, sem primeiro se pre- 
sentar ao Santo Ofício, e se examinar sua qualidade. E também 
nos franceses se encomenda que se tenha muito advertência, 
como não forem notoriamente sem suspeita, e proibidos". 

Aos jesuítas interessava, dentro desse conjunto, difundir e 
ensinar em seus colégios o tomismo reconquistado pelos conim- 
bricenses. Esse ensino consistia em comentar textos aristotélicos. 
O principal objetivo: forjar uma consciência teocrática, absolu- 
tista. 

A Escolástica marcaria, a despeito da presença de espírito 
positivo pré-científico, nas obras de Pedro Nunes, Garcia da Horta 
e de Duarte Pacheco, o pensamento filosófico português. E a 
Escolástica seria ensinada entre nós, principalmente no século 
INII.  A verdade é que a expulsão dos jesuítas em 1759, abriu 
uma ruptura em nosso evolver especulativo. A obra dos inacia- 
nos não se completou e, o que é pior: não houve a sistematização 
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dos estudos filosóficos, pois, não se chegou, inclusive, a criar uma 
autêntica universidade entre nós. Esse fato. naturalmente. dimi- 
nuiu o interesse pelo estudo na época colonial. Talvez, por isso, 
as pesauisas encetadas acêrca desse tempo de cultura são insu- - - 
f icientes. 

Deve-se entender por Segunda Escolástica o período da filo- 
sofia portuguesa que se inicia com Pedro da Fonseca (1528/1597), 
e vai até meados do século XVIII. Na realidade a denominação 
fora sugerida a Joaquim de Carvalho pela obra de Carlo Giacon 
- La Seconda Scolastica, Milão, 1946. 

A chamada Segunda Escolástica Portuguesa açambarcaria 
duas etapas: o penodo barroco (metade do século XVI até as 
primeiras décadas do século XVII). E a outra fase, ou seja, o 
periodo escolástico, propriamente dito (aproximadamente metade 
do século XVII a metade do século XVIII). No que diz respeito 
ao primeiro período, há várias coordenadas a serem assinaladas: 
a )  ausência de autonomia no concernente ao esquema especula- 
tivo espanhol. Desde o fim do Concílio de Trento, em 1560 e a 
ascensão dos inacianos, transforma a Espanha na grande forta- 
leza da religião; b) as chamadas idéias "modernas" de Pedro da 
Fonseca, de Suarez ou Francisco Sanches não encontraram res- 
paldo, principalmente nas universidades de Coimbra, Salamanca 
e Alcalá. 

Pedro da Fonseca lecionou durante alguns anos na Universi- 
dade de Coimbra, tendo ingressado na Companhía de Jesus em 
1548. Foi a principal voz na qual se embasou o -'Curso Coim- 
brense" (Cursus Philosophicus conimbricensis). Obra em oito 
volumes editada em 1592 e 1607. (Continua), 



CONSIDERAÇOES SOBRE A REPUBLICA 

Odilon Nogueira de Matos 

Os que conhecem bem a cidade de São Paulo sabem que, a 
poucas quadras do local onde nos reunimos, existe uma rua em 
cujas placas se inscreve uma data pouco sabida: Três de Dezem- 
bro. Rua pequena, de uma só quadra, ligando a 15 de Novembro 
a Boa Vista, mas muito importante, pois situada em pleno co- 
ração do mundo financeiro desta grande metrópole. Rua de 
bancos, casas bancárias, casas de câmbio, cartórios, enfim, diver- 
sas manifestações da pujança econômica da capital pauiista. 
Todos os homens de negócio, por isto mesmo, a conhecem bem. 
Como a conhecem bem, igualmente, os velhos gastrônomos, pois 
nela existiu, outrora, famoso restaurante que se gabava de oferecer 
a melhor feijoada de São Paulo. Isso desapareceu, mas o mundo 
de negócios ali continua, obrigando milhares de pessoas a tran- 
sitar diariamente pela minúscula rua, completamente indiferen- 
tes, por certo, ao seu nome. 

A data assinala a fundação do Partido Republicano no Brasil, 
no ano de 1870. O novo partido, como é sabido, atirou-se a luta 
política por meio de um manifesto, publicado no primeiro núme- 
ro do jornal A República, do Rio de Janeiro, naquele mesmo dia. 
Documento importante de nossa história, embora discutido e cri- 
ticado em muitos dos seus aspectos, mas que teve o mérito de 
fazer iniciar intensa propaganda do novo regime, que se estendeu 
por quase vinte anos, ou seja até a proclamação da República, em 
fins de 1889. 

Até 1970, quando do transcurso de seu centenário, era o Ma- 
nifesto de 3 de Dezembro pouco conhecido, pois as publicaçóes 
que o inseriam eram antigas e esgotadas. Dificilmente um estu- 
dante dos nossos cursos de História que não vivesse em cidades 
bem dotadas bibliograficamente. a ele teria acesso. Foi o que 
nos levou, então, a reimprimí-10, ocupando com ele quase todo 
um fascículo da Noticia Bibliográfica e Histórica, publicação que 
editamos em Campinas, há mais de dez anos, sob os auspicios da 
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Universidade Católica local. E o fizemos para que ele pudesse 
servir como texto para os trabalhos de seminário, nos numerosos 
cursos de História então existentes no país. Mais ainda: desva- 
necidos, vimos que um dos nossos grandes historiadores, o sau- 
cioso Hélio Viana, tomando a sério nossa sugestão, escreveu cinco 
artigos sobre o manifesto, no Jornal do Comércio, do Rio de Ja- 
neiro, trabalho este que se deve contar entre os inuitos deixados 
pelo autor e que conviria fossem reunidos em livro, a exemplo 
de tantos outros que o foram. Muito se enriqueceria com isto a 
bibliografia histórica brasileira. 

Na ocasião, indicamos algumas publicações onde o famoso 
documento poderia ser encontrado: a obra de Américo Brasilien- 
se, Os programas dos partidos e o Segundo Império (1878); o vo- 
lume décimo da História do Brasil, de Rocha Pombo (1907); a 
obra Da Monarquia para a República, de Evaristo de Moraes (sem 
data, mas provavelmente de 1938); uma publicação comemorativa 
do cinquentenário da República, organizada pelo antigo "Correio 
Paulistano" (1939); o n." 17 da Revista do Brasil (fase Tarquínio 
de Sousa, também de 1939; finalmente, uma publicação do Centro 
de Estudos Históricos da Universidade de São Paulo, denominada 
História Viva (1969). O saudoso Professor Reynaldo Xavier Car- 
neiro Pessoa, no belo estudo que publicou sobre o manifesto, em 
o n." 84 da "Revista de História", indicou mais duas ou três fontes 
que nos passaram despercebidas. Mas todas elas bastante antigas, 
com exceção da última citada, mas esta, de circulação restrita. 

De 1970 para cá diversas outras publicações foram feitas, de 
modo a se poder dizer que hoje o famoso manifesto é de acesso 
fácil. O Professor Reynaldo Carneiro Pessoa não apenas o trans- 
creveu em o citado n." 84 da "Revista de História", mas igual- 
mente o incluiu - como, aliás, não poderia deixar de ser - em 
seu utilissimo livro A idéia republicana no Brasil através dos 
documentos (São Paulo, Alfa-Omega, 1973), que reune 16 do- 
cumentos de interesse para o estudo do pensamento republicano 
no Brasil, desde o manifesto da Revolução Pernambucana de 1817, 
até os textos ligados diretamente a proclamação da República. 
Para o autor, "longe de vazio e inexpressivo", o manifesto de 1870 
"é um documento em cujo conteúdo pode ser encontrada uma 
cautelosa mensagem revolucionária que requer como necessárias, 
reformas em todas as estruturas do país, fundamentadas ideolo- 
gicamente nos princípios da liberal democracia". 

A "cautela" é justamente a característica dominante do ma- 
nifesto. E é essa cautela que certos críticos de hoje não conse- 
guem ou não querem entender. Sem uma garantia, por longe que 
fosse, quanto a receptividade que o documento iria alcançar, qual 
a atitude dos seus signatários senão a da mais precavida. cautela? 
Eis porque o documento não aborda determinados temas, hoje 
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considerados fundamentais, como o da propriedade e, principal- 
mente, o da escravidão. Nunca nos pareceu justo criticar os ho- 
mens de 1870, simplesmente porque eles não disseram o que 
nós achamos que deveriam ter dito.. . 

Essa mesma preocupação de "cautela" por parte dos signa- 
tários do manifesto, foi igualmente notada por outro analista do 
documento, nosso preclaro confrade Raul de Andrada e Silva, em 
estudo publicado no mesmo n." 84 da "Revista de História", sob 
o titulo Os republicanos de 1870 e as realidades mciomis. Aliás, 
diga-se de passagem, que a reunião desses dois belos estudos - 
o de Raul de Andrada e Silva e o de Reynaldo Carneiro Pessoa - 
e mais o texto integral do manifesto, fazem desse n r  84 da --Re- 
vista de História", fundada e dirigida pelo nosso saudoso com- 
panheiro Euripedes Simóes de Paula, uma preciosa fonte, diria- 
mos mesmo de consulta obrigatória para o conhecimento da pro- 
paganda republicana. 

Voltemos a análise de Raul de Andrada e Silva. Lembrando 
que o manifesto foi "cuidadosamente redigido e muito bem es- 
crito, pelos moldes do estilo do tempo" e denota extrema acuida- 
de dos seus autores para "escutar os primeiros estálidos e dis- 
tinguir as brechas que já começavam a comprometer a estabili- 
dade do edifício imperial", acentúa, contudo, que "mesmo politi- 
camente seu texto carece de conteúdo republicano mais definido, 
mais amplo, faltando-lhe sobretudo entusiasmo, essa vibração 
sem a qual os documentos de tal natureza não chegam a emo- 
cionar o público, nem a produzir efeitos imediatos". E analisando 
os nomes dos signatários, quase todos acompanhados da respec- 
tiva qualificação e atividade profissional, observa que "eles emer- 
gem quase exclusivamente dos setores médios da sociedade, seto- 
res que vinham se constituindo entre o topo da escala, ocupado 
pela velha aristocracia agrária, e os degráus inferiores, reservados 
a mão-de-obra servil", mas que não representavam, a rigor, uma 
classe média, ou média burguesia, "dotada de coerência, menta- 
lidades, hábitos e comportamento que possibilitem sua caracteri- 
zaçáo como classe social". Mas - o que é importante - tradu- 
ziam os anseios politicos dos que sentiam a incapacidade do re- 
gime imperial para ajustar-se as transformaç9es que, apesar das 
resistências conservadoras, acabavam ocorrendo. E o mesmo 
analista conclui, sem comentário, lembrando que "se excetuarmos 
o repúdio da monarquia, com a opçáo declarada pela Repúbiica, 
o manifesto nada veio acrescentar as proclamações dos monar- 
quistas liberais, antes dele divulgadas". Especialmente no tocan- 
te a emancipação dos escravos, que muitos dos liberais defendiam 
expressamente e sobre a qual, como já foi dito, o manifesto de 
1370 cautelosamente silenciava, numa atitude aparentemente con- 
traditória, mas explicável pelo cálculo oportunista de não descon- 
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tentar a classe dos fazendeiros, que tinha sua economia fundada 
rio braço escravo, mas de cujo concurso os republicanos não po- 
diam prescindir. Provam-no, além do próprio manifesto, a de- 
claração feita em reunião realizada em São Paulo em fins de 
1872, preparatória daquela que viria a ser a Convenção de Itu, 
quando se apressaram em declarar a imprensa que, ao contrário 
do que muitos diziam, eles, republicanos, não eram abolicionistas; 
e a própria Convenção de Itu, na qual o problema sequer foi 
ventilado. O curioso é que, na grei republicana, existiam algumas 
figuras que mais tarde vieram a se destacar na campanha abo- 
licionista. 

Aliás, anos depois, quando se sentem mais seguros, os pró- 
prios republicanos irão avançando em suas proposições e o ideal 
abolicionista acabaria se incorporando ao seu programa. Eis 
porque julgamos que o importante no caso do manifesto de 1870, 
é considerá-lo um ponto de partida e não um ponto de chegada. 
Basta compará-lo com outros manifestos que foram sendo, aos 
poucos, divulgados ao ensejo de congressos ou convenções, nos 
anos intermediários entre a fundação do Partido e a proclamação 
do novo regime. Compará-lo especialmente com o manifesto do 
Congresso Republicano de 1887, documento que tivemos o privi- 
legio de divulgar em o n." 23 de nossa Noticia Bibliográfica e His- 
tórica. Aliás, a maneira como viemos a conhecê-lo merece regis- 
tro, pois vem mostrar como, na pesquisa histórica, as vezes ocor- 
rem acasos felizes. 

Há alguns anos, uma nossa aluna residente em Salto, cidade 
vizinha a Itu, trouxe-nos para que os examinássemos, alguns 
exemplares de velhos jornais ituanos, da coleção de um amigo de 
sua família, morador na histórica cidade da Convenção. Entre 
eles, havia um número da Imprensa Ytwma, de 24 de julho de 
1887. Esse jornal transcrevia, na íntegra, o manifesto de um con- 
gresso republicano realizado no Rio de Janeiro, no princípio da- 
quele mesmo mês de julho de 1887. Lemos com atenção o do- 
cumento, pois na ocasião ministrávamos um curso sobre a pro- 
paganda republicana e qualquer cousa com que deparássemos, em 
livros, revistas, jornais, mereceria de nossa parte especial aten- 
ção. Já havíamos procedido a um levantamento não diríamos com- 
pleto (pois nenhum o é), mas o menos incompleto possível do 
que se publicara em livros e revistas no período que vai da fun- 
dação do Partido Republicano até a proclamação do novo regime 
e nada havíamos encontrado com relação ao tal manifesto de 5 
de julho de 1887, que o jornal ituano reproduzia. Conversamos 
sobre ele com pessoas ligadas a pesquisa histórica e com bom 
conhecimento das fontes sobre a República, e nada! pessoa algu- 
ma havia ouvido falar do manifesto que a gentileza de nossa aluna 
nos fez conhecer. Vimos, então, que se tratava de peça extremamente 
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rara, provavelmente só publicada na época e, ao que parece, sem 
muita repercussão, pois nenhum dos cronistas e historiadores da 
República fazia-lhe a menor referência. Não tivemos dúvida. Pe- 
dimos autorização para reproduzir dito manifesto em nossa re- 
vista, que, deste modo, teve o privilégio de divulgar documento 
praticamente desconhecido e extremamente valioso. O Professor 
Reynaldo Carneiro Pessoa, que pouco depois publicou seu exce- 
lente textuário sobre a idéia republicana, incluiu-o nele, tendo a 
gentileza de citar, como fonte, nossa modesta publicação. 

A leitura desse manifesto mostra como evoluiu o pensamento 
dos propagandistas da República em dezessete anos. Redigido 
num momento em que o Imperador, por motivo de doença, fora 
obrigado a deixar o governo e ausentar-se do país, julgaram seus 
signatários no dever de dirigir-se aos seus concidadãos a fim de 
esclarecê-los, ainda uma vez, "sobre os intúitos que animam o 
Partido Republicano e sobre a atitude que lhe cumpre manter em 
face da nova situação, criada pelo aludido incidente". E esboça 
CI manifesto um quadro talvez exagerado (mas necessário para 
fundamentá-lo) do país, na época, a traduzir os resultados de um 
sistema de governo "artificial e artificioso", que se faz sentir em 
inúmeras proposições diretas e sem subterfúgios, das quais, na 
impossibilidade de ler o manifesto todo, citaremos as mais expres- 
sivas. Para os signatários do manifesto, nestes pontos residiam 
as criticas mais sérias que se podiam fazer ao regime: 

"No desprestigio do pretendido poder judicial, organismo 
secundário do nosso mecanismo constitucional subordinado ao 
poder executivo, único real e manente acima de tudo e de todos; 

no descrédito dos partidos governamentais, cujas bandeiras 
se confundem nas suas cores, tanto quanto os seus membros se 
confundem nos desígnios e processos da governaçáo do Estado; 

no despreso com que são aviltados ou oprimidos todos os 
elementos que representam os interesses fundamentais da vida 
social, tanto na ordem moral, como na ordem política, como na 
ordem econômica; 

no abandono da instrução pública, para que o povo continui 
imerso nas trevas da ignorância, com prejuízo da  independência 
pessoal dos cidadãos e da força fecundante do trabalho que tão 
útil devera ser ao Estado, mas que só é poderoso, eficiente e 
criador quando animado pelo influxo da inteligência esclarecida; 

no sequestro do voto popular, espoliado o povo da sua sobe- 
rania e impedido de interferir na escolha dos pretendidos man- 
datários do poder, sofismados por este modo os seus inaufenveis 
direitos; 
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na decadência da instituição parlamentar, representada pelo 
senado vitalício, centro de oligarquias aparelhadas para toda a 
ordem de conspirações governamentais contra a liberdade dos 
cidadãos e contra o interesse da comunidade social e por uma 
câmara temporária, feitura do próprio governo e constituida or- 
dinariamente na sua quase unanimidade por duas classes de ser- 
ventuários - dependentes ou pretendentes; 

na manutenção obstinada da escravidáo, como a alavanca da 
propriedade territorial, constituida no regime de um feudalismo 
bastardo, fatal ao desenvolvimento da produção nacional e da 
riqueza pública e tão depressora da energia vital do país quanto 
da dignidade e independência dos próprios possuidores do solo 
cultivável da terra brasileira; 

na oposição recíproca criada entre o regime feudal e as indús- 
trias fabris, recentemente fundadas no império, as quais se nega 
não somente a proteção razoável por elas pretendida, como ainda 
se Ihes agrava a sorte por verdadeira proteção concedida as in- 
dústrias estrangeiras, para satisfação das exigências do erário, 
quase exclusivamente nutrido pelos impostos de importação; 

no depauperamento da própria agricultura elementar que 
possuimos; 

na prodigalidade, cega e criminosa, com que são desbarata- 
dos os recursos do Estado, aumentando-se todos os anos o deficit 
dos orçamentos e elevando-se por meio de empréstimos suces- 
sivos a dívida externa e interna do império a um algarismo ater- 
rador". 

E diz, a seguir, que "como conseqüência funesta deste es- 
tado de coisas, cuja observação desalenta a uns e aterra a outros, 
o que se nota geralmente, por parte dos cidadãos, é uma estranha 
conformidade com o seu mau destino, é um retraimento fatal a 
causa da pátria, que mais do que nunca necessita e reclama o 
amparo de seus bons filhos". E mais adiante: "No regime mo- 
nárquico tudo é concessão do soberano. No regime democrático 
sucede o contrário: tudo é emanação do próprio povo, sob- vario 
de si mesmo. Em nosso país, graças a dissimulação da carta ou- 
torgada, todos os poderes residem de fato na pessoa do monarca, 
não somente por efeito da delegação presumida pela própria carta, 
como ainda pela abdicação tácita da soberania nacional, abdica- 
cão fatal, que nada mais é do que a fórmula do indiferentismo, 
que é hoje a pior enfermidade do povo brasileiro". 
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E é para reagir contra esse estado social mórbido, apresen- 
tado pelo manifesto, e que só poderá ter um desenlace funesto, 
que os signatários incitam e aconselham seus correligionários a 
que perseverem na luta política, aumentando e desenvolvendo a 
sua energia patriótica, batalhando com fervor e afinco no terreno 
legal da propaganda republicana, mesclando-se por todos os mo- 
dos nos atos da vida civil e interferindo por todos os meios ao 
seu alcance nas funções sociais e políticas, onde sua intervenção 
possa ser salutar e eficiente, alistando-se como eleitores (desde 
que se achem nas condições exigidas pela lei do Império), con- 
gregando-se em clubes e grêmios políticos em todas as localida- 
des onde residam, doutrinando pela palavra e sobretudo pelo 
exemplo, fazendo uso da tribuna e da imprensa para esclarecer 
os que estiverem iludidos, honrando, enfim, por todas as formas 
a causa republicana e a dignidade do partido. Estão eles conven- 
cidos de que no meio da dissolução social e da desagregação 
das partidos monárquicos, constituem o único núcleo de homens 
políticos solidamente constituido e animado pela coesão das 
iciéias e pela comunidade de princípios. 

E remata o manifesto: A república federativa brasileira, fundada 
ria base da recíproca autonomia e independência das províncias e 
circunscrições, que no futuro hão de formar os Estados Unidos 
do Brasil, apoiada nos princípios eternos da liberdade e da jm- 
tiça - tal é a bandeira em torno da qual nos achamos congre- 
gados na mais perfeita solidariedade para o fim de conquistar- 
mos, com o bem ser dos nossos concidadãos e com a grandeza 
da pátria, a efetividade de todos os direitos inerentes a comuni- 
dade social, tais como: o sufrágio universal, a liberdade da palavra 
falada e escrita, a liberdade de cultos, a inviolabilidade do domi- 
cilio e da correspondência, as liberdades de ensino, de reunião de 
associação e de propriedade, a instituição do júri para toda a 
ciasse de delitos, a abolição dos privilégios pessoais, títulos de 
nobreza e condecoraçóes, a instituição do poder judicial como de- 
legação direta da soberania nacional e, finalmente, a intervenção 
cio povo em todos os negócios públicos". E deixava para o último 
lugar, como um clo?~ capaz de impressionar, o problema da es- 
cravidão: "cumpre-nos dizer-vos que, não tendo querido a mo- 
narquia resolvê-lo, de acordo com a justiça, por meio de um ato 
pronto e simultâneo, adotadas as precauções necessárias para 
evitar o abalo da propriedade mal constituída, o que nos resta 
exigir e promover é a abolição total da escravidão no Brasil dentro 
de um período que não exceda a data aniversária e gloriosa da 
Revolução Francesa, quando foram proclamados pela primeira 
vez os direitos inauferíveis do homem". 

Tal manifesto contava com apenas dezoito assinaturas, entre 
elas as de Saldanha Marinho (primeiro signatário e provavelmente 
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o redator do texto), Quintino Bocaiuva, Campos Sales, Range1 
Pestana, Aristides Lobo e Ubaldino do Amaral, para citar os mais 
conhecidos. 

E significativa a comparação deste manifesto com o de 1870. 
Não só para se constatar a mudança de atitude dos republicanos, 
como para caracterizar suas naturezas. O de 70 é um manifesto 
doutrinário, praticamente sem programa e sem ação; o de 87, ao 
contrário, é um manifesto-programa, mas sem a menor preo- 
cupação doutrinária. Dir-se-ia que um fora escrito para as elites, 
o outro para as massas. Um é excessivamente cauteloso, o outro 
chega a ser excessivamente desabrido. 

O apelo a Revolução Francesa como balisa política e social 
- quando esperam que a abolição se faça antes da data cente- 
nária (e de fato se faz) do glorioso movimento de 1789 - pode 
ser levado a conta da influência positivista, como aliás, todo o 
francesismo da propaganda republicana: era frequente tocar-se 
a Marselhesa nas reuniões de republicanos, da mesma forma que, 
com o advento do novo regime, o dia 14 de julho foi considerado 
feriado nacional, em igualdade de condições com o 7 de setembro 
e o 15 de novembro e ainda outras datas de nosso calendário 
cívico. E feriado nacional foi o 14 de julho durante toda a Pri- 
meira República. Lembramo-nos de nosso tempo de menino, quan- 
d.0, no dia 14 de julho, a banda de música tocando no coreto do 
jardim da cidade em que morávamos, iniciava e terminava sua 
'.retreta" com o hino nacional brasileiro e logo em seguida a 
Marselhesa.. . Da mesma forma que o Ordem e Progresso, absur- 
damente inscrito em nossa bandeira, o titulo de cidadão nos tra- 
tamentos cerimoniosos ou até o Saúde e Fraternidade, com que 
nos ensinaram a começar as cartas, hábito que, adquirido na in- 
fância, conservamos até hoje em nossa correspondência parti- 
cular, o que tem feito muita gente pensar que somos positi- 
vistas. . . 

É estranho, contudo, que não haja no manifesto que tão lon- 
gamente citamos (e o fizemos de propósito por ele ser tão pouco 
conhecido) alguns dos tópicos em que mais se compraziam os 
propagandistas: a separação entre a Igreja e o Estado ("ta libera 
chiesa en 10 libero stato", na fórmula de Cavour), a instituição do 
registro civil ou a secularização dos cemitérios. Mesmo o apelo 
ao ideal da federação, que é tão acentuado no manifesto de 1870, 
não vem tão enfatizado como seria de se esperar. Talvez por já 
estarem estes pontos mais arraigados na consciência do povo, 
lima vez que eles não eram privilegio dos republicanos. 

Eis-nos chegados a um ponto deveras significativo: o que era 
próprio dos republicanos? qual a originalidade do sistema que 
pregavam ou qual o programa de seu partido? Já foi lembrado 
por Raul de Andrada e Silva que, excetuado o repúdio da monar- 
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quia, o manifesto de 1870 (e mesmo os outros posteriores, acres- 
tamos nós) nada veio adicionar ao que, antes, era pregado pelos 
monarquistas liberais. E a simples mudança de regime, substi- 
tuíndo um imperador vitalício por um presidente eleito cada qua- 
tro anos, talvez fosse o menos importante para a mudança que a 
República necessariamente deveria implicar. Tinham razão os 
grandes mestres da Política do século XVIII quando teorizavam 
independentemente dos regimes políticos. O que Ihes interessava 
era a limitação do poder do Estado, mediante o governo repre- 
sentativo (na velha fórmula de Locke) ou o sistema do "contrato 
social", da fórmula rousseauniana, que acabou gerando o consti- 
tucionalismo que marcou tão acentuadamente os primeiros vinte 
ou trinta anos do século passado. Mas, sem que isto implicasse 
necessariamente em mudança de regime, pois tudo poderia ser 
obtido quer sob a forma monárquica, quer sob a republicana. A 
prova está em que os países que atualmente levaram ao grau mais 
perfeito o governo representativo, continuam sendo monar- 
quias. . . 

Mas onde, entre nós, "pega o carro" (como se diz vulgar- 
mente) é que a República não representou nenhuma ruptura com 
o passado monárquico, tal como, setenta anos antes, a Indepen- 
dência não representara uma ruptura total com o passado 
colonial. 

O Império, instituido em 1822 e institucionalizado em 1824, 
conservou muito do espírito e dos vícios do sistema colonial, tal 
como a República, implantada em 1889, e institucionalizada em 
1891, conservou praticamente todos os vicios do sistema monár- 
quico que o manifesto de 1887 tão duramente criticava. Seria in- 
cômodo indagar: quais, das mazelas apontadas pelo violento ma- 
nifesto e que, ao ver dos seus signatários, eram conseqüências da 
monarquia, foram corrigidas pela República? O sistema eleitoral 
continuou viciado; o governo representativo continuou uma farsa; 
os partidos políticos continuaram desacreditados, girando mais 
em torno de homens que de idéias; os pobres e oprimidos conti- 
riuaram sendo aviltados; o patrimônio público continuou sendo 
esbanjado "em negócios equívocos ou empresas temerárias e 
ruinosas, fomentadas pelo espírito de especulação ilegítima e pela 
sede imoderada de lucros alcançados a custa do suor do contri- 
buinte" (frase do manifesto); a instrução pública continuou por 
muito tempo abandonada, salvo as poucas exceções de alguns 
estados; os privilégios, não mais de nobreza, mas de classes ou 
de posições, continuaram; os recursos do Estado continuaram 
sendo desbaratados; o funcionalismo público continuou exagera- 
cio e supérfluo; os vínculos morais continuaram relaxados e os 
costumes públicos continuaram corrompidos; os escrúpulos con- 
tinuaram ausentes; a irresponsabilidade, generalizada; a ausência 
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de consciência partidária, já tão criticada na monarquia, talvez 
se tenha acentuado na República, porque esta propiciou o surgi- 
mento de muitos outros partidos; o mandonismo local, como re- 
flexo das oligarquias, acentuou-se muito mais no novo regime, 
pois ele propiciou novas oportunidades eleitorais (não existentes 
na monarquia) e foi sempre em função destas oportunidades 
eleitorais que o "coronelismo" mais se exacerbou. Enfim, se o 
manifesto de 1887 fosse escrito, por exemplo, na década de 1920, 
cremos que dele não se precisaria tirar uma só linha, a não ser 
obviamente aquela que pregava a substituição da monarquia pela 
república. A um "Império de fazendeiros" vai substituir uma 
"República de fazendeiros". Valemo-nos, mais uma vez, do bom 
senso e da sabedoria de Raul de Andrada e Silva: "A República 
de 89, correspondia ao predomínio da nova classe de proprietários 
rurais, não muito diversa da antiga aristocracia agrária, no plano 
dos interesses econômicos. Com efeito, o advento da República 
não acarretou abalo violento e repentino a estrutura sócio-econô- 
mica, vindo apenas favorecer e apressar transformações pelas 
quais estava passando essa estrutura; e facilitar a ascensão dos 
homens de média condição social, que eram os mais afeitos ao 
tipo de iniciativas da renovação em marcha. As vaguezns do ms?ii- 
festo (de 1870) talvez em parte procedam do fato de ser politica- 
mente imprecisa a fase histórica em que surgiu esse documento, 
quando ia tomando corpo a descrença no regime imperial, mas 
ainda não se generalizara a confiança nas excelências da Repú- 
blica ou de outro sistema que pudesse substituir o arcabouço 
constitucional em vigor". 

E são estas "vaguezas", a que se refere Raul de Andrada e 
Silva, que acabam comprometendo os próprios republicanos, le- 
vando muitos a abandonar suas fileiras, como o caso de Lcjs 
Gama, logo no início da propaganda, que se decepciona por não 
ver no ideal propagandista aquilo que, no seu entender, deveria 
ser o leit-motiv de todo o movimento: a questão da propriedade 
e da escravidão; ou o caso de Silva Jardim, que, dando a impres- 
são de ser a figura dominante de uma ala mais avançada, mais 
revolucionária da propaganda, acabou demonstrando. nos seus 
ruidosos meetings, estar mais preocupado com o fato de a herdeira 
do trono ser casada com um príncipe francês, do que propria- 
mente com o ideal republicano, e acabou desiludido com aquela 
que não era a república dos seus sonhos. Se isto o infeliz repu- 
blicano dizia apenas um ano depois da implantação da República, 
ficamos a pensar o que diria ele se, em vez de engolido pelo Ve- 
súvio, tivesse retomado ao Brasil e visto a República como ela 
se desenvolveu depois. 

Ainda a esta vagueza podemos atribuir curioso paradoxo: os 
republicanos que levaram vinte anos fazendo a propaganda da 
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República, num dos mais belos movimentos de nossa História. - 
através de todos os meios disponíveis: congressos, convenções, 
jornais, livros, clubes, comícios, manifestos, etc. - não chegaram 
sequer a proclamá-la. A proclamaçáo resultou, como é sabido, 
ae um golpe militar, talvez a única cousa nao desejada pelos pro- 
pagandistas. E nenhum deles - ironia! - aparece no ato da pro- 
ciarnação. Aparecem, isto sim, na organizaçáo do novo regime, 
logo que o chefe do governo provisório constituiu seu primeiro 
ministério, e, depois, obviamente, na institucionalizaçáo do sis- 
tema, com a Assembléia Constituinte e, como conseqüência, a 
Constituição de 1891. Mas, sem aesprezar a experiência dos velhos 
estadistas imperiais. Não nos esqueçamos de que dois eminentes 
conselheiros da monarquia ocuparam a presidência da República 
e um outro estendeu sua ação e participação na vida pública até 
a década de 1920, ou seja quase quarenta anos após a instituição 
do regime. E é em torno desta veneranda figura monárquica 
que vão se reunir os jovens crentes na Democracia, desejosos de 
salvar a República quando ela chega a uma situação bem pior 
que a do Império em 1889. E não nos esqueçamos também de 
Gue apenas dois, dentre os grandes propagandistas da República, 
ascenderam a cuml suprema da nação. 

A falta de consciência política leva o povo brasileiro aquele 
estado de indiferentismo, que o manifesto de 1887, já apontava 
como o pior dos males do Brasil. E este indiferentismo continus 
na República. Se, no famoso telegrama de Aristides Lobo, o povo 
assistiu a tudo bestializado e muitos pensavam até que se tratava 
de uma parada, por outro lado ninguém terçou armas para de- 
fender o Império. Apenas alguns saudosistas, que nada podiam 
fezer de concreto, curtiram suas maguas e decepções pelos jor- 
nais ou em livros, mas sem nenhum toque que movimentasse ou 
sequer emocionasse o povo, como nos casos do Conde de Afonso 
Celso, do Visconde de Taunay e, mais tarde, de Eduardo Prado. 
Em Taunay vê-se muito mais fidelidade ao Imperador que pro- 
priamente ao Império e os seus escritos avulsos reunidos postu- 
mamente em livros, não convencem muito. Ainda a propósito 
deste indiferentismo, vale citar o depoimento de Max Leclerc, des- 
pachado para o Brasil a cata de novidades por importante jornal 
de Paris, assim que lá chegou a noticia da proclamação da Re- 
pública. Ficamos a imaginar como tal notícia devera ter ecoado 
em França, pais que D. Pedro I1 visitou diversas vezes, onde 
tinha excelentes amigos, com os quais se correspondia freqüen- 
temente e cujos institutos culturais frequentava quando de suas 
viagens. Além do mais, tratava-se de um Habsburgo, pertencente, 
pois, a mais importante dinastia monárquica já existente. Pois 
era esse homem que vinha de ser deposto. Que tema excelente para 
uma reportagem! Vale a pena ler o que o jornalista francês escre- 
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veu: esperando ver tanta cousa, não viu nada. Tudo calmo, tudo 
tranqüilo. Apenas, em vez de um imperador, um marechal no ga- 
verno. E tudo continuando a mesma cousa. . . 

A exceção brasileira na América, pois o Brasil fora a única 
riação de todo o continente americano a adotar a monarquia 
como forma de governo, constituiu sempre um captis diminutio, 
frequentemente martelado pelos propagandistas, especialmente 
quando estabeleciam comparaçio com os Estados Unidos; caso 
de Quintino Bocaiuva, por exemplo, que atribuia o grande desen- 
volvimento daquele país ao fato de ser república e não monar- 
quia. Mas, tivesse o grande propagandista olhado para outros 
países americanos, e talvez seu entusiasmo não fosse tão grande. 
Todos os países americanos, fora o Brasil, eram repúblicas, mas 
tirante duas ou três exceções, era o caso de se dizer: mas que 
repúblicas! Foi certamente a consciência disto que levou o presi- 
dente da Venezuela, Rojas Paul, a exclamar assim que lhe con- 
taram da proclamaçáo da República no Brasil: "Acabou-se a única 
República da América: o Império do Brasil". 

Toda uma literatura existe, de natureza salvacionista, a mar- 
car de maneira bem acentuada o desencanto com os primeiros 
tempos do novo regime. Grande parte dessa literatura está sendo 
objeto de teses universitárias, num excelente processo de revisão 
e alguns dos seus títulos mais significativos estão fazendo jús a 
novas edições. Pondo de lado os autores simplesmente panfletá- 
rios, colocaríamos no topo dessa literatura a obra de Alberto 
Torres, talvez o maior pensador político da República. Sua obra, 
constituida de dois livros principais - O Problema Nacional 
Brasileiro e A Organizaçáo Nacional, aquele servindo de introdu- 
ção a este não encontrou a receptividade que merecia. Ficou tão 
esquecido quanto o próprio autor, falecido em 1917. 

Com a Revolução de 1930, que se apresentava com um caráter 
acentuadamente salvacionista, a obra de Alberto Torres voltou à 
tona. Os que pretendiam salvar o Brasil, corrompido por quase 
quarenta anos de um regime viciado, como frequentemente se 
dizia, descobriram que o grande pensador fluminense poderia 
servir-lhes em muito. Diversos autores passaram a analisar-lhe 
a obra, entre eles Oliveira Viana e Cândido Mota Filho. Alcides 
Gentil publicou um livro condensando suas idéias e seus dois 
livros principais foram logo reeditados pela prestigiosa coleção 
"Brasiliana", en.tão no seu início, assim como o livro de seu 
fiel discípulo Saboia Lima; chegou-se a fundar uma "Sociedade 
dos Amigos de Alberto Torres". Os integralistas, também com 
vocação salvacionista, apropriaram-se dele, como se fosse um dos 
seus, citando-o a todo instante e transcrevendo em seus jornais 
e revistas muitos de seus escritos. Isto levou muita gente menos 
avisada a ver em Alberto Torres uma espécie de mentor do Inte- 
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gralismo. A propósito, vem-nos a memória episódio ocorrido 
conosco lá por 1936 ou 37. Numa roda de amigos, em que se falava 
de política, citamos o seu nome, pois havíamos lido por aqueles 
dias qualquer cousa a seu respeito; pois um dos nossos amigos, 
na maior simplicidade (e ignorância) perguntou se era a "esse 
integralista" que nos referíamos. . . Não, de modo algum. Quando 
o Integralismo surgiu, com o manifesto de outubro de 1932, fazia 
já quinze anos que Alberto Torres falecera, e pelo que sabemos 
dele, pelo que conhecemos de sua obra, podemos até afirmar que, 
se vivo fosse, dificilmente ele se alinharia nas hostes do sr. Plínio 
Salgado. 

O que havia era uma certa concordância entre algumas das 
idéias torreanas e integralistas, mas sem que isto, obviamente, 
implicasse em qualquer processo de influência ou vinculação entre 
limas e outras. Foi a mesma cousa que levou os positivistas a se 
apoderarem da República, simplesmente porque defendiam certas 
proposiçóes comuns a qualquer propagandista republicano, ainda 
que nada tivesse de comtista: sistema federativo, separação 
entre a Igreja e o Estado, casamento civil, entre outras. 
Ora, não era preciso ser positivista (e nem mesmo repu- 
blicano) para defender tais princípios. Assim também, como dis- 
semos, os integralistas apropriaram-se de Alberto Torres. Mas 
veio o Estado Novo - época nada propícia a reflexões políticas. 
pela própria extinção de todos os partidos (inclusive o Integra- 
lismo), veio a Segunda Guerra Mundial, que mudou substancial- 
mente a maneira de pensar com relação a muita cousa e, durante 
pelo menos vinte anos, não se falou mais em Alberto Torres, que 
voltou ao mesmo esquecimento em que jazera na década de 20. 

A propósito deste esquecimento de Alberto Torres. temos u m  
depoimento nada edificante quanto ao nível do nosso ensino uni- 
versitário. Foi por ocasião de um concurso de ingresso ao magis- 
tério oficial secundário do Estado, quando os pontos para a prova 
escrita eram publicados no "Diário Oficial" com alguns dias de 
antecedência. Não sabemos o que deu na banca de incluir na 
relação dos pontos, um que trazia o seguinte título "A obra de 
Alberto Torres". A verdade é que fomos procurados dias depois 
por um dos examinadores (notem os ouvintes, não candidato, 
mas um dos examinadores) que, sabendo que possuíamos uma 
ra.zoáve1 biblioteca, veio nos perguntar se tínhamos alguma cousa 
sobre Alberto Torres, pois ele nunca ouvira falar nesse nome.. . 
E havia a possibilidade de ser esse ponto sorteado! Felizmente 
não foi, e o ilustre examinador pôde dormir tranqüilo sem que 
Alberto Torres perturbasse o seu sono.. . Pois bem: vinte anos 
mais tarde, o pensador fluminense volta à tona, descoberto desta 
vez pelos homens da Esquerda! O fato de um mesmo autor ser 
igualmente utilizado por correntes de pensamento opostas, pa- 
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rece-nos a maior garantia do valor de sua obra. É porque nela, 
de fato, há qualquer causa que transcende dos estreitos limites 
ideológicos e defende postulado que não podem deixar de interes- 
sar a todos quantos, na Direita ou na Esquerda, ou mesmo sem 
posições extremas definidas, se disponham a dedicar um minuto 
de reflexão em torno dos problemas brasileiros. 

Ultimamente vem sendo a obra torreana objeto de teses uni- 
versitárias (nós mesmos participamos do julgamento de uma 
delas), uma das quais, a do Professor Adalberto Marson, já pu- 
hlicada em livro, vem como que complementar o esplêndido en- 
saio de Barbosa Lima Sobrinho, aparecido há quase quinze anos 
e sugestivamente intitulado Presença de Alberto Torres. É claro 
que não se poderia tomar hoje a obra de Alberto Torres sem sub- 
metê-la a crítica do tempo. Muitas de suas soluções talvez se nos 
afigurem atualmente ingênuas, mas pareceram ao autor apropria- 
das a época em que escreveu seus livros. O mesmo se poderá 
dizer dos autores que o editor Álvaro Pinto convidou para o in- 
quérito com escritores da "geração nascida com a República", 
publicado em 1924, com o título de A margem da história da Re- 
pública: Vicente Licinio Cardoso, Gilberto Amado, Oliveira Viana, 
Ronald de Carvalho, José Antonio Nogueira e outros; ou, pouco 
depois, os livros da chamada Coleçáo Azul (pois todos tinham a 
capa dessa cor), do editor Schmidt, do Rio de Janeiro, que cons- 
tituiram a primeira coleção de estudos políticos e sociais publi- 
cada no Brasil e entre cujos autores se encontravam Afonso 
Arinos de Melo Franco, Plinio Salgado, Alcindo Sodré, Virgínio 
Santa Rosa e Martins de Almeida; ou de certos livros, análises 
excelentes da época, que estão fazendo jús a reedições, como, 
entre outros, A verdade sobre a Revoluçáo de Outubro, de Bar- 
bosa Lima Sobrinho, Outubro de 1930, de Virgílio de Me10 Franco 
ou A República que a revoluçcío destruiu, de Sertório de Castro. 

Já se disse que o Brasil nunca foi uma terra de pensadores. 
Monteiro Lobato tem a este respeito uma deliciosa e irreverente 
crônica, que nos dispensamos de citar, tão conhecida ela é. Mas, 
justamente por não sermos uma terra de pensadores, é que deve- 
mos valorizar os poucos que temos, tirando deles as sábias lições 
que suas obras encerram. Quase cabem nos dedos: Tavares Bas- 
tos, no Império; Alberto Torres, no início da República; e mais 
tarde, Vicente Licinio Cardoso, Oliveira Viana, Cândido Mota 
Filho, para chegarmos aos nossos dias com um Alceu de Amoroso 
Lima, um Miguel Reale, um Hélio Jaguaribe, um Michel Debrun, 
que, embora estrangeiro, (mas radicado entre nós) pode ser con- 
siderado o maior conhecedor do pensamento político brasileiro. 
Quer os do passado, quer os do presente, têm obras que o estu- 
dioso de nossa história jamais poderá dispensar se quiser ter da 
evolução brasileira uma idéia que não seja simplesmente fatual, 
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mas embasada no mais legítimo pensamento filosófico, social, po- 
lítico, pensamento de que a crítica histórica não prescinde, ao 
contrário procura valorizá-lo cada vez mais. 

Há alguns anos, numa reunião do Departamento de História 
da Universidade de São Paulo, em que se discutia a programação 
para o ano seguinte, causamos certo escândalo aos preclaros co- 
legas quando anunciamos nossa intenção de ministrar um curso 
sobre a República. Ninguém, naquele alto instituto universitário, 
havia até então se abalançado a tanto. Os cursos versavam quase 
que só sobre o periodo colonial e quando tratavam do Brasil inde- 
pendente, mal passavam de meados do século passado. Julgava-se 
que a República, próxima demais, não oferecia ainda condições 
para uma análise e invocava-se para tal excusa a clássica idéia 
levantada pela historiografia alemã da "perspectiva do tempo", 
importantissima sem dúvida, mas não exclusiva para a com- 
preensão da História. Faltava bibliografia. A Única "História da 
República" então existente, a de José Maria Bello, limitava-se ao 
aspecto politico e ainda assim era considerada deficiente. Vale- 
mo-nos especialmente das fontes para a caracterização do que 
poderia ser, embrionariamente, o pensamento republicano. Bem 
ou mal, o curso foi dado. E teve o mérito de abrir caminho. 
Hoje, quem examinar no mesmo Departamento de História os 
painéis onde se afixa a relação dos cursos ministrados, consta- 
tará uma esmagadora predominância de temas sobre a República. 
Sssim também nos cursos de pós-graduação e na escolha de as- 
suntos para as monografias e teses exigidas pela carreira univer- 
sitária. Foi-se mesmo para o extremo oposto: ninguém mais 
quer estudar o período colonial ou o Império, deixando-os para 
os inúmeros brmilianists americanos que a todo instante publi- 
cam livros (e alguns muito bons) sobre nossa história. 

Hoje, evidentemente, a situação é outra com relação as fontes 
para a história da República. Um só autor, como Edgard Carone, 
já publicou dez volumes, alternando textos com análises, sobre o 
período republicano. E Sérgio Buarque de Holanda, que não se 
animou a coordenar os volumes sobre a República de sua grande 
História Geral da Czvilizaçáo Brasileira, encontrou em Boris 
Fausto um continuador que já promoveu a publicação de mais 
dois volumes que, provavelmente, não serão os únicos. E se as 
universidades brasileiras cuidassem mais de promover a publi- 
cação das teses que elas mesmas obrigam seus docentes a defen- 
der, teriamos um avolurnamento considerável da bibliografia 
sobre o período republicano, dada a já mencionada preferência 
que ultimamente vem se notando em tomo de temas relativos a 
esse período. 

Mas, lamentavelmente, a ignorância e o desinteresse cam- 
peiam entre as novas gerações. Quando, em 1973, comemorou-se 



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

o centenário da Convenção de Itu e, conseqüentemente, os jornais, 
a todo instante faziam referências ao importante evento, acha- 
mos razoável incluir no concurso vestibular a importante esta- 
belecimento universitário de São Paulo, de cuja prova de Histó- 
ria do Brasil fôramos incumbido, uma questão sobre a famosa 
Convenção, já que ela estava na ordem do dia. Redigimos a ques- 
tão da maneira mais simples e clara possível. Exatamente assim: 
"Que foi a Convenção de Itu, que se realizou na histórica cidade 
paulista, no dia 18 de abril de 1873". Notem os ouvintes que a 
data, que quase sempre constitui o pavor dos candidatos a exa- 
mes de História, já fora dada na própria pergunta. Pois bem, 
pasmem os ouvintes: entre 175 candidatos, não houve uma res- 
posta correta! e todos os candidatos tinham pelo menos o curso 
secundário completo e alguns havia até com curso superior! A 
questão, ou ficou em branco (na grande maioria) ou - o que é 
pior - veio com as mais disparatadas respostas. Houve quem 
escrevesse que a Convenção de Itu "foi uma reunião de fazen- 
deiros para protestar contra a abolição dos escravos". . . Outro 
respondeu que foi "uma reunião republicana chefiada pelo antigo 
regente do Império Padre Feijó". . .; um outro, ainda, respondeu 
que foi uma reunião para decidir se o Imperador deveria ou não 
ser expulso do país.. . Houve quem vinculasse a Convenção de 
Itu a revolução liberal de 1842, a guerra da Cisplatina, a Guerra 
d.o Paraguai, a Independência, e por aí afora. As respostas rece- 
bidas dariam mais um volume do famoso Festival de Besteiras 
no estilo do falecido Sérgio Porto. 

Risum teneatis? perguntaria um romano antigo. De fato, é 
dificil conter o riso diante de tanta tolice. Sem querer dar uma 
de Conselheiro Acácio, bem poderíamos dizer que tudo isso seria 
muito divertido se não fosse triste. Sim, triste demonstração de 
uma ignorância que campeia desenfreada entre os nossos estu- 
dantes, obnubilando-lhes o próprio bom senso e até a noção co- 
mum das coisas. Mas, não são eles os únicos culpados. 

Há alguns anos, um ilustre presidente da República, ao inau- 
p r a r  a nova sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
no Rio de Janeiro, proferiu, em seu discurso, uma frase lapidar, 
dessas que devem ser guardadas para a posteridade, e que o Ins- 
tituto, mui sabiamente, fez inscrever no hall de entrada do edifí- 
cio. Disse ele: "Não se governa sem história e sem historiadores". 
O que se lamenta é que tenha sido justamente o governo desse 
presidente que praticamente eliminou o ensino da História no 
curso secundário de nosso país, obrigando muitas Faculdades de 
Filosofia, por falta de mercado de trabalho, a fechar seus cursos 
de História, ou então reduzi-lo a vala comum dos "Estudos So- 
ciais", híbrido que não diz nada e que ninguém sabe o que deva 
ser. E enquanto não se proceder a uma reforma do ensino que 
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dê novamente a História aquela posição que ela já teve em outras 
épocas, não poderemos ter esperanças de melhores dias para o 
easino de nossa matéria. Ainda bem que existem instituições 
como esta, que não descuram de seus objetivos nem da missão 
de que se investiram quando de suas fundações, e procuram trazer 
sempre vivo o facho do culto à história, para que se não perca 
de vez a memória nacional, já tão ameaçada. E as efemérides. 
como a que comemoramos nesta noite, constituem oportunidades 
felizes para o avivamento dessa memória, ainda que seja pela 
voz pálida de quem vos fala. 



NECROLÓGIO DOS SÓCIOS FALECIDOS EM 1979 

Mário SaveEli 

Mais uma vez retorno a esta tribuna para a resenha amarga 
-de encerramento de mais um exercício de atividades de nosso 
Instituto: a do preito de saudades e gratidão aos Confrades que, 
deixando exemplos luminosos de nobre agir, para a Eternidade 
partiram. 

São estes os Companheiros de ideais, de estudos e de ação 
que desapareceram no decorrer do ano de labor que se encerra 
com esta sessão que o afeto, respeito e admiração pelos que não 
mais participam de nosso convívio tornam solenissima: 

Sócios eméritos: 

- José Eugênio de Paula Assis - patrono Armando de Arruda 
Pereira 

- Monsenhor Paulo Aurisol Cavalheiro Freire - patrono Pedro 
Dias de Campos 

Titulares 

- Agostinho Vicente de Freitas Ramos - patròno Cons. Pedro 
Luiz Pereira de Souza 

- Frederico Lane 
- Moacyr de Faria Jordáo - patrono Salvador Correa de Sá e 

Benevides 
- Vicente de Paulo Vicente de Azevedo - patrono Conde José 

Vicente de Azevedo 

Honorários: 

- Antônio Carlos Cardoso - patrono Edgard Egydio de Souza 
- Benedito Montenegro - patrono Arnaldo Vieira de Carvalho 
- Pe. Eliseu Murari - patrono Mal. Milton de Freitas Almeida 
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- Fernando Homem de Mello Lacerda 
- Hilário Veiga de Carvalho - patrono Oscar Freire 
-- José Augusto Cesar Salgado 
- José Herculano Pires - patrono Alexandre Herculano 
- Luis Antônio da Gama e Silva 

Correspondentes nacionais: 

- Christovam Camargo 
- Elmano Gomes Cardim 
- Paulo de Campos Porto 
- Roberto da Mota Macedo 

Correspondente estrangeiro: 

- Ambrósio Perera 

JOSE EUGENIO DE PAULA ASSIS 

Eis-nos ante um Grande Senhor na elegância do porte e na 
forma de agir. Na personalidade de Paula Assis um fator foi de- 
cisivo para o traçamento da trajetória retilínea e vertical que, dia 
a dia, numa existência longa e ativa, ampliou o respeito e a es- 
tima que infundia o cidadão prestante e de atividades múltiplas: 
a profunda religiosidade que, por certo, influiu na escolha da 
figura vibrátil de Paulo Setubal para o trabalho biográfico galar- 
doado. em 1968, com o Primeiro Prêmio do Concurso instituído 
pela Secretaria de Cultura do Estado por ser o "cantor comovido 
e suave do que São Paulo encerra de mais estremo e castiço - o 
interior, a fazenda e o caboclo" da referência de Alcãntara Ma- 
chado, mas também e sobretudo, o autor de Confiteor, que Paula 
Assis definiu "como um grito de humildade de quem, recebendo 
a graça purificadora, encontra a verdade" e, nos últimos anos da 
generosa vida, na dedicação plena a uma nova obra que, talvez, 
teremos a felicidade de conhecer em lançamento póstumo: São 
Francisco de Assis, a devoção constante do confrade inesquecível. 

Nascido em Muzambinho, em 1894, filho do Coronel Boaven- 
tura de Paula Assis, que fora propagandista ativíssimo da Repu- 
blica, com apenas dois anos de idade foi trazido pela família 
para São Paulo. onde cursou o Ginásio do Carmo e o Nogueira 
da Gama. Fez, a seguir, com brilho, o curso de Medicina na Fa- 
culdade do Rio de Janeiro, concluido em 1918. Para doutora- 
mento defendeu a tese "Da sífilis nasal e seu diagnóstico dife- 
rencial". Estava definido o campo em que alcançaria renome que 
transpõs fronteiras: o da otorrinolaringologia. Fez curso de espe- 
cialização nos Estados Unidos e, ao regressar a Pátria, formou 
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entre os fundadores do Colégio de Cirurgióes. Sua profícua car- 
reira profissional é expressa por estes marcos: Médico-Chefe da 
clínica O.R.L. dos Hospitais Matarazzo e Nossa Senhora Apareci- 
da; Adjunto da clínica O.R.L. da Santa Casa de São Paulo; Coro- 
nel-Médico-Chefe do Hospital da Força Pública do Estado de São 
Paulo; Médico-Chefe do Serviço de Saúde da Revolução Constitu- 
cionalista; Primeiro Secretário da Associação Paulista de Me- 
dicina. 

O êxito pleno na profissão foi o coadjuvante para a conquista 
d a  projeção cultural e social, traduzida neste elenco de títulos 
destacados entre muitos: Sócio emérito deste Instituto; Membro 
do Ateneu Paulista de História, da Sociedade dos Cavaleiros de 
São Paulo, do PEN Center de São Paulo, da Sociedade Brasileira 
de Escritores Médicos, da Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra e da Associação Paulista de História da Me- 
dicina. Conselheiro da Sociedade "Amigos da Cidade". Presidiu 
o Rotary Clube de São Paulo. 

Escritor escorreito, legou-nos farta messe de trabalhos, pre- 
dominantemente de natureza histórica. Citemos apenas alguns, 
que bem definem a amplitude de seu saber: 

A Primeira Administração Civil da República (Revista Admi- 
nistração Paulista, set. 1972); 
Rondon - Símbolo de Fraternidade (Revista do Ateneu 
Paulista de História, no 81; 
A s  dissensões entre o Padre Manoel da Nóbrega e o Bispo 
D. Pedro Fernandes Sardinha (Poliantéia do IHGSP-1970); 
Assembléia Constituinte de 1823 (Poliantéia. do IHGSP-1972); 
Armando de Arruda Pereira (IHGSP-1968); 
Vital Brasil (Rev. Academia de Medicina de São Paulo). 

Seu livro "Bartolomeu Lourenço de Gusmão - Edição Sa- 
raiva, 1968, mereceu Menção Honrosa no Concurso patrocinado 
pela Secretaria da Economia e Planejamento do Estado de São 
Paulo. 

Outra sua obra - "Prudente de Moraes" - em concurso 
instituído por este Instituto conquistou, também, Menção 
Honrosa. 

Tão ampla e versátil ação profissional e cultural, os firmes 
princípios éticos e a profunda Fé Cristã que foram a constante 
definem a grandeza de uma vida. 

MONSENHOR PAULO AURISOL CAVALHEIRO FREIRE 

Eleito a 17 de janeiro de 1938. 
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inseridas figuras representativas do escol humanístico da Igreja 
Católica. E neste relato de despedida encontramos, como parcela 
alta de um triste todo, dois mensageiros dessa cultura edifica- 
dora: Monsenhor Paulo Aurisol Freire e Padre Eliseu Murari. 

Monsenhor Cavalheiro Freire, que durante 41 anos pertenceu 
a nossa grei de custódios do pretérito da Pátria, como historia- 
dor, deixou ampla contribuição representada sobretudo em arti- 
gcs memoráveis dispersos pela imprensa (e seria útil tarefa reu- 
ni-los), sobretudo na vibrante "Folha da Manhã" e no tradicional 
- e, lamentavelmente, desaparecido - Correio Paulistano. 

De sua admiração cívica a vultos que contribuiram para a 
ação consciente, corajosa, persistente e viril que plasmou a gran- 
deza de São Paulo é prova o patrono que escolheu: Pedro Dias 
de Campos. 

AGOSTINHO VICENTE DE FREITAS RAMOS 

Eleito em 1964. 
Um talento robusto, vivo e álacre que ao partir, de certa 

forma, alterou a convivência desta casa: não mais os versos sim- 
ples, mas cintilantes, traçadores dos perfis dos Confrades de 
"Prata da Casa"; não mais as dissertações estribadas na memória 
prodigiosa de um lidador cuja vida modelar de muito transpós 
2s oito décadas! 

Na busca de dados para estes elogios póstumos, compulsei 
a Proposta de Agostinho Ramos. 

Emociona e enternece! 
Na consulta sobre funções exercidas, apenas este informe que. 

na sua simplicidade é, por certo, dos mais abonadores: Professor 
Público Primário. 

No referente a títulos honorificos, uma resposta comovedora: 
"cão os tenho". 

Na sobre as instituicões culturais de que é sócio: "de ne- 
nhuma ". 

Seria uma Proposta que São Francisco de Assis, o divinizador 
c12 humildade, assinaria. E aí está a sua incomensurável gral- 
deza. E compreenderam-na 14 dos nossos Confrades, dos mais 
distintos que subscreveram a solicitação de ingresso, propiciando 
ao Instituto uma grande conquista: a do erudito historiador de 
sua comuna berço: a mais que bi-centenária Bananal, ponto de 
penetração em solo bandeirante da "onda verde" e opulentadora 
do café, provinda da província fluminense para dar ao trato pau- 
lista da bacia do Paraíba sete décadas de prosperidade que pode 
 SE^ expressa numa simples referência histórica: a dos banqueiros 
londrinos exigirem o endosso dos lavradores de Bananal para 
atender a empréstimo solicitado pelo Govêrno do Império. 
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Da obra escrita de Agostinho Ramos - que foi essencialmente 
um comunicador oral - menciono "Recordação de 32 em Ca- 
choeira", na qual, no estilo terso do narrador, depreende-se toda a 
sua corajosa e útil participação nos instantes heróicos do Movi- 
mento Constitucionalista (quando Cachoeira Paulista foi séde do 
Quartel General da Zona Norte, do Correio Militar MMDC e posto 
ae abastecimento do hoje lendário "trem blindado") - instantes 
acendi-adores de permanente vibração cívica, que em Agostinho 
Ramos evidenciou-se na modelar administração, por longo tempo, 
realizada em Cachoeira Paulista, atuação consagrada na mo- 
numental obra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
'Enciclopédia dos Municípios" que informa serem os dados ins- 
truidores do relato relacionado com Cachoeira Paulista - a antiga 
Valparaíba - provenientes do trabalho histórico do então Prefeito 
(1957): Agostinho Vicente de Freitas Ramos. E se o Chefe do 
Executivo pôde apresentar obra escrita que constituiu fonte 
informativa abalizada para notícia sobre o Município0 por ele 
administrado é, sem dúvida, ocorrência excepcional na conste- 
lação comunal brasileira. 

FXEDEXICO LANE 

Eleito a 19 de outubro de 1957. 
Formado em agronomia pela renomada Escola de Lavras em 

Minas Gerais, que muito honrou com a obra cultural e científica 
realizada numa vida exemplar de profícuo e ininterrupto labor. 

Inteligência versátil, foi um fascinado pela nossa natureza 
e pela nossa Gente, em seus aspectos mais autênticos, o que o 
levou a, com relevo, integrar. 

A Comissão Paulista de Folclore. a Sociedade Brasileira de 
Biologia, a Sociedade Brasileira de Entomologia e, em projeçfio 
internacional, como "fellow", a John Simon Guggenheim 
Fondation. 

Entre as atividades profissionais que, proficientemente exer- 
ceu, - evidenciando acendrada vocação para a pesquisa científica 
- citaria as de: 

Assistente do Museu Paulista ( 1936-39) 
e Biologista do Departamento de Zoologia da Secretaria de 

Agricultura (39-55). 
De sua experiência funcional, da absorvente inclinação para 

o estudo e percuciência de observador, decorreu um legado de 
obras preciosas sobretudo pela originalidade - definida, até mes- 
mo, pelos títulos. Citaremos apenas algumas: 

Armas e técnicas de briga nas regiões rurais de São Paulo - 
1." Prêmio no Concurso de Monografias sobre o Folclore Nacional 
ùe 1951, do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo: 
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Cachimbos dos Índios Karajá 
Arcos e flechas dos fndios Kaingang 
Um ensaio sobre o bodoque 
Estudo sobre esporas e chilenas. 
Complementaria este rol, apenas parcial, mencionando os 45 

trabalhos de entomologia que elaborou. 
Deliciosos seus curtos contos regionais, na maioria de fundo 

folclórico. Citaria as 21 pequenas jóias que constituem o "Vórta 
boi, vórta", edição de 1951. 

Surpreende e emociona o ver como o portador de um nome 
ilustre de origem americana - Lane (que se inscreve em nosso 
patrimônio didatico com a refulgência do de Horace Lane, o 
grande artífice da criação do centro de ensino que se transmudou 
na hoje Magnífica Universidade Mackenzie) - foi, numa só ge- 
ração, envolvido pelo fascinio, diria telúrico, de nosso Brasil, que 
caracteriza sua obra consagradora. 

V I C E N T E  DE PAULO V I C E N T E  DE AZEVEDO 

Ao receber, a 7 de junho de 1968, Vicente de Paulo Vicente 
de Azevedo na Academia Paulista de Letras, Gofredo da Silva 
Telles, o fidalgo a quem a idade não havia privado da figura apo- 
linea, no exórdio da magistral oração, afirma que, ao receber a 
láurea da Faculdade gloriosa das Arcadas franciscanas, o seu pa- 
rsninfado elegeu um lema: "Viver para o alto". Diz ainda o douto 
ocupante da cadeira de nosso cenáculo literário maior que tem 
por patrono José de Anchieta que o imortal que saudava já havia, 
desde que tomara consciência de sua função social, adotado ina- 
movivel norma: "Viver para o bem", obediente aos imperativos 
atávicos de sua grei, das mais ilustres da nobiliarquia paulista, e 
o ático tradutor de "A vigília de Venus", relembra a figura do 
Conde José Vicente de Azevedo, progenitor de nosso evocado de 
zgora: cidadão cuja munificência dignificou São Paulo com ele- 
vado número de "escolas, educandários, asilos e clínicas benefi- 
centes". Alguns dos presentes, por certo, ainda lembram do velho 
professor do Ginásio do Estado em seu traje preto de impecável 
distinção, que, passo rápido e olhos miúdos atrás das lentes com 
aro leve, era simbolo vibrátil, apesar dos anos, de uma São Paulo 
amável e piedosa que começava a desfigurar-se - diria vulgari- 
zar-se - ante os imperativos tumultuantes e massificantes do pro- 
gresso, que, infelizmente, nem sempre é civilização. 

Mas, falemos do filho ilustre que soube honrar a memória do 
cidadão douto e humanitário: Vicente de Paulo Vicente de 
Azevedo. 

Mencionemos alguns de seus postos e titulas: Bacharel em 
Direito em 1920 e Promotor Público em sucessivas e rápidas pro- 
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moções nas Comarcas de Santa C m  das Palmeiras Bebedouro e 
São Carlos; Promotor Público na Capital, em 1930; Diretor do 
Serviço de Guerra no Movimento de 1932; Chefe de Polícia, em 
1934 e no mesmo ano, Procurador Geral do Estado. E ainda: 
Professor da Faculdade de Direito da Usp, em 1939; Desembar- 
gador, em 1945; Catedrático da Pontifícia Universidade Católica. 
em 1946; Membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; 
Membro do Conselho Penitenciário do Estado; Membro do 
Ateneu Paulista de História e da Associação dos Cavaleiros de 
São Paulo. Na Academia Paulista de Letras ocupou a Cadeira 27, 
que, numa predestinação de acolhedora de luminares do Direito, 
teve como patrono o Barão de Ramalho, fundador Gama Cer- 
queira e antecessor de nosso biografado a Manoel Carlos. 

Do polígrafo escorreito e infatigável cito, para dar idéia da 
amplitude da obra, alguns - apenas alguns - títulos: O Código 
Criminal do Império, 1930; Biografia de Álvares de Azevedo, 
1931; Crime, Dano e Reparação, 1934; Curso de Direito Judiciário, 
1952; Biografias de José de Arouche Rendon e de Luís Nicolau 
Fagundes Varela, avô do Poeta. 

Com relevo menciono: "A vida atormentada de Fagundes 
Varela". Quatrocentos e cinqüenta páginas de percuciente in 
vestigação e elegante narrativa. Obra magistral que nos traz, pal- 
pitante, a figura do moço desassisado que "foi o poeta mais 
poético de todos os poetas brasileiros". 

E enquanto elaborava as obras mais amplas que apontei, um 
caudal precioso de artigos, ensaios e monografias. Trabalhos de 
pesquisa e interpretação, caracterizados pela rigorosa busca da 
realidade - o mérito maior do historiógrafo -, com pendor para 
temas biográficos atinentes a poetas - sobretudo os românticos: 
Gonçalves Dias, Casemiro de Abreu, Álvares de Azevedo e Fagun- 
des Varela. 

O jurista sabia que "o direito não exclui a poesia". O cien- 
tista sabia que arte e ciência se voltam para um mesmo fim: o 
enobrecimento da existência. E é nessa simbiose da verdade e 
do belo que reverenciamos a memória de Vicente de Paulo Vicente 
de Azevedo. 

ANTONIO CARLOS CARDOSO 

Eleito a 16 de março de 1957. 
Na sociedade paulista, da qual foi uma das mais lidimas ex- 

pressões, o Prof. Antônio Carlos Cardoso, constituiu-se no exem- 
plo nobre de refinamento e cavalheirismo. Nenhuma das muitas 
preocupações que, por certo, interferiram na longa e ativa vida 
desse Grande-Senhor fez com que, a qualquer momento e em 
qualquer circunstância, ele náo tivesse a atitude mais fidalga. 
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Em suma, viveu no grau de perfeição o proceder de "gentleman" 
esse elegante portador da Legião de Honra. 

Engenheiro de alto renome, retomou à Escola Politécnica, na 
qual, como aluno, tanto se distinguira, para ser catedrático e pos- 
teriormente Vice-Reitor da USP. 

Membro destacado e Diretor do Instituto de Engenharia de 
São Paulo, do Instituto de Organização Racional do Trabalho 
(IDORT). Integrante da "Society for the promotion of Engi- 
neering Education" e da "American Institute of Electrical 
Engineers". 

Além da cátedra, exercida modelarmente, foi Diretor do De- 
oartamento das Municioalidades (1931) 
A 

Diretor Regional cio Serviço de Defesa Civil de São Paulo 
(1942) 

Membro da Comissão de Estudos de Localização da Nova 
Capital do Brasil (1949). 

Tive a honra de, na Light, ocupar posição na qual ele, como 
em tudo, muito se destacou: a Chefia do Departamento de Rela- 
ções Públicas - aliás, o mais antigo do Brasil. 

Foi integrante do Conselho do Liceu de Artes e Ofícios de 
São Paulo, 

Presidente do Conselho Fiscal da Cia. Antártica Paulista, em- 
presa que se inscreve entre as de primeira hora na constituição 
do estuante parque fabril paulista - o maior do Hemisfério 
Austral - e membro do Conselho Consultivo da benemérita 
Fundação Antônio Helena Zerrener. 

De sua vultosa bagagem de trabalhos técnicos, citaria o ma. 
gistral relatório sobre "O abastecimento de Energia para a Ca- 
pital e o Distrito Federal", elaborado em 1946, em colaboração 
com o, depois, Ministro Lucas Lopes. 

Em nosso Instituto fez parte permanentemente de Comissões 
de História da Engenharia e, há não muito tempo, ocupou com 
raro brilho esta tribuna para o elogio póstumo de seu Patrôno: o 
Prof. Edgard Epydio de Souza. 

BENEDITO MONTENEGRO 

Eleito a 22 de junho de 1960. 
Há Criaturas eleitas, poucas por certo, que em todo o decor- 

rer da existência de participantes dos destinos da coletividade 
mantêm em ascensão o prestígio que seus méritos de início lhes 
grangearam. 

Esse é o caso - e em dimensões maiúsculas - do Prof. Be- 
nedito Montenegro. Desde muito jovem, pelas glórias colhidas no 
campo esportivo - o futebol, que então começava a conquistar 
multidões - seu nome era familiar aos paulistas e por eles que- 
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rido, depois a auréola do moço formado nos Estados Unidos, inte- 
grante da Missão Médica brasileira que participou da I.= Confla- 
gração Mundial, o valor assinalado da Congregação composta por 
expoentes da tradicionalmente famosa faculdade de Medicina de 
Pinheiros, a memória prodigiosa do professor querido pelos dis- 
cípulos que iniciou a triunfal carreira docente em 1913, como 
preparador de Anatomia, para, na cadeira de Anatomia Descritiva, 
suceder a Sérgio Meira e, por fim, em 1930, passar para a Técnica 
Cirúrgica, campo em que se destacou sobremodo no desenvolvi- 
mento da cirurgia abdominal, especialmente a gástrica, na qual 
sagrou-se mestre intransponível e de renome mundial, o orador 
fluente e escorreito, o participante intimorato do Movimento 
Constitucionalista de 32 (Aureliano Leite cita-o, em seu "Páginas 
de uma longa vida", como um dos mais ardorosos animadores da 
resisténcia quando na grande gesta a sorte já se voltava contra 
São Paulo). Grande nome da Assembléia Legislativa de São Paulo, 
Presidente da Federação dos Voluntários de São Paulo, homem 
de empresa que, devido a visão de frequente subdesenvolvida de 
dirigentes de nossa politica financeira, já em idade avançada, viveu 
momentos angustiados que soube com galhardia superar, e, por 
fim, a velhice venerada por todos aqueles que, reconhecendo valo- 
res, os cultuam. E essa personalidade múltipla que refulgiu entre 
os catedráticos da Universidade e na liderança cívica e política de 
São Paulo, inserindo-se com relêvo em sua História, não podia 
estar ausente desta Casa reconhecedora de merecimentos, e, após 
ter, a 24 de junho de 1957, ocupado esta tribuna, para pronunciar 
uma conferência de alto sentido histórico - "Os médicos e o pa- 
pel que desempenharam em "32" -, decorridos três anos, entre 
nós retornou, para ocupar o lugar que, de justiça, ihe era devido. 
Em Montenegro relembramos o médico que ao contato diuturno 
com o sofrimento humano sensibiliza-se em benefício de sua 
Gente, multiplicando em sua tarefa samaritana toda a capacidade 
de agir - nele imensa. 

FERNANDO HOMEM DE M E L 0  LACERDA 

Eleito a 21 de maio de 1966. 

Bacharel pela Faculdade de Direito da USP, numa carreira 
profissional plena de êxitos - que foram compensações justas a 
sua profícua laboriosidade -, Fernando Homem de Mello Lacerda 
prestou serviços que o tornaram credor da gratidão sem lindes 
de sua Gente, pois dedicou muito de seus amplos conhecimentos 
e de sua capacidade de trabalho a um setor de atividades capital 
para a solução do problema básico de nossa estrutura sócio-rco- 
nômica: o do abastecimento. 
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E preconizou o meio mais lógico - e diria mesmo, como já 
o afirmou Sua Eminência Reverendissima D. Carlos Carmelo, 
Cardeal Mota, o mais cristão para alcançar a grande meta: o 
cooperativismo. 

Conquistado em árduo concurso o 1." lugar como técnico em 
Cooperativismo, impos-se de pronto como líder na benemérita 
luta, tornando-se sucessivamente: Vice-presidente da Associação 
dos Técnicos em Cooperativismo (1960-61 1; Representante do 
Estado de São Paulo e Relator no Grupo Nacional de Trabalho 
sobre Crédito Cooperativo; advogado da Associação Paulista das 
Cooperativas de Crédito. Presidente da Comissão de Legislação 
ao  1." Congresso das Comissões Técnicas de Eletrificação Rural, 
Crédito Cooperativo e Legislação Agrícola do Departamento de 
Assistência ao Cooperativismo. Na divulgação da idéia cooperati- 
vista, da qual foi incansável paladino. pronunciou notáveis confe- 
rências em Itapetininga, Manlia, Presidente Prudente, Olímpia e 
Santos. 

Publicou um estudo doutrinário que tem méritos normativos 
para a complexa matéria abordada: "O menor e o cooperati- 
vismo". 

Quando o País vive o momento angustiante de uma escalada 
inflacionária que ameaça até mesmo a estabilidade social - e bem 
sabemos que uma das causas dessa situação é a insuficiência de 
produção agro-pastoril, ante o impetuoso incremento demográfico 
- evidente é o mérito da patriótica atuação do Confrade a quem 
estou rendendo preito. 

HILARIO VEIGA DE CARVALHO 

Em Hilário Veiga de Carvalho deparamos em grau de per- 
feição a esmerada cultura humanística como plasmadora de per- 
sonalidade que integralmente dignifica a Criatura de Deus. 

Bastaria de seu currículo opulento pinçar alguns dos títulos 
para tomar evidente o privilégio que, em ato de justiça, soubemos 
conquistar de tê-lo como Confrade. Professor Emérito da Faculda- 
de de Medicina de São Paulo, Professor Livre Docente da Fa- 
culdade de Direito da USP, Professor fundador da Faculdade de 
Direito da Universidade Mackenzie, Professor Emérito da Faculda- 
de de Direito de Presidente Prudente, Grão-Cruz da Ordem do 
Ipiranga, conferida pelo Governo do Estado de São Paulo, e CO- 
mendador da Ordem de Instrução Pública, conferida pelo Governo 
de Portugal. 

Duas honrarias mencionaria em separado: a de Mestre Maior 
da Medicina Legal Brasileira, conferida pelo Colóquio de Medi- 
cina Legal, Medicina Social e Criminologia e Deontologia Médica 
de 1968 e a de Doutor '"Honoris Causa" pela Universidade de 
Coimbra. A primeira, porque configura o intransponível e mere- 
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cido êxito de Hilário no campo de sua infatigável ação profissio- 
nal; o segundo porque, elevando-o ao zênite no reconhecimento 
de valor intelectual, expressa uma faceta que caracterizou sua per- 
sonalidade superior: a afeição a Portugal, que se concretizou em 
obras consagradoras como: "O sublime pelicano" e "Ouro dos 
Lusiadas". 

Dos cenáculos científicos que honrou com sua presença men- 
cionaria alguns, para dimensionar a expressão mundial do nosso 
relembrado: Vice-presidente em Paris, 1964, e representante 
permanente do Brasil na Academia Internacional de Medicina 
Legal e Social; membro da Academia Nacional de Medicina do 
Brasil, da Argentina, da Colômbia e do Pení, da Real Sociedade 
de Medicina da Inclaterra e da Academia de Medicina de São - 
Paulo. 

Membro emérito do Instituto de Coimbra, da Sociedade Ro- 
mana de Medicina Legal, da Sociedade de Medicina Legal da Fran- 
ça, da Sociedade Argentina de Criminologia e da Sociedade Alemã 
de Medicina Legal. 

Detenho-me aqui porque o enumerar todo o elenco de entida- 
des excede ao prazo regimental de um discurso como este, que 
não pode, por certo, abranger toda a obra de um titã da ação e 
do estudo como foi Hilário. 

Devo, porém, citar - como recomendação para que procurem 
de pronto conhecê-lo - o trabalho póstumo do inesquecível con- 
frade: "Paulo Eiró e os Direitos Humanos" - uma jóia de aticis- 
mo e sintese em que o doutissimo autor de Introdução ao Estudo 
da Medicina, comprova que o desditoso escritor de "Sangue Lim- 
po" não "sucumbiu" vitima de doença mental. A luz de moderno 
pensamento psiquiátrico, situa-o no devido lugar, atribuindo-lhe 
psicose resultante do espírito que dominava o ambiente social de 
seu tempo: "hão foi um doente mental, mas vitima do meio malsão 
em que teve de viver". Esta citação tirei-a do magistral prefácio 
à obra, escrito pelo nosso confrade Pedro Ferraz do Amara]. A 
evocação de Paulo Eiró tem, por certo, para Hilário uma compo- 
nente sentimental: o ambiente romântico do antigo Santo Amaro, 
onde, num dia venturoso, contraiu, na velha e imponente Matriz, 
núpcias com a mais fidalga e devotada das esposas, alicerçando 
modelar lar cristão. 

JOSE AUGUSTO CESAR SALGADO 

De Cesar Salgado reafirmo o que disse no instante amargo 
de 9 de abril, dele despedindo-me, em nome desta casa, no aa 
União dos Amigos da Padroeira do Brasil e no da Sociedade 
"Amigos da Cidade", quando, na última viagem partia para a sua 
querida Pindamonhangaba a sede im~itável de seu oráculo íntimo: 
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"A História o recordará como grande brasileiro que alicerçou seu 
permanente culto a Pátria no acendrado amor que dedicou a São 
Paulo". 

Escritor ático, historiador percuciente, parlamentar atuante, 
expoente maior de nosso Ministério Público - glorificado com o 
título de "Promotor das Américas". Ainda acadêmico das arcadas 
gloriosas, pelo talento e pela vibração cívica, fazia antever a pro- 
jeção futura, integrando-se nos ideais da Liga Nacionalista, que 
o iniciariam na arte nobilissima da qual se tornou mestre insu.. 
perável: a eloqüência. 

Como todo o homem de largos vóos, elegeu um ponto geo- 
métrico afetivo no qual centrou o compasso da própria luminosa 
ação para, descrevendo círculos concêntricos, em crescendo, che- 
gar a envolver a Humanidade. Esse fulcro foi sua cidade natai: 
Pindamonhangaba, cuja dignidade Imperial exaltaria na jóia que 
a perfeição literária alia evidência de dedicação filial que enter- 
nece e empolga: "Oração a minha terra". Do burgo de António 
Bicudo Leme e do padre Faria, partiu para tantas conquistas que 
é quase inconcebível se inscrevam em uma só vida. 

Procurador Geral da Justiça do Estado, por quatro vezes; Pre- 
sidente Honorário "ad vitam" da Associação Interamericana do 
Ministério Público; Presidente do Movimento Nacional pró-Bea- 
tificação de Anchieta e da União dos Amigos da Padroeira do 
Brasil. Presidente da Associação dos Cavaleiros de São Paulo e da 
Comissão do Monumento Histórico da Fundação da Cidade; Pre- 
sidente do PEN Center de São Paulo; Membro da Academia de 
Doutores de Madri, do Instituto de Criminologia de Buenos Aires, 
da Academia Mexicana de Ciências Penais, do Instituto Peruano 
de Direito Processual, do Comitê France-Amerique, do Instituto 
Genealógico Brasileiro, da Sociedade dos Veteranos de 32, do 
Clube dos 21 Irmãos Amigos, do Ateneu Paulista de História, do 
Instituto Histórico e Geogrrifico Guarujá-Bertioga, da Sociedade 
"Amigos da Cidade" e outras muitas entidades culturais e cívicas. 

Ocupante da cadeira 24 da Academia Paulista de Letra que 
tem como Patrono Quirino dos Santos, sucedeu a Aristeu Seixas 
e foi recebido por Guilherme de Almeida. Deste Instituto foi sócio 
titular e várias vezes, com brilho, ocupou a tribuna. Como histo- 
riador, vimô-10 - escorreito, seguro e douto - buscar e expor a 
verdade na reconstituição dos perfis humanos de João Ramalho, 
o caluniado Patriarca do Planalto, de Paulo Virgínio, o caboclo do 
hairro de Taboáo, cujo nome, na epopéia de 32, inseriu-se nos re- 
gistros dos heróis, e de Anchieta, o Apóstolo do Brasil, para quem, 
além de veneração dos altares, reclamou a glória do título de Primei- 
ro Professor de nossa Pátria. Seu último livro - o Pátio do Colégio 
- é relato integral e empolgante da luta que - impávido, douto 
e hábil - comandou, durante mais de vinte anos, para que se 
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elevasse, na acrópole cívico-espiritual da cidade que tanto amou, 
a replica evocativa da primeira casa de oração planaltina. Como 
Presidente da União dos Amigos da Padroeira do Brasil liderou 
movimento de captação de vultosos recursos para as obras da 
nova Basílica de Aparecida, pronunciando o discurso inaugural 
da construção. 

Ao relembrar, de relance, sua obra de cristão, de intelectual 
e de príncipe do Ministério Público, diria que dois monumentos 
já existem para, imponentes, demarcarem seu lugar na gratidão 
sem lindes dos compatriotas: a Basilica da Padroeira do Brasil 
e a Igreja do Pátio do Colégio. 

JOSÉ HERCULANO PIRES 

Eleito a 19 de agosto de 1972. 
Senhor de ampla cultura filosófica este ilustre filho de Avaré, 

se impôs, pelo talento e pela constância doutrinária, como figura 
exponencial de grande corrente espiritualista. Como todo o ho- 
mem de Fé era imensamente genoroso e humilde. 

Bacharel e licenciado em Filosofia pela Universidade de Sâo 
Paulo. Especializado em História e Filosofia da Educação e Psico- 
logia. 

Catedrático da Faculdade de Filosofia de Araraquara, rece- 
beu, como prova de gratidão da gente fidalga da "Morada do Sol", 
o titulo de Cidadão Honorário da terra de Honório Monteiro. 

Membro do Instituto Brasileiro de Filosofia, 
do Instituto Brasileiro de Parapsicologia, 
do Instituto de Cultura Espírita do Brasil 
e da União Brasileira de Escritores. 
Foi: Chefe do SubGabinete de São Paulo da Presidência da 

República em 1961, 

Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais (1957-58) 
e Presidente da Sala de Imprensa da Câmara Municipal de 

São Paulo (1960-62). 
De sua vultosa e valiosa obra, cito estes títulos, que bem de- 

finem a sua tendência cultural e espiritual: 
Um Deus vigia o Planeta - romance histórico-alegórico (1954) 
"Os Filósofos, panorama da História da Filosofia (1954) 
Farias Brito, um penitente da Filosofia (1963) 
Barrabás (1954) 
O Espírito e o Tempo, ensaio de interpretação antropológica 

(1964) 
Parapsicologia - Hoje e amanhâ (1970) 
Em Herculano Pires reverenciamos a cultura evangelizadora. 
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LUIZ ANTONIO DA GAMA E SILVA 

Nasceu, em 1913, na formosa Mogi-Mirim, a velha Mogi dos 
Campos, do probo e personalíssimo João Teodoro Xavier. 

Após realizar, em Campinas, o aprendizado elementar e mé- 
,dia, cursou, com destaque, a Faculdade de Direito do Largo São 
Francisco, bacharelando-se em 1934. Na carreira jornalistica, 
muito jovem ainda, ocupou a posição de redator político do tra- 
dicional - e, hoje, lamentavelmente desaparecido - Correio 
Pauiistano. Em 1935 exerceu a Promotoria Pública em sua cidade 
natal. Dedicou-se com êxito pleno a advocacia e ao Magistério 
Superior de Direito. Em 1963 foi nomeado Magnífico Reitor da 
Universidade de São Paulo, de onde partiu para missão árdua 
num momento perturbado da vida nacional: a de Ministro de 
.Justiça do Govêrno do Marechal Arthur da Costa e Silva. Muito 
lutou para a sustentação do modelo político-administrativo esta- 
belecido pela Revolução de 1964. Ainda é cedo para julgar a ação 
de  Gama e Silva como responsável pela pasta política de um Go- 
verno que, para manter-se fiel ao programa que lhe fora traçado, 
teve que adotar medidas severas e, conseqüentemente, polêmicas. 
Inegável é, porém, que Gama e Silva soube, com cultura e cora- 
gem, impor a solução que se lhe afigurou adequada para o mo- 
mento de incerteza, sem poder decidir, porém, por quanto tempo 
a situação repressiva criada se delongaria. A verdade é que, pas- 
sando pelo período inevitável de limitações da liberdade - apesar 
de uma crise que é eni grande parte decorrência da áspera, e quase 
caótica, conjuntura internacional -, chegamos ao instante histó- 
rico ansiosamente aguardado em que estamos conseguindo irre- 
versíveis e progressivas conquistas democráticas, dignificadoras 
das Criaturas de Deus. 

Gama e Silva participou, com relevo, de numerosos congres- 
sos nacionais e internacionais. Publicou centenas de trabalhos na 
imprensa e obras, sobretudo no campo jurídico. Citaríamos, entre 
as muitas, estas: A Ordem Pública em Direito Internacional Pri- 
vado; As Qualificações em Direito Internacional Privado; A Lei 
Penal nas Relações Jurídicas Internacionais e Sucessão de Es- 
trangeiros. 

Indubitavelmente, com sua ação desinibida, Gama e Silva 
marcou seu lugar na História Política da Nação que - queiram 
ou não as Cassandras de sempre - marcha com firmeza para o 
proscénio da Civilização Ocidental, cuja sobrevivência, infeliz- 
mente, está condicionada ao sobrestamento do processo inflacio- 
nário, corroedor da economia, mas, sobretudo, corroedor da 
moral. 
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CHRISTOVAM DE CAMARGO 

Eleito a 5 de outubro de 1931. 
As indicações de nosso arquivo evidenciam um intelectual 

versátil, pois Bacharel em Direito, e tendo exercido com intensi- 
dade sua profissão, é citado como: Diretor da Revista Colúmbia, 
Colaborador permanente de "O Cruzeiro'' - durante longo pe- 
riodo, o magazine brasileiro de maior penetração, marcando mes- 
mo uma época em nosso periodismo ilustrado - e, como teste- 
munho de ação dinâmica, Vice-presidente do Touring Clube - 
2 entidade vanguardeira nas atividades desvendadoras dos encan- 
tos naturais e criados de nosso Pais. 

ELMANO GOMES CARDIM 

Eleito a 5 de junho de 1941. 
Uma das mais altas expressões do jornalismo brasileiro, com 

projeção internacional. 
Prêmio Cabot 1951, da Universidade de Colúmbia, N.Y. Dire- 

tor e co-proprietário do Jornal do Comércio - órgão de imprensa 
cuja trajetória de permanente prestígio remonta a 1827, o ano da 
fundação dos cursos jurídicos, quando, também, circulou, como 
mensageiro da juventude, o nosso primeiro jornal estudantil: O 
Olindense. 

Elmano Gomes Cardim nasceu em Valença, a fidalga cidade 
fluminense, que como muitas da "Velha Província dos Barões", 
conserva parcela da dignidade imperial. 

Ocupante da cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras. 
De sua obra estensa, que transluz a vocação do historiógrafo. 

cito: 
Joaquim Nabuco, As Conferências do Professor Carrie e 

Homem de Imprensa. 

PAULO DE CAMPOS PORTO 

Eleito a 5 de janeiro de 1963. 
Este lidador e estudioso infatigável, nascido em Juiz de Fora, 

teve o solar destino de eleito para, durante a mór parte de uma 
longa e profícua existência, ser construtor e aformoseador de 
jardins. 

Complementando o curso de Agrimensura da Universidade 
Livre do Rio, recebeu o diploma da Escola Nacional de Belas Artes 
do Rio de Janeiro. 

E, assim preparado, encetou uma carreira plena de êxitos de 
cientista e administrador no campo fascinante do aprimoramento 
ecológico. 
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Naturalista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 1914; 
Fundador e Chefe da Estação Biológica de Itatiaia, 1929-34; 
Membro do Conselho Florestal, 1933-38. 
Superintendente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; 
Presidente da Comissão Organizadora do Parque Nacional de - . 

Itatiaia - 1937; 
Secretário da Agricultura do Estado da Bahia - 1942-45. 
A sua Proposta para Sócio desta entidade foi instruída pelos 

títulos de 20 arimorosos trabalhos científicos relacionados sobre-. 
tudo com a nora brasileira. 

O seu valor como cientista é estadeado por este raro informe 
curricular: 

26 espécies vegetais foram dedicadas a Campos Porto por 
cientistas nacionais e estrangeiros e 2 espécies de lepidópteros. 

ROBERTO MOTTA MACEDO 

Eleito a 5 de setembro de 1947. 

Membro da Academia Carioca de Letras, Professor do Colé- 
gio Pedro I1 e do Curso de Aperfeiçoamento do DASP, de toda 
a sua obra transparece a acendrada vocação para a nossa histo- 
riografia, focalizando com predominância a presença da tão con- 
travertida, mas incisiva, figura de Floriano Peixoto, estudada em 
dois trabalhos percucientes: "Floriano na Guerra do Paraguai" 
- 1938, e a "Administraçáo de Floriano" - 1939. Ainda como 
estudos do pretérito, menciono: 

"O Barão do Rio Verde", 1940, 
"História do Brasil em 5 lições", 1943, 
"Efemérides Cariocas", e 
"Grandes Figuras do Brasil", 1938. 

AMBR6SIO PERERA 

Eleito a 4 de março de 1950. 
O Embaixador Ambrósio Perera representou em nossa enti- 

dade a cultura da Nação heróica e amiga de Bolivar - o arauto 
maior da Liberdade no sofrido Continente latino-americano. 

Diplomata e historiador, Ambrósio Perera foi autor fecundo 
e de sua obra, como exemplos de amplitude de seu labor, citamos: 

Albores de Ia Venezuela, 
E1 Tucuyo conquistado e conquistador, 
História de la Medicina de Venezuela (foi fundador da C& 

tedra na Universidade da Venezuela) e 
Uma vida católica exemplar. 
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MOACYR DE FARIA JORDAO 

Eleito a 15 de julho de 1967. 
Natural de Sertãozinho - o mais do que secular núcleo urbano 

que Malaquias Pedroso implantou na feracissima região compreen- 
dida entre o Pardo e o MogiGuaçu - Moacyr de Faria Jordáo, 
.o último dos Companheiros hoje relembrados a partir para a 
Eternidade, Bacharel em Direito, deixou-se envolver pelo fascínio 
do Embu - uma espécie de amorável Greenwich Village tropical, 
um vazio de culto as artes plásticas implantado na macerante 
.constelação comunal da Grande São Paulo. 

E tornou-se o grande historiador do reduto tradicional de 
artes, pois no passado remoto ali foi construído o primor de 
.arquitetura religiosa que é a velha igreja jesuítica. 

E Moacyr sintetisa a presença loiolista neste excerto de um 
seu escrito destinado a instruir o projeto do brasão de armas 
municipal: 

"Produto jesuitico da colonização de São Paulo, produto ama- 
durecido nos empreendimentos básicos do Império Teocrático". 

E Embu soube ser-lhe grata: outorgando-lhe, a 9 de março 
cie 1968, o título de Cidadão Emérito "em virtude dos relevantes 
e beneméritos serviços prestados ao Município" e nomeando-o 
Presidente do Conselho Administrativo Municipal do Museu His- 
tórico, Folclórico e Artístico. 

Dotado de acendrada vocação cultural e infatigável trabalha- 
.dor, Moacyr legou-nos estas três obras que, para sempre, consa- 
grarão sua figura de historiador: 

"Embu - Terra das Artes e Berço das Tradições" - publi- 
cado em comemoração do Sesquicentenário da Independência; 

"O Embu de Ontem e de Hoje" - 1968. 
"O Embu na História de São Paulo" - Menção honrosa da 

Academia Paulista de Letras de 1961 e, revisto e aumentado, em 
1964, Prêmio do Pen Center de São Paulo. 

Pelo exemplo de labor de pesquisa histórica concentrada, 
Moacyr foi modelo que homenageamos. 

Em escrito de um dos evocados de hoje - Cesar Salgado - 
busco subsídio para o fecho destas palavras de reconhecimento e 
saudade. 

No elogio de Pimenta Bueno, seu patrono na douta Acade- 
mia Paulista de Direito, o "Promotor das Américas", ao mencio- 
nar, no cenáculo paulista de cultores da Lei, a origem humilde 
de seu paraninfo, lembra que não deve ser entendida "ad litteram" 
a sentença da Gênese relembradora de que a vida do homem "se 
.consome entre duas parcelas de pó". 
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Essa advertência bíblica é, essencialmente, apelo para a hu- 
mildade. O homem foi criado "a imagem e semelhança do Cria- 
dor" e, modelado, recebeu deste o bem imensurável e imortal: a 
alma. E se a Criatura assim dotada tem a desafiante faculdade 
de bem ou mal usar a inavaliável dááiva divina, quanto merecem 
de nossa gratidáo aqueles que - como os nossos dezoito desa- 
parecidos neste ano de intenso labor -, ascendendo do pó, nos 
legaram mensagens dignificadoras da Coletividade em que atua- 
ram! Mensagens que incorporamos aos anais desta casa que, 
guardadora da contribuição espiritual e cultural das gerações, faz 
da resenha das vidas de seus integrantes o maior dos serviços 
prestados a Pátria e a Humanidade! 

Para nossos mortos: nosso afeto, nosso respeito, nossa vene- 
ração, nossa saudade, e nossas preces! 



RELAT6RIO DA DIRETORIA 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
de conformidade com o disposto no art. 16 de seu Estatuto, reune, 
na presente exposição, a súmula das atividades do Sodalício no 
exercício de 1979, que apresenta ao plenário inclusive no que res- 
peita as respectivas contas. 

ABERTURA SOLENE DO ANO SOCIAL 

O Instituto deu início as suas atividades em brilhante sessão 
cívico-cultural no dia 25 de janeiro, as 15 horas, quando se pro- 
cedeu ao culto do DIA DE SAO PAUM. 

Falou, nesse ato, em nome da Casa, o Orador Oficial Mário 
Savelli. 

SESSÕES PLENÁRIAS 

Foram realizadas, no exercício, as seguintes sessões: duas 
solenes, nove administrativas, oito culturais e três extraordinárias 

SÓCIOS NOVOS 

Foram eleitos, em 1979, para o quadro social, como novos 
integrantes do Instituto, os seguintes elementos: 

Titulares: Alcindo Brito, Luciana Pallestrini, José Geraldo 
Evangelista, Miguel Reale, Carlos de Silva Lacaz, Raul Leme Mon- 
teiro, Nelson Martins de Almeida, José Castellani e Sílvio Marone. 

Correspondentes Nacionais: José Geraldo de Faria, Thereza 
Regina de Camargo Maia, José Carlos Ferreira Maia, Arthur Fer- 
reira Filho, Raul do Rego Lima, João Lanaro e Paulo Camilher 
Plorençano. 
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SÓCZOS QUE TOMARAM POSSE DURANTE O ANO 

Titulares: Alcindo Brito, patrono Frei Vicente do Salvador; 
Carlos da Silva Lacaz, patrono Carlos Chagas; José Castellani 
patrono Aureliano Leite; Luciana Pallestrini, patrono Oswaldo Cruz; 
Nelson Martins de Almeida, patrono Washington Luís Pereira de 
Souza; Miguel Reale, patrono Pimenta Bueno; José Geraldo Evan- 
gelista, patrono João Dias da Silveira; Raul Leme Monteiro, 
patrono José Maria Whitaker. 

PALESTRAS NAS SESSÓES 

Lycurgo de Castro Santos Filho: "Vida e Obra de Heitor 
Penteado"; Roberto Machado Carvalho: "O Centenário do Histo- 
riador Ituano Francisco Nardy Filho"; Vinício Stein Campos; 
"No Centenário da Morte de Hercules Florence"; José Pedro Leite 
Cordeiro: "Hercules Florence e o Bandeirismo"; Alberto Prado 
Guimarães: '"O Centenário de Marilia"; Antonio Barbosa Lima: 
"Rafael Sampaio - sua vida e sua obra"; Antonio Rocha Pen- 
teado: "Depoimento sobre a Amazónia"; Délio Freire dos Santos: 
"O Artista Miguelzinho Dutra"; Miiguel Reale: "Biografia de Pi- 
menta Bueno"; José Leandro de Barros Pimentel; "A Campanha 
do Ouro de 1932"; Roberto Machado Carvalho: '"João Tibiriçá 
Piratininga"; Pedro Brasil Bandecchi: "A Fundação dos Cursos 
Jurídicos"; Carlos da Silva Lacaz: "Vida e Obra de Carlos Cha- 
gas"; Raul de Andrada e Silva: "O Bicentenário de Saint'Hilaire"; 
Luciana Pallestrini: "Oswaldo Cruz"; José Pedro Leite Cordeiro: 
"Os Fundadores do Instituto"; Vinício Stein Campos: '"Osório - 
a Lança do Império"; Arrisson de Souza Ferraz: "O General 
Osório e a Guerra do Paraguai"; Odilon Nogueira de Matos: "Con- 
siderações sobre a República". 

COMEMORAÇÕES 

Foram comemoradas, no Instituto, em sessões extraordiná- 
rias especialmente convocadas para esse fim, as datas do cente- 
nãrio do falecimento do General Osório e 90: aniversário da pro- 
clamação da República, falando Vinício Stein Campos e Arrisson 
de Souza Ferraz sobre o General Osório. sua vida e sua obra, e 
Odilon Nogueira de Matos sobre o período republicano. 

HOMENAGEM AO PRESIDENTE HONORARIO 
ERNESTO DE MORAES LEME 

Na sessão solene de 25 de janeiro, procedeu-se a inaugura@io, 
na Galeria existente no Auditório, do Retrato do Presidente Er- 
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nesto de Moraes Leme, tendo faladc na ocasião, em nome do 
Instituto, em brilhante oração, o Vice-presidente Pedro Brasil 
Bandecchi. Nesse mesmo ato foram entregues ao homenageado 
os diplomas de Sócio Grande Benemérito e Presidente Honorário. 

COLAR D. PEDRO I 

Foram agraciados: Alípio Mendes, Carlos Alberto Gomes 
Cardim Filho, Cyro Catta Preta, Duíiio Crispim Farina, Hélio 
Falchi, Mário Pimenta Camargo, Oswaldo Lacerda Gomes Cardim, 
João Brasil Vita e José Maria de Sampaio Corrêa. 

MEDALHA D. PEDRO 11 

Foram agraciados: Rita Lebre Corrêa Dias, Antônio Barbosa 
Lima, Iracema de Carvalho Nascimento, Paulo Romano e Alfredo 
João Rabaçal. 

R E V I S T A  

Prosseguiu-se diligentemente na impressão da tradicional Re- 
vista do Instituto, publicando-se o n." LXXIV e estando em fase 
final da confecção gráfica o de n? LXXV. A Comissão de Redação 
procurou colocar em dia a divulgação das atas das sessões ple- 
nárias, o que espera concluir com o número agora em fase de 
acabamento. 

RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO SOCIAL 

A Diretoria empenhou-se em eliminar as anomalias verifica- 
cias em seu quadro social. Essa tarefa, conforme o artigo 51 e 
seus parágrafos do Capítulo XIII do Estatuto, foi atribuida a 
uma Comissão constituida pelos Diretores Pedro Brasil Bandecchi, 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Campos. 
Após os devidos estudos a Comissão apresentou o seu parecer e 
em razão dele o plenário aprovou as seguintes transferências: Para 
sócios titulares: Adelino Ricciardi, Adriano Campanhole, Alberto 
Lemos, Almirante Alberto dos Santos Franco, Alberto Prado Gui- 
marães, Alfredo João Rabaçal, Antônio Delorenzo Neto, Antônio 
Roberto de Paula Leite, Antônio Rocha Penteado, Armandino Sea- 
bra, Cel. Benito Serpa, Délio Freire dos Santos, Durval Sarmento 
da Rosa Borges, Eduardo Vilhena de Moraes, Erasmo D'Almeida 
Magalhães, Hélio Falchi, Hermes Pio Vieira, Jesuino Felicissimo 
Júnior, José Afonso de Moraes Bueno Passos, José Alves Palma, 
José Gonçalves Salvador, Madre Leda Maria Pereira Rodrigues, 
Manoel Ubaldino de Azevedo, Maria Amália Corrêa Giffoni, Maria 
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Helena Brancante, Mário Ferreira Migliano, Miguel Ângelo de 
Barros Ferreira, Moacyr de Faria Jordão, Nela Garcia Migliorini, 
Paulo Pereira dos Reis, Cel. Reginaldo Moreira de Miranda, Rose- 
marie Erika Horch, Rossini Tavares de Lima, Rubens José Rodri- 
gues dos Santos, Tsunezo Sato, Roberto Machado Carvalho, José 
da Veiga Oliveira e Isaac Grimberg. 

REFORMA DA SÉDE 

Ultimou-se a reforma do 7: andar, na parte destinada a ins- 
talação da Presidência, Secretaria, Tesouraria, Salão dos Sócios, 
seção administrativa e anexos, dispondo agora o Sodalício de 
instalações amplas e confortáveis, adequadas as suas atividades. 
A parte dos fundos, desse andar, também se reformou e reequipou 
para depósito de livros e revistas. 

CAPELA DO IPIRANGA 

O Instituto, através do Dr. Pedro Brasil Bandecchi pleiteou e 
cbteve dos poderes competentes o reinício das comemoraçóes e 
ofícios religiosos na Capela do Ipiranga, ria data da Independência 
Nacional, pela manhã, como vinha sendo feito ao tempo de Cape- 
lão Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo. Para subs- 
tituir o saudoso sacerdote nessas práticas piedosas, foi designado 
o confrade Pe. Hélio Abranches Viotti. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca funcionou com a maior regularidade durante o 
exercício, no horário habitual, das 13 as 18 horas, atendendo as- 
sociados e outros consulentes interessados no estudo de seu pre- 
cioso acervo. 

Foram registradas 700 consultas. envolvendo quase todas as 
áreas históricas cobertas pela sua rica bibliografia, cabendo pri- 
mazia, nessas pesquisas, as obras dedicadas a História de São 
Paulo e de nossos municípios. 

Procedeu-se a catalogação de livros novos e antigos e além 
das 227 fichas preparadas, das 140 encadernações feitas, cumpre 
registrar o desenvolvimento do acervo, acrescido de 192 livros e 
214 periódicos. A Biblioteca enviou a Revista do Sodalício a 119 
entidades culturais do país, arquivando os respectivos compro- 
vantes de recebimento. 

A administração da Biblioteca teve atendidas as suas reivin- 
dicações, com a admissão de servidores capazes, assíduos e de- 
dicados, que estão emprestando excelente colaboração a este im- 
portante setor da Casa. 
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HEMEROTECA 

A Hemeroteca do Instituto, embora ainda se resentindo de 
deficiências em suas instalações, já em vias de erradicaçáo, apre- 
sentou razoável freqüência de consulentes, ou seja, 290 pesquisa- 
dores que dela se valeram para seus estudos históricos e pes- 
quisas. 

O acervo foi acrescido com importantes doações, do Sr. Elpí- 
dio Pereira de Queirós (jornais e periódicos antigos), do consócio 
Célio Salomão Debes (coleção de Suplementos Turísticos), e da 
família do saudoso cientista Prof. Paulo Pirajá da Silva. 

MUSEU, ARQUIVO E DOCUMENTAÇAO 

O Museu José Bonifácio esteve aberto a visitação pública 
registrando-se a presença de 334 visitantes e consulentes do Ar- 
quivo, que lhe é anexo, durante o ano de 1979. 

Dignas de especial destaque as valiosas doações feitas ao 
acervo do Museu pelo seu competente e dedicado Diretor, Álvaro 
da Veiga Coimbra: 1 Cristo Crucificado, exemplar da arte Sacra 
portuguesa, trabalhado em marfim, madeira policromada, peanha 
perolada e resplendor de prata batida, um cofre de ferro, portátil 
dragonas, talim e freio para montaria, que pertenceram ao Cel. 
Argemiro da Costa Sampaio, antigo Comandante do Corpo de 
Bombeiros; Medalha Brigadeiro Tobias, bronze, da Polícia Militar; 
2 Medalhões de bronze (busto do Brigadeiro Tobias e Armas do 
Estado de São Paulo); 7 ampliações fotográficas (18x24) dos 
Heróis da Guerra do Paraguai e 3 reproduções fotográficas de 
quadros de batalha, devidamente emolduradas: (Passagem do 
Passo da Pátria, Tomada de CumÚ e Reconhecimento de Humai- 
tá). Pelo Presidente Leite Cordeiro: Medalha Comemorativa do 
City Bank, bronze; idem, prateada, do aniversário de "Giba". 
idem, idem, da I1 Jornada de Bromatologia; idem, idem, da fun- 
dação da "EMBRAER", moedas de Níquel do Uruguai, dos anos 
de 1968, 76, 77 e 78 em vários valores. 

SÓCIOS FALECIDOS 

O Instituto tributou, como é de praxe, na última sessão de 
outubro, carinhosa homenagem, de veneração e saudade, aos só- 
cios falecidos durante o ano de 1979, cabendo ao Orador Oficial 
Mário Savelli o elogio fúnebre dos mesmos. Foram eles: Hilário 
Veiga de Carvalho, Monsenhor Paulo Aurisol Cavalheiro Freire, 
Fernando Homem de Melo Lacerda, José Eugênio de Paula Assis, 
José Augusto Cesar Salgado, José Herculano Pires, Agostinho Vi- 
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cente de Freitas Ramos, Elmano Gomes Cardim, Paulo de Campos 
Porto, Vicente de Paulo Vicente de Azevedo, Frederico Lane, Be- 
nedito Montenegro, Christovam de Carnargo, Pe. Eliseu Murari, 
Roberto da Mota Macedo, Luís Antônio da Gama e Silva, Embai- 
xador Ambrósio Perera, Antônio Carlos Cardoso e Moacyr de 
Faria Jordáo. 

HOMENAGEM A MIGUELZINHO DUTRA 

O Instituto, em colabora@io com o Sodalício Piracicabano, 
patrocinou a colocaçáo de uma placa, no interior da Igreja da 
Boa Morte, junto ao Colégio Assunção, de Piracicaba, destinada 
a identificar o local onde se encontra sepultado o consagrado 
artista Miguel Arcanjo Benício de Assunção Dutra, que passou 
grande parte de sua vida naquela cidade, onde se radicou e veio 
a falecer. 

Na inauguração solene dessa placa, foi prestada carinhosa ho- 
menagem a memória do artista, quando falaram pelo Instituto os 
consócios Vinício Stein Campos e Délio Freire dos Santos, e 
pela família do homenageado o Prof. Archimedes Dutra. 

Participaram dessa solenidade o Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo, Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, 
a Prefeitura Municipal de Piracicaba, o Museu Prudente de Mo- 
raes, o Colégio Assunção, elementos da Sociedade Piracicabana e 
os descendentes do artista. 

QUADRO DE ANCHIETA 

Procedeu-se a restauração, por laboratório de profissionais 
competentes - Galeria de Arte Renato Magalhães Gouveia, que 
se ofereceu para efetuar graciosamente esse delicado trabalho, a 
restauração de quadro de Anchieta em Iperoig que ornamenta o 
Auditório. 

O serviço artístico já se encontra satisfatoriamente concluído, 
estando a Diretoria providenciando a substituição da moldura 
para, a seguir, repor o quadro no local, que lhe é destinado. O 
Instituto deve estes trabalhos a operosidade do confrade comen- 
dador Joaquim Fernandes Moreira. 

3 . O  CURSO DE GENEALOGIA E HERÁLDICA 

Patrocinado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo e promovido pelo Instituto Genealógico Brasileiro, reali- 
zou-se o 3." Curso de Genealogia e Heráldica, ao qual emprestou 
também o seu patrocínio a secretaria Municipal de cultura, da 
Capital: - "O Movimento Constitucionalista de 1932 na Heráldica 
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de Domínio", pelo consócio Lauro Ribeiro Escobar; "Arquivo Genea- 
lógico da Sociedade Genealógica de Utah e seu Departamento em S. 
Paulo", pelo Sr. Carlos Alberto Domingues; "Famílias Paulistas de 
Santos", pelo consócio João Gabriel Sant'Ana; "Famílias Paulistas 
de Origem Italiana", pelo Sr. Mário Savelli; "O Símbolo na História 
da Humanidade", pelo Sr. Herbert Paul Reinhold Groeger; "Fa- 
mílias Paulistas de Pindamonhangaba", pelo Sr. Waldomiro Be- 
nedito de Abreu; "Fauna na Heráldica", pelo Sr. Arcinóe. A. Pei- 
xoto de Faria; "Famílias Paulistas de Piracicaba", pelo Sr. Pedrc 
Ferraz do Amaral; "Famílias Paulistas de Avaré", pelo Deputado 
Israel Dias Novaes; "Famílias Paulistas de Origem Japonesa", 
pelo Dep. Diogo Nomura; "O Direito Heráldico Luso-Brasileiro", 
pelo Sr. Paulo Braga de Menezes, "Os Primeiros Troncos Vicen- 
tinos", pelo Sr. José Bueno de Oliveira Azevedo Filho; "A Arte 
na Heráldica", pelo sr. Henrique Oscar Wiedersphan; "Famílias 
Paulistas de Itú e Araras", pelo Sr. Antônio Carlos Pacheco e Silva; 
"Famílias Paulistas de Campinas", pelo Sr. Lycurgo de Castro 
Santos Filho; "Famílias Paulistas de Origem Libanesa", pelo Sr. 
Camilo Ashcar, "Simbologia Heráldica da Nobreza Brasileira", 
pelo Sr. Rui Vieira da Cunha; "Terra e Gente de São Paulo", pelo 
Sr. Odilon da Costa Manso. 

CONSZDERAÇÓES FINAIS 

A Diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
muito embora a ocorrência de obras nos pavimentos internos do 
edifício-sede ainda em fase de conclusão e com modificações em 
estudos para os serviços do 8." andar - moradia do Zelador, 
casa das máquinas e hemeroteca, pôde levar a bom termo o 
exercício administrativo do penodo. 

A medida que se aprimoram as instalações do Instituto, em 
que as obras destinadas a assegurar maior funcionalidade e con- 
forto aos seus usuários chegam ao fim, e a velha Casa da História 
se apresenta com nova roupagem, a altura de sua posição na vida 
cultural paulista, bem de ver que as mais linsongeiras perspectivas 
se abrem ao mais antigo Instituto Histórico do Estado que, a partir 
do exercício de 1980, terá condições de continuar no seu trabalho 
em proveito da História de São Paulo e do Brasil. 

A DIRETORIA 

São Paulo, 6 de janeiro de 1980. 
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INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SAO PAULO 

C.G.C. 62.926.977/0001-91 

Variaçáo Patrimonial e m  31 de  Dezembro d e  1979 

Variações Passivas Variacóes Ativas 

Despesa: Receita: 
Patrimonial 

Despesa c /  Pessoal 852.479,85 Aluguéis 1.162.641,87 
Despesa c! Previdència 68.533,06 Rep. p/  Cons. Edifício 220.696.48 
Despesa c/ Cons. Prédio 403.90127 
Despesa c /  Administração 129.E47,06 1.383.338,35 
Despesa c/ Ediç. Revista 188.645,OO Soeiai 

Medalhas e Cart. Sociais 550.00 
1.643.206,T:: 

Tariação Econômica Financeira 
Juros Vencíveis 1.179.753,83 

Patrimônio 923.935,95 
Subvencóes 

~ c o .  ~ s t .  S. pau10 S/A 3.500,OO 

- 2.567.142,18 2567.142,18 

Balanço Patrimonial em 31 de  Dezembro d e  1979 
- 

ATIVO PASSIVO -. 

Ativo Imobilizado Passivo Permanente 

Móveis e Patrimônio 3.847.189,37 
Utensílios 302.561,88 

Biblioteca 4.400,OO 
Instalaçóes 16.828,OO 
Telefone 34.353,OO 358.142,88 

Ativo Financeiro 

Caixa 5.588,66 
Bancos 126.231,83 
Bcos. P.Fixo 3.357.226,OO 3.489.046,49 

3.841.189,37 3.847.189,37 3.847.189,37 

a) Dr. José Pedro Leite Cordeiro a )  José Geniculo Filho 
Presidente Contador - C.R.C. 7.224 

a) Com. Joaquim Femandes Moreira - 1.0 Tesoureiro 

PARECER DA COMISSAO DE FINANÇAS 

Tendo examinado o Balanço d o  Movimento Financeiro d e  1979, do 
Instituto Histórico e Geográfico de  Sáo Paulo, encerrado e m  31 de  dezembro 
de  1979, bem como o livro caixa e todos o s  documentos e demonstraçóes 
que o ilustram, achamos tudo em perfeita ordem, podendo, por isso, sugerir 
a sua aprovaçáo, pelo plenário reunido, conforme determina o Artigo n.O 30 
dos  Estatutos. 
Or. Duíiio Crispim Farina - Cel. Benito Serpa - Manoel Ubaidino d e  Azevedo 
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ATA DA SESSAO DE 14 DE JANEIRO DE 1978 

Aos catorze dias do mês de janeiro de mil novecentos e se- 
tenta e oito, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 
158, as quinze (15) horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo na forma prevista pelos Estatutos e presentes 
os seguintes consócios: Ernesto de Moraes Leme, Presidente, José 
Pedro Leite Cordeiro, Presidente eleito, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, 1." Secretário, Vinício Stein Campos, 2.0 Secre- 
tário, Pedro Brasil Bandecchi, Mário Savelli, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Álvaro da Veiga Coimbra, Álvaro Amaral, Joaquim 
Fernandes Moreira, José Carlos de Ataliba Nogueira, Arrison de 
Souza Ferraz, Lauro Ribeiro Escobar, José Leandro de Barros 
Pimentel, Wilson Maia Fina, Pedro Ferraz do Amaral, Paulo Ro- 
mano, Geraldo Dutra de Moraes, Geraldo Sesso Júnior, Henrique 
L. Alves. Aberta a sessão, o Sr. consócio Vinício Stein Campos ao 
apresentar a ata da sessão anterior, explicou que exercia pela der- 
radeira vez, na presente sessão, o cargo de 2: Secretário que vinha 
desempenhando praticamente desde 1958, sendo o sócio que por 
mais tempo se demorara no mencionado posto, prova de apreço 
e confiança das diretorias passadas o que muito o sensibilizava. 
Aprovada com palmas a ata da sessão anterior, o sr. José Pedro 
Leite Cordeiro propôs que constasse da presente ata um voto de 
agradecimento e louvor do sodalício ao Sr. Vinício Stein Campos, 
o que foi igualmente aprovado com palmas. O Sr. Presidente Er- 
nesto Leme corrobora as expressões do sr. José Pedro Leite Cor- 
deiro e congratula-se também com o 2.0 Secretário. Assinada a 
ata e lido o expediente pelo Sr. 1." Secretário, o Sr. 2.0 Secretário 
leu a casa o Relatório das atividades do exercício de 1977, o qual 
foi a seguir aprovado. Dada a palavra ao sr. Tesoureiro Wilson 
Maia Fina leu ele ao plenário o balanço, do seguinte teor: "Va- 
riação Patrimonial em 31 de dezembro de 1977: Variações passi- 
vas: Despesa: Despesa c/ pessoal - 422.851,81. Despesa Previden- 
ciária - 26.797,77. Despesa c/ conservação - 165.942,50. Despesas 
Gerais - 90.020,09 - LLU e Força - 32.261,OO - Telefone - 
5.027,80 - Gás - 1.042,00 - Consumo d'água - 13.980,98 - 
Imp. Mat. Escritório - 5.944,20. Serv. Calig. Conf. Med. 39.016,50. 
Publicações diversas - 23.826,81. Seguros - 15.532,48 - Microf. 
e Hemeroteca - 23.745,12. Total - 865.989,06 - Saldo Econômico 
- Superavit do exercício: 534.919,70. Total - 1.400.908,80 - Va- 
riações Ativas - Receita - Patrimonial - Rep. p/ Cons. Prédio 
- 128.369,35 - Aluguéis - 713.460,86 Subvenções - 12.500,00 - 
Diversas - Med. Dist. e Diplomas - 5.650,00 - Revistas, livros 
e jornais - 2.936,00 - Aplicações Financeiras - 537.992,59. Total 
- 1.400.908,80. Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1977. 
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Ativo - Ativo Integralizado: Móveis e utensílios - 23.550,08. Bi- 
blioteca - 1.617,OO - Total - 25.167,08. Ativo Financeiro - Caixa 
- 797,41. Bancos - 717.150,29. Totai - 717.947,70. Ativo Reali- 
zavel - Aplicações financeiras - 1.308.500,OO - Total geral - 
2:051.614,78 - Passivo - Passivo Permanente. Patrimônio - 
1.516.695,04. Superavit - 534.919,74. Total geral - 2.051.614,70. 
aa) Ernesto de Moraes Leme - Vice-presidente em exercício - 
Wilson Maia Fina - 1." Tesoureiro - José Genículo Filho - 
Contador - C.R.C. SP. nP 7.224. Parecer da Comissão de Finan*as 
- Tendo examinado o Balancete do Patri digo do Movimento Fi- 
nanceiro de 1977, do Instituto Histórico e Geográfico de Sáu 
Paulo, encerrado em 31 de dezembro de 1977, 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 
aprovaçáo pelo plenário reunido conforme determina o artigo n? 
30 dos Estatutos. Antônio Barreto do Amaral. Mário Savelli. Ms- 
noel Ubaldino de Azevedo. O plenário deu a sua aprovaçáo sob 
palmas. O Tesoureiro Maia Fina agradece e propõe um voto de 
congratulações com o sr. Álvaro da Veiga Coimbra pelo seu re- 
torno ao sodalício, restabelecido da enfermidade que o acometera, 
o que foi igualmente aprovado. O sr. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, secunda a manifestação do sr. Maia Fina quanto ao sr. 
Coimbra e propõe que as manifestações de júbilo da casa se di- 
rijam igualmente ao consócio Arriso= de Souza Ferraz, também 
restituído ao convívio de seus pares, no sodalício, pela recuperação 
de sua preciosa saude. Palmas. O sr. Vinício Stein Campos, pro- 
põe dois votos de congratulações: o primeiro com o consócio 
Cláudio Moreira Bento, pela sua nomeação para professor da 
Academia Militar das Agulhas Negras, e o segundo com a Pre- 
feitura Municipal de Americana, pela restauração da casa-sede 
da Fazenda Salto Grande e início, nesse local, do Museu Histórico 
da cidade, a cargo do prof. Walter Faé. Forar. aprovados. O Sr. 
Geraldo Dutra de Moraes oferece a biblioteca um exemplar do 
livro de Crônicas do sr. Armandino Seabra e propõe um voto de 
congratulações com o mesmo por essa publicação, o que foi apro- 
vado. O sr. Presidente, encerrando a sessão, convida a todos para 
a sessão magna do dia 25 do corrente, quando será empossada a 
nova Diretoria e inaugurado o retrato do saudoso dr. Aureliano 
Leite. Agradece as provas de amizade que de todos recebeu neste 
período de sua administração, sobretudo a sua eleição para Pre- 
sidente Honorário do Instituto, distinção que considera uma hon- 
ra e urna humilhação, honra pela alta significação do cargo, humi- 
lhação por não se considerar a altura de seus predecessores nesse 
posto honorífico - Prudente, Rui Barbosa, Rio Branco, Taunay, 
Altino Arantes, Ernesto de Souza Campos. O sr. Brasil Bandecchi, 
em aparte ao Presidente, declara que todos eles, se pudessem falar, 
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diriam quanto se sentiriam engrandecidos na companhia ilustre 
de Ernesto de Moraes Leme. O sr. Presidente agradece e declara 
que continuará, sempre que possível, presente as atividades do 
sodalicio, instituição que lhe merece a mais profunda veneração. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Para constar, 
eu, 2." Secretário, lavrei a presente ata que lida e achada con- 
forme será devidamente assinada. Eu, Vinício Stein Campos, Se- 
cretário, a escrevi. Ernesto Leme, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSÁO SOLENE DE 25 DE JANEIRO DE 1978 

Aos vinte e cinco dias de janeiro de mil novecentos e setenta 
e oito, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as quinze horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo na forma prevista pelos Estatutos e presentes os se- 
guintes consócios: Ernesto de Moraes Leme, ' José Pedro Leite 
Cordeiro, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Wilson Maia 
Fina, Geraldo Sesso Junior, Fausto Ribeiro de Barros, José Carlos 
de Ataliba Nogueira, Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, 
Geraldo Dutra de Moraes, Pedro Ferraz do Amaral, Joaquim de 
Lima Fernandes Moreira, Itamar Bopp, José Aleixo Irmão, Agos- 
tinho Ramos, José Leandro de Barros Pimentel, Augusto Benedito 
Galvão Bueno Trigueirinho, Luís Morrone, Tsunezo Sato, Mário 
Savelli, Paulo Romano, Langleberto Pinheiro Soares, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Paulo da Silveira Santos, Paul Donovan 
Kigar, Antônio Carlos Cardoso, Armandino Seabra, Vinício Stein 
Campos, Pedro Brasil Bandecchi, Teodoro de Souza Campos, D. 
Martinho Johnson O. S. B., Américo Bologna, Lúcia de Tomasi, 
Divaldo Gaspar de Freitas, Raul de Andrada e Silva, Olavo Batista 
Filho, Lorena Guaraciaba, Honório :de Sylos, Antônio Barbosa 
Lima, José Bueno de Azevedo Filho. Maria Amália Correa Giffoni, 
Luís Elmerich, Maria Helena Brancante, e Padre Hélio Abranches 
Viotti. O Presidente Ernesto de Moraes Leme abriu a sessão, con- 
vidando para participar da Mesa o Presidente eleito José Pedro 
Leite Cordeiro e diretores das entidades cívico-culturais amigas, 
autoridades e pessoas gradas. Lido o expediente, procedeu-se a 
inauguração do retrato do Presidente Aureliano Leite, tendo fala- 
do na ocasião, pelo sodalicio, o 2." orador Pe. Hélio Abranches 
Viotti e pela família do homenageado a Sra. Maria Dulce Leite 
Pedra1 Sampaio. O quadro, artístico trabalho do pintor Archime- 
des Dutra, de Piracicaba, que o ofereceu ao Instituto, foi descer- 
rado por dna. Maria Dulce e pelo Presidente Leite Cordeiro. O 
Vice-presidente Brasil Bandecchi propõe a casa voto de pesar 
pelo falecimento do professor Vicents Ráo, desenvolvendo opor- 
tunas considerações sobre a personalidade do extinto, sua vida e 
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suas obras. Foi aprovado por unanimidade. O sr. Presidente, em 
nome do Instituto, ofereceu ao Cel. Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques uma placa de prata, penhor do reconhecimento da casa 
aos serviços a ela prestados no exercício da 1." secretaria, desde 
o falecimento do Coronel Luís Tenório de Brito. O homenageado 
agradeceu com palavras repassadas de emoção. Foi então em- 
possada a nova Diretoria assim constituída: Presidente - José 
Pedro Leite Cordeiro; 1." Vice-presidente Lycurgo de Castro San- 
tos Filho; 2." Vice-presidente - Pedro Brasil Bandecchi; 3." Vice- 
Presidente - Heliodoro Tenório da Rocha Marques; 1." Secretário 
- Vinício Stein Campos; 2." Secretário - Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho; 3: Secretario - Geraldo Dutra de 
Moraes; 4." Secretário - Maria Helena Brancante; 1: Tesoureiro 
Joaquim de Lima Fernandes Moreira; 2." Tesoureiro - Pedro 
Ferraz do Amaral; 1." Orador - Mário Savelli; 2: Orador - Pe. 
Hélio Abranches Viotti: 1: Bibliotecário - José Leandro de 
Barros Pimentel; 2.O Bibliotecário - Wilson Maia Fina; 
Hemerotecário - Antônio Barreto do Amaral; Diretor do MuseU, 
.Arquivo e Documentação - Alvaro da Veiga Coimbra. O Presi- 
dente José Pedro Leite Cordeiro, ao assumir a direção dos traba- 
lhos, lê, emocionado, formoso discurso no qual recorda a enfer- 
midade que em 1962, o afastou do cargo, quando então assumira a 
Presidência o saudoso consócio Aureliano Leite, que nela se conser- 
vou até a morte, verificada antes do 3.' ano do seu Úitimo mandato. 
o que levou o sodalício a eleger, com muito acerto, o Vice-Pre- 
sidente Ernesto Leme para conclusão do exercício, de 1977; teceu 
o Presidente Leite Cordeiro elogios ao dr. Aureliano Leite, na de- 
dicação e clarividência com que se houve na adrninistra@o do 
Instituto, fazendo uma sentida evocação dos saudosos e ilustres 
companheiros José Carlos de Macedo Soares e Luís Tenório de 
Brito. Dizendo sentir-se em casa, como quem regressa ao lar 
espiritual e a companhia de companheiros queridos, agradece o 
sufrágio em nome de todos os eleitos e os convoca para uma 
união de esforços em prol do engrandecimento constante do 
Instituto, objetivo maior de todos os associados. E encerrando, 
após agradecer as senhoras e senhorinhas presentes, solicita ins- 
crição em ata de um voto de louvor e agradecimento a Ernesto 
Leme, glória do Instituto que, por trés vezes recebeu brilhantemen- 
te a Aureliano Leite na direção do sodalicio. A seguir o presidente 
Leite Cordeiro deu posse ao Embaixador Ernesto de Moraes Leme 
no cargo vitalício de Presidente Honorário do Instituto. Saudado 
pelo Orador Oficial Mário Savelli, que em rápido improviso recapi- 
tula a vida do mestre, pondo em destaque os lances culminantes 
de sua vida. Termina a oração, apresentando o quadro com o 
original da proposta para eleição do homenageado a Presidência 
Honorária, com mais de cem assinaturas, oferta ao Instituto do 
Sr. Joaquim Fernandes Moreira. O Prof. Ernesto Leme, visivel- 



402 REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE S .  PAULO 

mente comovido, agradece a prova de estima, admiração e respei- 
to, que estava recebendo de todos os seus confrades. Evoca 
interessantes episódios de sua vida, desde Bragança, de 1909 a 
passagem pela Reitoria da Universidade de São Paulo. Finalmente. 
o Sr. Presidente deu a palavra ao orador Mário Savelli, para a 
palestra sobre o Dia de São Paulo, excelente estudo histórico que 
será oportunamente publicado pela Revista. O Sr. Presidente re- 
novou os agradecimentos aos presentes e declarou encerrada a 
sessão. Para constar, eu, 2.0 Secretário, lavrei a presente ata, que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. Eu, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho' secretário a escrevi. Josi 
Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito 
Galvâo Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 11 DE 
FEVEREIRO DE 1978 

Aos onze de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as 
quinze horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo na forma prevista pelos Estatutos e presentes os seguintes 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein 
Campos, 1: Secretário, Augusto Benedito Galváo Bueno Triguei- 
rinho, 2: Secretário, Lycurgo de  Castro Santos Filho, Pedro Brasil 
Bandecchi, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, Nicolau Duarte e Silva, Alvaro da Veiga Coimbra. 
Tsunezo Sato, Duílio Crispim Farina, Raul de Andrada e Silva, 
José Leandro de Barros Pimentel, Geraldo Dutra de Moraes, Hen- 
rique L. Alves, Alexandre N. de Mello, Nilva R. de Mello, Antônio 
Sarreto do Amaral, Célio S. Debes, Pedro Ferraz do Amaral, 
Wilson Maia Fina, Antônio Barbosa Lima, Adauto Fernandes de 
Andrade, João Gabriel Sant'Ana, Alvaro do Amaral, João Gual- 
berto de Oliveira e Arrisson de Souza Ferraz. O Presidente José 
Pedro Leite Cordeiro instalou os trabalhos constituiu a mesa com 
os 1P e 2.0 Secretários. Convidou, para integrá-la, simbolizando 
todas as entidades presentes, o Sr. Lycurgo Castro Santos Filho 
A seguir deu a palavra ao 1." Secretário para que lesse a ata da 
sessão de 25 de janeiro e submeteu-a a aprovaçãc do plenário. 
Prosseguindo, anunciou o orador do dia, o 1.0 Secretário Vinício 
Stein Campos, que fez o elogio dos Secretários do Instituto His- 
tórico e Geográfico de Sáo Paulo. Orador nato, de palavra fácil e 
fluente, enalteceu, o Sr. Vinício Stein Campos, o trabalho e a per- 
sonalidade daqueles que o antecederam na Secretaria do Instituto. 
Foi uma peça primorosa no estilo e de rara elegância literária que 
mereceu, dos presentes, os mais calorosos aplausos. 

Deve ainda ser assinalado que encerrou a om@o evo- 
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eando duas importantes efemérides daquele dia: a do nascimento 
c10 grande Martim Francisco I11 e a da morte do padre Fabiaao 
José Moreira de Camargo, o maior orador sacro do seu tempo. 
Seguiram-se comunicação e moções, todas devidamente aprova- 
àas, como seguem: 1: do Presidente José Pedro Leite Cordeiro 
- A - de apelo para a instalação do Museu de Araras; B - 
convocando o consócio Nicolau Duarte e Silva para atualizar o 
seu trabalho histórico sobre nosso Instituto, designando ao mesmo 
tempo os consócios Barreto do Amaral e Barros Pimentel p?.ra 
complementar a comissão; C - Voto de pesar pelo fale- 
cimento da Sra. Dora Lindemberg Langendonck, cunhada do 
consócio Tácito Remi de Macedo van Langendonck; D - Registro 
do desaparecimento dos consócios Ambrósio Perera, Mello Nóbrega 
e Damião Peres; E - Comunicação do lançamento da "História 
da Municipalidade de São Paulo", de autoria do saudoso presi- 
dente Aureliano Leite e a sua distribuição aos sócios; 3: Do con- 
sócio Duarte e Silva, oferecendo o precioso livro a "Espingarda 
Perfeita", em reedição; 4." - Do consócio Crispim Farina, lem- 
brando outras personalidades desaparecidas: Rubião Meira, Gui- 
lherme Bastos Milward, Carlos Brunetti, José Barros Magaldi e 
Fernando Magalhães; 5: - Do consócio Barros Pimentel, ofere- 
cendo selo comemorativo do Scala de Milão, em seu bicentenário; 
6: - Do consócio Geraldo Sesso, oferecendo projeto de um metrô 
para São Paulo, datado do início do milésimo; 7." - Do consócio 
Álvaro do Amaral - A - Propondo voto de congratulações ao Mi- 
nistro da Justiça pela criação do Centro da Memória Brasileira; 
B - Interpelação: como poderiam haver dois quadros de Almeida 
Júnior, absolutamente idênticos, fato devidamente comprovado, 
como demonstrou e que a formulava baseado em artigo do jor- 
nalista Luís Martins. A questão foi prontamente resolvida pelo 
consócio Geraldo Dutra de Moraes, confirmada por Duilio Cris- 
pim Farina e enriquecida com outros exemplos pelo Presidente 
Leite Cordeiro, esclarecendo tratar-se de prática normal, isto é. 
a reprodução do mesmo motivo, pelo próprio autor e por vezes 
pelos seus discípulos. No caso, concluiu Dutra do Moraes, do "Des- 
canso do Modelo", feliz inspiração e consagrada tela do grande 
José Ferraz de Almeida Júnior, existem, não duas reproduções, 
como aventou surpreso, Luís Martins, mas catorze. Fii~almente 
o presidente José Pedro Leite Cordeiro encerrou a sessão, convi- 
dando para a seguinte, no próximo sábado, quando seria lançada 
a premiada obra do consócio Célio Salomão Debes, sobre Campos 
Sales e para a missa "in memoriam" do consócio Ricardo Gum- 
bleton Daunt, promovida pelo Sodalicio, dia 17, às 19,30 horas, 
na Igreja São Luís, rezada pelo nosso capelão, padre Hélio Abran- 
ches Viotti. Nada mais havendo, eu, secretário Augusto Bene- 
dito Galvão Bueno Trigueirinho, a redigi e dou fé. José Pedro Leite 
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Cordeiro, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galváo Bueno 
Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO PLENARIA W DIA 18 DE 
FEVEREIRO DE 1978 

Aos dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as 
quinze horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo, na forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos se- 
.guintes consácios: José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Cam- 
pos, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Geraldo Sesso Júnior, 
Rudolf Robert Hinner, Paulo Zingg, Benito Serpa, José Leandro 
de Barros Pimentel, Arrisson de Souza Ferraz, Tsunezo Sato, Célio 
Salomão Debes, Antõnio Barreto do Amaral, Armandino Seabra, 
Lauro Ribeiro Escobar, Ibiapaba Martins, Geraldo Dutra de Mo- 
raes, Pedro Ferraz do Amaral, Wilson Maia Fina, Augusto Bene- 
dito Galvão Bueno Trigueirinho, Joaquim de Lima Fernandes 
Moreira, Raul de Andrada e Silva, Hélio Abranches Viotti, Hélio 
Damante, José da Veiga Oliveira, Miriam Ellis, Pedro Brasil Ban- 
Gecchi, José Carlos de Ataliba Nogueira e Alvaro do Amaral. O pre- 
sidente, José Pedro Leite Cordeiro constituiu a mesa na forma regi- 
mental, com os 1." e 2 . O  Secretários, convidando para dela partici- 
par o consócio Célio Debes, autoridades presentes e representan- 
tes da Família Campos Sales. A seguir anunciou que a reunião, 
em sua primeira parte, destinava-se ao lançamento do livro "Cam- 
pos Salles" de autoria de Célio Debes, premiado em concurso 
promovido pelo Instituto. Agradeceu a atitude do Prefeito Olavo 
Egílio Setúbal e do seu secretário de Cultura, Sábato Antônio 
Magaldi que determinou a impressão da obra pela Gráfica 
Municipal e ao Diretor desta, Adelino Ricciardi, pelo artístico tra- 
balho gráfico. Dada a palavra ao autor, este exaltou em fortes 
pinceladas a personalidade do Presidente Campos Salles, salien- 
tando tratar-se de um dos raros políticos brasileiros, que 
iniciou rico e terminou pobre, tendo mesmo disposto de todos os 
seus bens de raíz e ainda assim doou ao Estado todos os pre- 
sentes valiosos, que recebera como presidente. Seguiu-se a distri- 
buição da obra a todos os presentes com o devido autógrafo 
do autor. A segunda parte da sessão foi dedicada a assuntos admi- 
nistrativos. Teve início com a leitura e a aprovação da ata ante- 
~ i o r .  O Presidente Leite Cordeiro participou a inclusão do con- 
sócio Vinício Stein Campos na Comissão que deverá atualizar a 
História do Instituto. Comunicou e agradeceu o gesto do consócio 
Honório de Sylos, doando preciosos documentos referentes a 32, 
ligados ao Destacamento Tenório. Anunciou uma série de pro- 
moções culturais a serem realizadas no decorrer do ano, em ho- 
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menagem a Varnhagen, Jean de Lery e a calonias estrangeiras aqui 
radicadas. O consócio Vinício Stein Campos expressou satisfaçáo 
pela inauguração da nova Praça da Sé, registrou o aniversário da 
histórica cidade do Embu e comunicou a realização, neste ano, do 
curso de História, tendo por tema o 1: Centenário da 3." Viagem 
de D. Pedro I1 a São Paulo, terminando por solicitar voto de pesar 
pelo falecimento do Monsenhor Pascoal Cuércia Sobrinho, de 
quem fez o elogio, secundado pelo consócio Ataliba Nogueira. 
O consócio Pe. Hélio Abranches Viotti deu conta de ter represen- 
tado o Instituto, conjuntamente com o 2P Secretário Bueno Tri- 
gueirinho, em Pindamonhangaba, no lançamento do livro "Pinda- 
monhangaba, Tempo e Face", autoria do consócio Waldomiro 
Benedito de Abreu. Finalmente o presidente Leite Cordeiro infor- 
mou ter o Instituto recebido o catálogo da biblioteca que perten- 
ceu ao saudoso consócio Antero Pereira Júnior, colocando-a 
a disposição dos sócios interessados em adquirí-Ia. Renovou aos 
presentes agradecimentos pela presença, e declarou encerrada a 
sessão. Nada mais havendo, eu, secretário Augusto Benedito 
Galváo Bueno Trigueirinho, a redigi. José Pedro Leite Cordeiro. 
Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno Tri- 
gueirinho. 

ATA DA SESSAO PLENÁRIA DO DIA 11 DE 
MARÇO DE 1978 

Aos onze de março de mil novecentos e setenta e oito, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as quinze. 
horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
na forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos seguintes 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Geraldo Sesso Júnior, Dui- 
li0 Crispim Farina, Rudolf Robert Hinner, Antônio Barreto do 
Amaral, Paul Donovan Kigar, Lorena Guaraciaba, Paulo da Silveira 
Santos, Arrisson de Souza Ferraz, Paulo Zingg, Geraldo Dutra de 
Moraes, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Adauto Fernandes 
de Andrade, Pedro Ferraz do Amaral, João Gabriel Sant'Ana. 
Eduardo Vilhena de Moraes. Joaquim de Lima Fernandes Moreira.. 
Ricardo Ramon Blanco, Au,wto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho, José Leandro de Barros Pimentel, José Aleixo Irmão, Di- 
vaido Gaspar de Freitas, Nicolau Duarte e Silva, Álvaro Amaral, 
Henrique L. Alves, Lycurgo de Castro Santos Filho, Manoei Vitor 
de Azevedo, Alexandre Nelson de Mello, Nilva R. de Mello, Antônio 
Barbosa Lima, e Vinicio Stein Campos. O presidente José Peõrct 
Leite Cordeiro abriu a sessão, constituíndo a mesa na forma re- 
gimental, com os I.* e 2.0 secretários, convidando para participar 
da mesma. os professores Paulo Goffi, Carlos da Silva Lacaz e M i -  
rio Sérgio de Almeida To1ed.o. A seguir, dando início aos trabaihos 
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propôs moção de pesar pelo falecimento do consócio Eurico 
Brenco Ribeiro, de quem fez o elogio. Aprovado este, deu a pa- 
lavra ao consócio Duílio Crispim Farina, que dissertou sobre o 
tema: "Guilherme Bastos Milward, sábio e humanista da Casa de 
Arnaldo". Ao encerrar a oração, o autor foi vivamente aplaudido 
e recebeu as melhores referências do presidente Leite Cordeiro. A 
segunda parte da sessão foi dedicada a moções e proposituras. 
Do consócio Duarte e Silva, congratulaçóes com o secretário de 
Cultura de Milão, pela Exposição Leonardo da Vinci, a realizar 
em São Paulo. O consócio Vilhena de Moraes ofereceu dois traba- 
lhos de sua autoria, referentes ao Duque de Caxias. Dutra de Moraes 
propôs congratulações com os consócios Nilva R. de Mello, pela 
publicação de seu livro "A mente e a reumatologia" e Raimundo 
cie Menezes, reeleito presidente da UBE. Os consócios Stein Cam- 
pos, pela Divisáo de Museus do Estado e Alvaro do Amaral, pelo 
Ateneu Paulista de História, apresentaram votos de pesar pelo Pale- 
cimento de Eurico Branco Ribeiro. O primeiro também registrou o 
irifausto passamento do historiador de Santa Catarina, Oswaldo 
Cabral, no que foi referendado pelo presidente Leite Cordeiro, lem- 
brando que o mesmo, Ataliba Nogueira e ele foram companheiros 
de ingresso no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O con- 
sócio Crispim Farina propôs voto de pesar pelo falecimento de 
Vitorino Nemésio, que deixou um vazio na cultura luso-brasileira. 
'Todas as moções foram submetidas a plenário e aprovadas. Em 
nada mais havendo, eu, Augusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho, 2." Secretário, lavrei esta ata e dou fé. Em tempo as obras 
oferecidas pelo consócio Vilhena de Moraes, foram doadas pelo Sr. 
Eugênio Vilhena de Moraes, irmão do ofertante. José Pedro Leite 
Cordeiro, Vinício Stein Campos, Augiisto Benedito Galváo Bueno 
Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO PLENÁRIA W DIA 18 DE 
MARÇO DE 1978 

Aos dezoito de março de mil novecentos e setenta e oito, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as 15 
horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
na forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos seguintes 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, José Leandro de Barros Pimentel, José Aleixo Irmão, 
Geraldo Sesso Júnior, Adauto Fernandes de Andrade, Augusto 
Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Duílio Crispim Farina, Joa- 
quim de Lima Fernandes Moreira, D. Martinho Johnson, O. S. B., 
Mário Ferreira Migliano, Vinício Stein Campos, Rosalvo Floren- 
tino de Souza, Ricardo Roman Blanco, Eduardo Vilhena de Mo- 
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raes, Arrisson de Souza Ferraz e Pe. Hélio Abranches Viotti. O 
presidente José Pedro Leite Cordeiro abriu a sessão, constituíndo 
a mesa na forma regimental, com os 1.O e 2: secretários, deter- 
minando ao primeiro a leitura das efemérides brasileiras e pau- 
listas. Das últimas foi evocado o falecimento de Armando Arruda 
Pereira, a quem se deve a construção da cripta do Monumento do 
Ipiranga para receber os restos mortais da Imperatriz Leopoldina 
e que serviu de sede provisória ao Instituto durante a construçáo 
deste prédio. A seguir o 2." Secretário leu a ata da sessão anterior 
que foi devidamente aprovada. O presidente Leite Cordeiro co- 
municou a doação de reprodução da última carta da rainha Mary 
Stuart, pelo consócio Fernando Whitaker da Cunha. Prosseguindo, 
submeteu ao plenário a ratificação da nomeação do novo Conselho 
de Outorga do Colar D. Pedro I, apresentanùo os nomes para re- 
condução dos atuais conselheiros, com as alterações que se 
seguem, por força do próprio regimento, vez que o presidente, 
secretário e tesoureiro do mesmo, são Diretores do Institu- 
to Histórico e Geográfico de São Paulo e de acordo com as 
vagas existentes incluir os nomes dos consócios Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Joaquim de Lima Fernandes Moreira e 
Duílio Crispim Farina. Anunciou a designação do consócio Lycurgo 
de Castro Santos Filho para falar no Centenário de Varnhagen; 
do consócio Antônio Barreto do Amaral para representar o Ins- 
tituto na solenidade de entrega do Prêmio Ubaldino do Amaral, 
instituído pela Comissão de Comemoraçôes em Sorocaba. Bem co- 
mo designou o consócio Aleixo Irmão para organizar a Poliantéia 
Varnhagen, contribuição e participwão do Instituto as Comemo- 
rações. O consócio Vinício Stein Campos propôs voto de louvor 
a Rocha Penteado, que deixou o Museu Paulista para assumir a 
direção do Museu de Arqueologia. O consócio Barros Pimentel 
ratifica a propositura, lembrando que a Rocha Penteado se deve a 
reabertura da Sala de 32, no Museu Paulista. O 2.0 Secretário pro- 
põs voto de congratulações com Menotti De1 Picchia, pelo 86: ani- 
versário, associando-se as homenagens de todo São Paulo. Igual- 
mente, a Câmara Cascudo, agraciado com o prêmio Juca Pato a 
grande laurea paulista de caráter nacional, instituída pela U .B. E 
A Pedro Oliveira mbeiro Neto, eleito presidente do internacional- 
mente conceituado Pen Clube. Foi aprovada, também, moção de 
apelo a Câmara Municipal de São Paulo, no sentido de atender 
mensagem do Prefeito Olavo Egídio Setubal, concedendo verba 
para terminar a reconstrução da Igreja do Colégio - Monumento 
Nacional, velha e ambicionada aspiração da gente paulista e deste 
Instituto. O consócio Heliodoro Tenório da Rocha Marques, pro- 
pôs congratulações com Itamar Bopp, pelas excepcionais home- 
nagens que ihe foram prestadas pela cidade de Resende, pela publi- 
cação do seu livro "Resende - 100 anos da Cidade". O diretor da 
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Biblioteca, Barros Pimentel, solicita registro da doação do Sr. 
Lino Quenta! Libero, de 17 volum~s de Shakespeare. O consiicio 
Geraldo Sesso pede a criação da carteira de identificação dos sócios 
do Instituto. O presidente Leite Cordeiro explica que a mesma já 
existe e qualquer sócio pode solicitá-la, desde que preencha as 
condições exigidas. Informa ainda quanto às necessidades de nova 
disposição na galeria de retratos dos presidentes e da reforma do 
auditório do plenário, para o que designa os consócios Vinicio Stein 
Campos e Joaquim de Lima Fernandes Moreira para estudarem as 
medidas convenientes. Finalmente, encerra a sessão, convidando 
para 1." de abril, quando deverá falar o consócio Arrison de Souza 
Ferraz sobre o tema: "O Soldado Desconhecido e sua Glorificação". 
Em nada mais havendo, eu 2." Secretário Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, lavrei esta ata e dou fé. José Pedro Leite 
Cordeiro, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA lU DE 
ABRIL DE 1978. 

Ao primeiro de abril de mil novecentos e setenta e oito, nesta 
cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, as 15 horas, 
reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na 
forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos seguintes 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Geraldo Dutra de Moraes, 
José Leandro de Barros Pimentel, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Geraldo Sesso Júnior, José Hipólito Trigueirinho. Wal- 
demar do Amara1 Gurgel Viana, Paul Donovan Kigar, Tsunezo 
Sato, Arrisson de Souza Ferraz, José Aleixo Irmão, Paulo da Sil- 
veira Santos, Vinício Stein Campos, Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho, Álvaro da Veiga Coimbra, D. Martinho Johson, 
O. S. B., Nello Garcia Migliorini, Adauto Fernandes de Andrnde, 
João Gabriel Sant'Ana e Reginaldo Moreira de Miranda. O pre- 
sidente José Pedro Leite Cordeiro abriu a sessão, compondo a 
mesa com os 1." e 2.0 Secretários, convidando para dela partici- 
par pe. Hélio Abranches Viotti, Cel. Cálio de Campos Montes, 1." 
Vice-presidente do M.M.D.C., Srs. Mário Nogueira Rangel, Rey- 
naldo Farah e Manuel Siceno Rivas, diretores da Enciclópédia 
Mirador. A seguir, o Presidente anunciou a realização do curso 
sobre São Paulo no início do século, a ser ministrado pelo con- 
sócio Mário Savelli, na forma que segue: Dia 11 de maio - "Po- 
sição e características geográficas"; Dia 18 - A Gente (costumes 
e cultura); 1 de junho - "O progresso, comércio e indústria"; 
Dia 8 - "Hoje e amanhã". O consócio Vinicio Stein Campos 
usou da palavra para congratular-se como consócio Itamar Bopp 
pela moçáo que recebeu da Assembléia Legislativa, a propósito 
cie seu livro "Eesende - 100 anos da cidade", iniciativa do Deputado 
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Solon Borges dos Reis. Propòs ainda voto de solidariedade ao 
prefeito de Pinhal, pelas homenagens programadas para o próximc 
dia 6 de abril, ao saudoso consócio Arnaldo D'Avila Florence. Fi- 
nalmente o Sr. Mário Nogueira Range1 procedeu a entrega da 
prometida Enciclopédia Mirador, acompanhada do Dicionário 
Brasileiro e do Atlas que compõem a mencionada coleção, encerran- 
do-se a sessão com projeção do filme sobre o tema. Em nada mais 
havendo, eu, 2.0 secretário, Augusto Benedito Galváo Bueno Tri- 
gueirinho, lavrei esta ata e dou fé. Em tempo. A primeira parte 
da sessão foi dedicada a entrega das medalhas Pedro I e Pedro I1 
ao coronel Reginaldo Moreira de Miranda, autor de vários traba- 
lhos históricos, que recebeu as devidas saudações do orador 
oficial, Pe. Hélio Abranches Viotti, que exaltou sua obra de 
cidadão, militar e historiador. O homenageado agradeceu com 
comovidas palavras. O consócio Arrisson de Souza Ferraz asso- 
ciou-se a homenagem. Procedida esta complementaçáo, eu, 2." 
secretário, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, dou esta 
ata por fiel. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO PLENÁRIA DE 15 DE 
ABRIL DE 1978 

Aos quinze de abril de mil novecentos e setenta e oito, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant n." 158, às 15 horas 
reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na 
forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos seguintes con- 
sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Geraldo Sesso Júnior, José 
Leandro de Barros Pimentel, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, Tsunezo Sato, Álvaro da Veiga Coimbra, Joaquim de Lima 
Fernandes Moreira, Paulo Romano, Arrisson de Souza Ferraz, 
Geraldo Dutra de Moraes, Pedro Ferraz do Amaral, Honório de 
Sylos, José da Veiga Oliveira, Álvaro do Amaral, Reginaldo Mo- 
reira de Miranda, Maria Amália Corrêa Giffoni, Adauto Fernandes 
de Andrade, Rosalvo Florentino de Souza, Eduardo Vilhena de 
Moraes, Nilva R. de Mello, Alexandre Nelson de Mello, José Aleixo 
Irmão, Antônio Barbosa Lima, Wilson Maia Fina, Augusto Bene- 
clito Galváo Bueno Trigueirinho, Pe. Hélio Abranches Viotti e 
Ricardo Roman Blanco. O presidente José Pedro Leite Cordeiro 
zbriu a sessão, compondo a mesa com os 1." e 2." secretários, Vi- 
nício Stein Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueiri- 
nho, convidando para dela participar o deputado federal Israel 
Dias Novaes, presidente da Academia Paulista de Jornalismo e O 
Pe. Hélio Abranches Viotti, diretor da Casa de Anchieta. A seguir 
anunciou e convidou os presentes para as homenagens ao saudoso 
consócio Eurico Branco Ribeiro, promovida pelo Instituto em 
conjunto com a Associação Paulista de Medicina e outras enti- 
dades. Deu noticia do estado de saúde do vice-presidente Lycurgo 
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de Castro Santos Filho, o mais satisfatório, congratulando-se a 
Casa pelo seu pronto restabelecimento. Registrou o convite da 
U. B.E. para a noite "Encontro com Lobato", dando notícia do 
programa: conferência de Paulo Dantas e inauguração do retrato 
do escritor. Anunciou o convite recebido da Secretaria de Cultura 
de Campinas e Academia Campinense de Letras, para o lançamento 
do livro "Campos Salles", de autoria do consócio Célio Salomão 
Debes, naquela cidade. Leu a comunicação da Prefeitura de São 
Paulo, designando uma de nossas ruas com o nome de Eurico 
Branco Ribeiro, atendendo pedido do SAC. Finalmente o Presiden- 
te faz importante doação para nosso Arquivo de documentos que 
pertenceram ao embaixador Macedo Soares, ligados a obra "Fatos 
da História da Igreja no Brasil", bem como páginas do diário de 
Dom Duarte Leopoldo e Silva, referentes as suas visitas pastorais, 
em especial quando Bispo de Curiti'oa. Prosseguindo procedeu a oii- 
torga das medalhas "Alexandre de Gusmão" ao jornalista Durval 
Breda Cardoso e "Pedro 11" aos consócios Waldomiro Franco da 
Silveira e Maria Amália Corrêa Giffoni. Os agraciados foram sauda- 
dos pelo 1." Secretário Vinicio Stein Campos. Em nome dos agracia- 
dos agradeceu a última. A segunda parte da sessão foi dedicada a 
moções e comunicações, todas aprovadas pelo plenário. Do consócio 
Pedro Brasil Bandecchi, voto de pesar pelo falecimento do jurista 
Teófilo Siqueira Cavalcanti e oferecendo livro de sua autoria, sob o 
titulo "A Maçonaria e o Espírito Liberal". Do consócio Roberto 
Machado Carvalho, de apelo ao Condephaat em prol da preser- 
vação dos templos religiosos de Itu, a Matriz, o Carmo e o Museu 
Republicano, elogiando o prefeito Olavo Volpato, pelos excelen- 
tes serviços prestados a cultura. Do consócio Álvaro do Amaral, 
voto de pesar pelo falecimento do consócio e ilustre historiador 
frei Venâncio Wileke O .F .M. Dos consócios Arrison de Souza 
Ferraz, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Adauto Fernan- 
des de Andrade, voto de pesar pela morte do Cel. José Francisco 
dos Santos. Do consócio Vinicio Stein Campos, de congratulações 
a Câmara Cascudo pelo prêmio "Juca Pato" e ao Cel. Cláudio Mo- 
reira Bento, que em seus trabalhos tem procedido as revisóes his- 
tóricas em favor de S. Paulo e de regosijo pelo Centenário do Pre- 
sidente João Teodoro. Do consócio Alberto Prado Guimarães de 
congratulaçóes ao eminente Goffredo da Silva Telles, pelo trans- 
curso de seu 90.'' aniversário, bem como de nomeação de comissão 
para cumprimentá-lo na data. Para a missão foram designados o 
autor da propositura, Pe. Hélio Abranches Viotti e Pedro Brasil 
Bandecchi. Ao terminar o Cel. Adauto Fernandes de Andrade ofe- 
receu ao Museu do Instituto uma antiga granada. O Presidente 
encerrou, convidando os presentes para a próxima sessão, quando 
deverá falar o desembargador Odilon da Costa Manso, sobre o 
Presidente João Teodoro, por motivo do Centenário da morte do 
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ilustre paulista. Em nada mais havendo, eu, 2.0 secretário, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, lavrei esta ata e dou fé. De- 
pois de devidamente aprovada, será assinada. José Pedro Leite 
Cordeiro, Vinício Stein Campos, Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO PLENÃRIA DO DIA 6 DE 
MAIO DE 1978. 

Aos seis de maio de mil novecentos e setenta e oito, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as quinze 
horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
na forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos seguintes 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Duílio Crispim Farina, Ge- 
raldo Sesso Júnior, Adauto Fernandes de Andrade, Arrisson de 
Souza Ferraz, Paul Donqvan Kigar, Tsunezo Sato, Alvaro da Veiga 
Coimbra, José Leandro de Barros Pimentel. Geraldo Dutra de Mo- 
raes, Paulo Romano, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Eduar- 
do Vilhena de Moraes, Paulo Roberto de Aquino Noronha, Pedro 
Ferraz do Amaral, Mário Savelli, Wilson Maia Fina, D. Martinho 
Johnson, José da Veiga Oliveira, Benito Serpa, Pedro Brasil Ban- 
decchi, Paulo Zingg, Álvaro do Amaral, Joaquim de Lima Fernandes 
Moreira, José Gonçalves Salvador, Ricardo Roman Blanco, Judith 
Mac Knight Jones, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho. Abrindo a sessão, o presidente José Pedro 
Leite Cordeiro constituiu a mesa com os 1." e 2.0 secretários, Vi- 
nicio Stein Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueiri- 
nho, convidando para dela participarem o Acadêmico Pedro 
Ferraz do Amaral e Paulo Zingg, presidente da API. Mário Savelli, 
orador oficial, Cel. Calio Campos Fontes. presidente do M.MD.C., 
Duílio Crispim Farina, diretor da Associação Paulista de Medicina 
e Álvaro do Amaral, presidente do Ateneu Paulista de História. 
A seguir deu a palavra ao desembargador Odilon da Costa Manso 
para dizer sobre a vida e obra do Presidente João Teodoro Xavier, 
por motivo do Sesquicentenário do seu nascimento e centenário da 
morte. O Desembargador Costa Manso encerrou sua oração sob os 
maiores aplausos dos presentes. Fez uma verdadeira revisão histó- 
rica da vida do ilustre paulista, derrubando uma série de inverdades 
e lendas, que vinham se repetindo, através de sucessivos historiado- 
res ou historiógrafos, copiando uns aos outros mas ausentes dos ar- 
quivos. Pela valia da pesquisa, o presidente Leite Cordeiro, solicitou 
ao orador, que entregasse os originais para serem publicados em 
nossa Revista. Ao mesmo tempo, como o consócio Alfredo Gomes 
foi u m  dos primeiros a descobrir a grande figura de João Teodoro, 
em nossa História, e estar ele ausente por motivo de saúde, designou 
comissão, constituida pelos consócios Odilon da Costa Manso, Pedro 
Ferraz do Amaral e Honório de Sylos para levar, em nome do sodá- 
Iício, os votos de pronto restabelecimento. Prosseguindo, deu notícia 
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da providência para as celebrações do Centenário de Varnhagen, es- 
pecialmente quando da trasladação dos seus restos mortais, ora 
no Chile; com a palavra o consócio Vinício Stein Campos propôs 
moção de pesar pelo falecimento do historiador de Porto Feliz, 
Vicente Palma, continuador da obra do seu sogro Pedro Camargo. O 
consócio Mário Savelli anunciou o Centenário de José Maria Wi- 
thaker, a 20 de maio, convidando para a homenagem a ser pro- 
movida pela Confederação das Famílias Cristãs, de que é presidente. 
no próximo dia 17, quando será orador o net9, Sr. Firmino Whita- 
ker Filho. O presidente Leite Cordeiro participa e agradece as doa- 
cóes do consócio Joaquim de Lima Fernandes Moreira, do Catálogo 
Numismático Brasileiro de autoria de Manoel Joaquim Botari, da- 
tado de 1908 e da "Edição História de Nova Odessa", pela consócia 
Judith Mac Knight Jones. Finalmente o consócio José Leandro 
de Barros Pimentel transmite o convite do Clube Piratininga para 
a sessão solene em homenagem ao 23 de maio, quando serão en- 
tregues os títulos de sócios beneméritos aos consócios Governsdor 
Lucas Nogueira Garcês e acadêmico Paulo Bomfim, abrilhan- 
tada por concerto sinfônico da Orquestra da Polícia Militar, sob 
a regência do maestro Aratão. Em nada mais havendo, eu, 2." 
secretário, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, lavrei 
esta ata e dou fé, e sendo aprovada será devidamente assinada. 
Em tempo: Na ata da sessão anterior deixou de ser registrado que 
o Sr. Reginaldo Moreira de Miranda também foi agraciado com a 
Medalha "Alexandre de Gusmáo". Idem. que participou da sessão 
o consócio José Aleixo Irmão. Quanto a granada constante da ata 
de 15 de abril, foi efetuada a doação pelo Cel. Reginaldo Moreira 
de Miranda. - José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos 
e Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO PLENÁRIA DO DIA 20 DE 
MAIO DE 1978 

Aos vinte de maio de mil novecentos e setenta e oito, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as quinze 
horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
na forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos seguintes 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Geraldo Dutra de Moraes, Duílio Crispim Farina, Pedro 
Ferraz do Amaral, Heliodoro Tenório da Rocha Marques. José 
Leandro de Barros Pimentel, Tsunezo Sato, Adauto Fernandes de 
Andrade, Joaquim de Lima Fernandes Moreira, Geraldo Sesso 
Júnior, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, Nilva R. 
de Mello, Dom Martinho Johnson, Archimedes Pereira Guimarães, 
Eduardo Vilhena de Moraes, Álvaro da Veiga Coimbra, Reginnldo 
Moreira de Miranda, Alberto Lemos, Antonio Barbosa Lima, José 
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Aleixo Irmão, Vinício Stein Campos, João Gabrile Sant'Ana, José 
Benedito Silveira Peixoto, Ricardo Roman Blanco, Paulo Romano 
e Alberto Prado Guimarães. O presidente José Pedro Leite Cor- 
.deiro abriu a sessão, compondo a mesa com os 1.0 e 2." secretá- 
rios, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galváo Bueno Tri- 
gueirinho. A seguir, determinou a leitura da ata da sessão anterior, 
a qual depois de aprovada foi devidamente assinada. Prosseguin- 
do, propôs e foi aceito o adiamento da próxima sessão de 3 para 
10 de junho, em virtude de coincidir a primeira data com o jogo 
do Brasil, na Copa do Mundo e anunciou que a mesma se desti- 
nava as homenagens a Rubião Meira, tendo como orador o con- 
sócio Duílio Crispim Farina. seguiu-se com a palavra o 1." Secre- 
tário Stein Campos para registrar a oferta, por intermédio do con- 
sócio Itamar Bopp, do livro de Alípio Mendes "Os Barões de 
Angra". Recordou as efemérides do dia - Batizado em Itu, em 20 
de maio de 1850, de Almeida Júnior; em São Paulo, o falecimento, 
a 20 de maio de 1930, de Alfredo Pujol; o início do curso legal 
das primeiras moedas cunhadas no Brasil, pela Casa da Moeda 
da Bahia, em 1695, postas em circulação a 20 de maio de 1697. 
Relatou as grandiosas festividades de Mogi-Mirim, em homena- 
gem a João Teodoro Xavier, iniciativa do desembargador 
Odilon da Costa Manso, da Câmara Municipal e do Museu His- 
tórico "João Teodoro Xavier", sendo no ato galardoados com a 
Medalha "João Teodoro Xavier", criada pela Câmara Municipal, 
os Srs. Consócios Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 
Lauro Ribeiro Escobar e o proponente. Por fim recordou o 23 
de maio, gloriosa data a ser sempre lembrada nas atas do soda- 
lício por ocasião da passagem desse estupendo eclodir do levan- 
te  de 1932. O consócio José Leandro de Barros Pimentel re- 
çistrou a brilhante oração proferida pelo secretário Vinício 
Stein Campos, em Mogi-Mirim. O consócio Geraldo Dutra de MO- 
raes, propõe e foi aprovado voto de júbilo pela eleição do consócio 
Honório de Sylos para a Academia Paulista de Letras e de satis- 
fação pelo restabelecimento e presença a reunião do 1: vice-pre- 
sidente Lycurgo de Castro Santos Filho. O consócio Alberto Prado 
Guimarães recordou o 1." aniversário de falecimento do saudoso 
jornalista e político Carlos Lacerda, ocorrido a 19 de maio, bem 
como o Centenário de José Maria Withaker, que se celebrava na 
data. Foi secundado pelo consócio Pedro Ferraz do Amaral, nas ho- 
menagens prestadas ao grande José Maria Withaker. Ao mesmo 
tempo, solicita votos de congratulações, com a prof. Branca de 
Azevedo, ilustre senhora da sociedade piracicabana, que celebrou o 
seu centésimo aniversário. O consócio Duílio Crispim Farina, tam- 
bém expressou satisfaçáo pelo retorno ao nosso convívio do 1.0 vice- 
presidente Lycurgo de Castro Santos Filho e pelo 80: aniversário, a 
29 de maio, do emitente cientista, intelectual e homem público, 
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consócio Antônio Carlos de Pacheco e Silva. O presidente Leite 
encerrou a sessão com voto de congratulaçôes ao consócio Ma- 
noel Vitor de Azevedo, brilhante radialista que, igualmente cozi 
o mestre Pacheco e Silva, comemorava o 80." aniversário na 
mesma data, 29 de maio. Na feliz coincidência, a Casa estava du- 
plamente em festa. Em nada mais havendo, eu 2." Secretário, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, lavrei esta ata e 
dou fé. José Pedro Leite Cordeiro, Vinicio Stein Campos. 

ATA DA SESSÃO PENÁRIA DE DEZ DE 
JUNHO DE 1978 

Aos dez de junho de mil novecentos e setenta e oito, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as quinze 
horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, 
na forma prevista pelos Estatutos, com a presença dos seguintes 
consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Geraldo Dutra de Moraes, Geraldo Sesso Jr., Arrison de 
Souza Ferraz, Duílio Crispim Farina, Paul Donovan Kigar, Ped.ro 
Ferraz do Amaral, Adauto Fernandes de Andrade, José Leandro 
de Barros Pimentel, Mário Ferreira Migliano, Paulo Romano, José 
Aleixo Irmão, A. B. G. B. Trigueirinho, Américo Bologna, Alberta 
Prado Guimarães, Antônio Barbosa Lima, D. Martinho Johnson, 
Roberto Machado Carvalho, Itamar Bopp, Ricardo Roman Blancc, 
Nilva R. Mello, Alexandre Mello, Joaquim Fernandes Moreira, 
Eduardo Vilhena de Moraes, Paulo Zingg, Vinício Stein Campos. 
O presidente José Pedro Leite Cordeiro, abriu a sessão compondo 
a mesa com os 1." e 2: secretários Vinício Stein Campos e A.B.G.B. 
Trigueirinho, convidando para dela participar o filho de Rubião 
Meira, Prof. João Alves Meira, o presidente da Regional de S. Paulo. 
da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos, Antônio Bernardes 
de Oliveira, o mestre do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasi- 
leiro de Cirurgiões, Paulo Goffi, também representando o presi- 
dente da Associação Paulista de Medicina, Aluízio Ferraz de Ca- 
margo, o diretor da Faculdade de Medicina, Paulo Lacaz e o orador 
C2 cerimônia, Duilio Crispim Farina. Em seguida, o presidente 
Leite Cordeiro expôs o objetivo da reunião: celebrar o Centenária 
de Rubião Meira e deu a palavra ao orador Duílio Crispim Farina 
para tratar do tema "Rubião Meira, o médico, o mestre o intelec- 
tual". O orador resenvolveu o tema de forma erudita, elegante e 
com muita emoção, colhendo os aplausos de todos os presentes. De 
não menos sensibilidade foi a resposta de agradecimento ao orador 
e ao Instituto, proferida pelo Prof. João Alves Meira, pela cari- 
iihosa evocação a figura de seu pai o saudoso Rubião Meira, que 
tanto honrou este Sodalício e São Paulo. Encerrada a fase cultu- 
ral da sessão e após intervalo, para que se retirassem os visitan- 
tes e convidados, o Presidente determinou sua reabertura para 
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o expediente. Deu a palavra a este secretário para que lesse a 
ata da sessão anterior, a qual depois de aprovada, recebeu as 
devidas assinaturas. Seguiu-se o 1." Secretário, Vinício Stein 
Campos que anunciou os falecimentos do Sr. David Debes, pro- 
genitor do consócio Célio Salomãri Debes e do consócio Arlinclo 
Veiga dos Santos, para os quais pediu e foram aprovados votos 
de pesar. Registrou a oferta de rim album de fotografias anti- 
gas, por parte da Sra. Ana Maria Alters. Anunciou o l3.r.- 
çamento do XV Concurso de Monografias dos Bairros de Sáo 
Paulo, patrocinado pelo Arquivo Histórico do Município. C ~ E -  
cluindo leu carta de frei Oscar Lustosa, dizendo da intenção de 
criar um Centro de Estudos e Pesquisas destinado a levantar 2. 

documentação existente sobre a Igreja no Brasil. Continuando. o 
presidente Leite Cordeiro comunicou que atendendo a solicitaçá? 
do Secretário Max Feffer, para enviar lista triplice dos possíveis 
representantes do Instituto no Condephaat, designou os consc- 
cios: Pedro Brasil Bandecchi, Alvaro da ,Veiga Coimbra e 
Barreto do Amaral. A pedido do Sr. Mário Ciampolini, pre- 
sidente do Arrastão - Movimento de Promoções Humanas, 
que para sua próxima exposição, pedia assessoramento deste 
Instituto, designou para representá-lo os consócios: Oliveira 
Ribeiro Neto, Délio Freire dos Santos, Mário Savelli, Paulo Bom- 
fim e Alvaro da Veiga Coimbra. Também designou os consócios 
Pedro Brasil Bandecchi, Vinício Stein Campos, bem como todos 
integrantes da Comissão de História de São Paulo, para opinar 
e responder carta do C. P. O. R., solicitando esclarecimentos sobre 
fatos da vida de Jose Bonifácio - O Patriarca, visto que a placa 
de Bronze d.oadn aquele estabelecimento, conteria contradições. 
Concluindo, lê carta do visconde de Bom Retiro, publica- 
da pelo Arquivo Nacional, dando conta do progresso de São 
Paulo ao Senhor Dom Pedro 11, e recomenda a reprodução do 
texto em nossa Revista. Pela ordem pediu a palavra o con- 
sócio Arrison de Souza Ferraz, em seu nome e dos con- 
frades Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Adauto Fernandes 
de Andrade, para fazer elogio do coronel João Negrão, o 
que fez com rara sensibilidade, encerrando com voto de profundo 
pesar, pelo falecimento do último remanescente do histórico vôo 
do Jaú, glória do pioneirismo paulista e brasileiro na História d?. 
Aviação Mundial. O consócio Alberto Prado Guimarães propôs 
voto de congratulaçÓes ao ministro Otávio Marcondes Ferraz, 
eminente confrade, recém-agraciado com a legião de Honra, pele! 
Governo de França. Votos de pesar do tesoureiro Joaquim de Lima 
Fernandes Moreira e do orador Mário Savelli, pelo falecimento 
de Rui Sodré e Mário Souza Lima, expressões da nossa cultura no 
direito social e na filosofia. Em verdade, quanto ao último, cumpre 
retificar o nome de Mário Savelli pelo Pedro Ferra.2 do Amara!, 
na proposta. Encerrando a sessão, o presidente Leite Cordeiro, ante 
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acidente sofrido pelo consócio José Carlos de Ataliba Nogueira, 
designa comissão para visitá-lo, com os votos de pronto resta- 
belecimento, constituida pelos consócios Pedro Ferraz do Amaral, 
Duilio Crispim Farina e Barbosa Lima. Em nada mais havendo, 
eu, 2." Secretário, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, 
lavrei esta ata e dou fé. Em tempo cumpre retificar os nomes 
constantes nesta ata para Carlos da Silva Lacaz, Aluisio Ferreira 
de Camargo e Marcelo Ciampolini. Em nada mais havendo, eu 
2:' Secretário, Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, 
lavrei esta ata e dou fé. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein 
Campos e Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO ORDINARIA DE DEZESSETE 
DE JUNHO DE 1978 

Aos dezessete de junho de mil novecentos e setenta e oito; 
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, na forma prevista pelos artigos 30 e 
31 dos Estatutos, com a presença dos seguintes consócios: José 
Pedro Leite Cordeiro, Lycurgo de Castro Santos Filho, Geraldo 
Sesso Júnior, José Aleixo Irmão, Wilson Maia Fina, Augusto Be- 
nedito Galváo Bueno Trigueirinho, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Antônio Barreto do Amaral, Adauto Fernandes de An- 
drade, Geraldo Dutra de Moraes, Pedro Ferraz do Amaral, Benito 
Serpa, José Leandro de Barros Pimentel, Eduardo Vilhena de Mo- 
:aes, Alexandre Nelson de Mello, Nilva R. de Mello, Antônio Bar- 
bosa Lima, João Gabriel Sant'Ana, Roberto Machado de Carvalho, 
hlberto Lemos, Ricardo Roman Blanco e Alberto Prado Guima- 
rães. O presidente José Pedro Leite Cordeiro abriu a sessão, com- 
pondo a mesa com os 2.0 e 3.0 secretários, Augusto Benedito Gal- 
vão Bueno Trigueirinho e Geraldo Dutra de Moraes, respectiva- 
mente. O presidente solicitou ao 2.0 secretário que procedesse a 
leitura da ata relativa a sessão anterior, sendo a mesma aprovada 
pelo plenário. O expediente, lido pelo 2." secretário, constou do 
recebimento de dois ofícios: da Câmara Municipal de Laranjal 
Paulista, congratulando-se com o Instituto Histórico e Geográfico 
pela promoção da "Semana Anchietana" e do sr. secretário do 
Governo de São Paulo, acadêmico Péricles Eugênio da Silva Ra- 
mos, convidando os membros deste sodalício para o lançamento 
da "Coleçáo Paulistica", a realizar-se dia 6 de julho, as 21 horas, 
no Salão de Recepções do Palácio dos Bandeirantes. Com a pala- 
vra, o sr. presidente Leite Cordeiro enalteceu o governo do sr. 
Paulo Egídio Martins, pelos relevantes serviços que vem prestando 
a cultura nacional, a cuja boa vondade deve-se a publicação de 6 
volumes da "Biblioteca Academia Paulista de 'Letras ("Cartas de 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 411 
-- ~. 

Álvares de Azevedo", "'A Cidade de São Paulo", de Francisco de 
Assis Vieira Sueno; "O Urso", de Antônio de Oliveira; "Alguns 
dias na Paulicéia", de Henrique Raffárd; "Velhas Figuras de São 
Paulo", de Pelágio R. Lobo; e "Madame Pommery", de Hilário 
Tácito), e a reedição de importantes obras clássicas, consideradas 
raridades bibliográficas da literatura de São Paulo. Em comple- 
mento, o confrade Antônio Barreto do Amara1 falou sobre a pro- 
gramação de outras reedições, ora em curso, patrocinadas, tam- 
bém, pelo governo paulista, graças a lúcida compreensão do go- 
vernador Paulo Egídio Martins, que revela exemplo admirável de 
alto descortino cívico-cultural. O sr. presidente Leite Cordeiro 
lembrou uma importante e grata efeméride, ocorrida dia 6 de 
junho deste ano, data comemorativa do 40." aniversário da eleição 
ao quadro social do sodalicio, do eminente confrade, prof. Alvaro 
da Veiga Coimbra, admitido que foi na categoria de sócio "delibe- 
rante". consoante proposta assinada por Plinio Marques da Silva 
Airosa e outros companheiros, com elogios0 parecer de Paulo 
Alfeu Monteiro Duarte. Em carinhosas palavras enalteceu a no- 
tável atuação do prof. Veiga Coimbra e os relevantes serviços 
prestados ao Instituto, notadamente na direção do "Museu José 
Bonifácio" e do Arquivo. Concluindo, propôs fosse consignado, 
em ata, um voto de congratulações e júbilo, o qual mereceu a 
aprovação unânime do plenário, manifestada através de calorosa 
salva de palmas. Pela ordem, o confrade Wilson Maia Fina suge- 
riu que, por justiça, idêntica homenagem fosse prestada aos sócios 
mais antigos, merecedores todos, pela muito que fizeram, de ex- 
pressivas demonstrações de apreço e reconhecimento. Acolhen- 
do a louvável indicação, o sr. presidente recomendou a secretaria 
que providenciasse a feitura da lista de sócios mais antigos, especi- 
ficando as datas das respectivas admissões, a fim de programar 
uma sessão, especialmente dedicada as homenagens propostas. 
Pedindo a palavra, o Sr. José Leandro de Barros Pimentel, pro- 
põe que a leitura das atas se fizesse somente nas segundas sessões 
do mês, sem a presença de pessoas alheias ao Instituto. A seguir, 
o sr. Roberto Machado Carvalho sugeriu que se suprimisse, nas 
sessões, a leitura das Efemérides, cujo texto, conhecido dos his- 
toriadores, nenhum interesse suscitava ao auditório. Seria pre- 
ferível, concluiu, que apenas os fastos importantes fossem evoca- 
dos, cabendo aos associados a apresentação de estudos relacio- 
nados aos eventos de maior significação histórica. Com a palavra, 
o consócio Geraldo Dutra de Moraes alvitrou que, caso fosse su- 
primida a leitura das Efemérides, o tempo disponível deveria ser 
atribuído, igualmente, a apresentação de trabalhos inéditos, de- 
correntes de pesquisas realizadas nas fontes primárias, conforme 
faculta. o art. 14, letra "e" dos Estatutos. A guisa de exemplo, citou 
Q magnifico ensaio intitulado "A Colõnia do Sacramento", ora 
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em preparo, do prof. Alexandre Nelson de Mello e, também, o 
esplêndido estudo "A Gente de Piratininga", de autoria da con- 
freira Nilva R. de Mello, ambos densos de revelações originais. 
surpreendentes e interessantíssimos, exumados dos arquivos. 
O Sr. Presidente Leite Cordeiro informou que, no seu entender, 
todas as efemérides são importantes, porém, iria aplicar os pre- 
ceitos estatutários. Prosseguindo, esclareceu que havia adotado o 
sistema de dividir a primeira sessão do mês em duas partes, sendo 
permitida a inscrição de dois oradores, concedendo-se, a cada 
um, o tempo máximo de sessenta minutos. Quanto a segunda ses- 
são do mês, seria apenas administrativa, destinada ao expediente, 
propostas e pequenas comunicqões, segundo determina o art. 33, 
parágrafo 2." dos Estatutos. Solicitando a palavra, o consócio An- 
tônio Barbosa Lima informou que a comissão encarregada de 
visitar o Dr. Ataliba Nogueira, em nome do Instituto Histórico, 
havia cumprido a incumbência. O Sr. presidente Leite Cordeiro 
agradeceu a comunicação e designou comissão constituída dos srs. 
Alberto Prado Guimaráes, Pedro Ferraz do Amaral e Antônio Bar- 
bosa Lima, para visitar o acadêmico Alfredo Gomes, que se en- 
contra enfermo. Não desejando mais ninguém fazer uso da pala- 
vra, o sr. presidente José Pedro Leite Carteiro agradeceu o com- 
parecimento dos presentes e encerrou a sessão. Para constar 
lavrou-se esta ata, que lida e achada conforme, será devidamente 
assinada. Eu, Geraldo Dutra de Moraes, 3." secretário, a escrevi e 
dou fé. Brasil Bandecchi, Lycurgo de Castro Santos Filho, Vinício 
Stein Campos e Geraldo Dutra de Moraes. 

ATA DA SESSÁO OEDINÁRIA DE PRIMEIRO DE 
JULHO DE 1978. 

Ao primeiro de julho de mil novecentos e setenta e oito, 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, na forma prevista pelos artigos 30 e 31 
dos Estatutos, com a presença dos seguintes consócios. Srs. Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Pedro Brasil Bandecchi, Cel. Helio- 
dor0 Tenório da Rocha Marques, Vinício Stein Campos, Geraldo 
Dutra de Moraes, Pedro Ferraz do Amaral, Álvaro da Veiga Coim- 
bra, José Leandro de Barros Pimentel, Wilson Maia Fina, Paulo 
Romano, Geraldo Sesso Jr., Agostinho Ramos, Mário Ferreira Mi- 
gliano, América Bologna, Cel. Arrison de Souza Ferraz, Hilário 
Veiga de Carvalho, Nelson de Athaide Ribeiro, João Gabriel 
Sant'Ana, Dom Martinho Johnson. O. S. B., Paulo Zingg, Raul de 
Andrada e Silva, Alexandre Nelson de Mello, Nilva R. de Mello, 
Álvaro do Amaral, Judith Mac Knight Jones, Henrique L. Alves, 
Alberto Prado Guimarães, Genésio Cândido Pereira Filho, Willian 
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Roberto Marinho e Ricardo Ramon Blanco. Na ausência do Pre- 
sidente José Pedro Leite Cordeiro, assumiu a presidência o 1." vice- 
presidente Lycurgo de Castro Santos Filho, o qual abriu a sessão, 
compondo a mesa com os 1." e 3.0 secretários Vinício Stein Cam- 
pos e Geraldo Dutra de Moraes, respectivamente, dela partici- 
pando os seguintes convidados: Álvaro Amaral, presidente do Ate- 
neu Paulista de História; Paulo Zingg, presidente da Associação 
Paulista de Imprensa; Mário Ferreira Migliano, presidente da SO- 
ciedade de História da Farmácia e Ciências Afins; e D. Maria do 
Carmo de Godoi Ramos, presidente do Movimento de Arregimen- 
taçáo Feminina. O sr. Presidente Lycurgo de Castro Santos Filho 
convidou o 2.O vice-presidente Pedro Brasil Bandecchi para presi- 
dir os trabalhos, em virtude de constar, no programa da sessão, 
uma conferência sobre Jean de Léry, a ser por ele proferida. Com 
a palavra, o presidente Brasil Bandecchi solicitou ao 3." secretário 
que procedesse a leitura da ata relativa a sessão anterior, sendo 
a mesma aprovada pelo plenário. Por recomendação da presidên- 
cia, o sr. Geraldo Dutra de Moraes apresentou, em nome da Se- 
cretaria, relação dos sócios mais antigos do Instituto, a fim de 
serem homenageados os seus nomes, em sessão especial, consoante 
proposta do confrade Wilson de Maia Fina, aprovada em 17 de 
de junho último. E a seguinte a relação dos sócios vivos mais 
antigos, segundo as datas das respectivas posses: 6-2-1928 - Rev. 
Jorge Bertolaso Stella; 5-7-1928 - Dr. José Eugênio de Paula Assis; 
20-2-1931 - Prof. Nicolau Duarte e Silva; 5-10-1931 - Acadêmico 
José Carlos Ataliba Nogueira; 21-8-1933 - Acadêmico Goffredo 
Teixeira da Silva Telles; 5-10-1933 - Dr. Joáo Fernando de Al- 
meida Prado; 20-10-1933 - Dr. Rui Calazans de Araújo; 5-5-1934 
- Dr. Antônio Ferreira Cesárino Jr.; 29-9-1934 - Acadêmico Ho- 
nório de Sylos; 6-5-1935 - Dr. Enzo Silveira; 5-9-1936 - Prof. 
José de Oliveira Orlandi; 6-6-1938 - Prof. Álvaro da Veiga Coim- 
bra; 5-10-1938 - Acadêmico Carlos Alberto da Costa Nunes; e 
5-10-1938 - Mons. Paulo Aurisol Cavalheiro Freire, todos resi- 
dentes nesta Capital. Após agradecer a presteza do trabalho de 
pesquisa, elaborado pela Secretaria, o sr. Presidente Brasil Ban- 
decchi fez elogiosa apresentação da obra "Pequena História do 
Bananal", do consócio Agostinho Ramos, recentemente lançada 
em 2: edição, sob o patrocínio do Conselho Estadual de Artes e 
Ciências Humanas. Na parte destinada as pequenas comunicações, 
o Sr. Presidente concedeu a palavra ao prof. Vinício Stein Campos. 
Em breve improviso, o orador anunciou a descoberta de impor- 
tante manuscrito no Arquivo Nacional, relacionado a origem e 
ao povoamento da veneranda Capivari, documento da maior re- 
levância histórica, até então inédito e desconhecido dos pesqui- 
sadores. Trata-se de requerimento encaminhado ao Bispo da dio- 
cese de São Paulo pelo cônego Dr. Joáo Ferreira de Oliveira Bueno. 
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tesoureiro-mor da Sé e proprietário de grande engenho de açúcar 
rio Itapeva que, desde 1793, vinha desbravando o sertão, entre 
Piracicaba, Porto Feliz e Itu. Revela o manuscrito que, em 30 de 
abril de 1813, o Cônego João Ferreira de Oliveira Bueno pediu 
autorização a Mitra para instalar o povoado, e nele erigir a fre- 
guesia, sob o orago de São João Batista de Capivari. O orador 
apresentou um escorço biográfico do ilustre sacerdote paulista: 
natural de Santos, nascido em 1749, completou seus estudos na 
Universidade de Coimbra, em 1781, sendo o fundador da grande 
fazenda do Itapeva (1795), organizador da última bandeira, com 
finalidade catequética (1810) e, a partir de 1813, passou a cuidar 
d a  povoação de Capivari. Fez parte do governo provisório de São 
Paulo, constituído em 1821. Finalizando, o orador propôs que o 
Ifistituto se dirigisse a Câmara Municipal de Capivari, através de 
oficio, solicitando que se dê o nome do insigne sacerdote a uma 
via pública de Capivari, homenagem das mais justas, em reconhe- 
cimento aos relevantes serviços prestados a terra que deu a São 
Paulo, o secretário Cesário da Mota e, ao Instituto Histórico, o 
seu primeiro presidente. O prof. Vinício Stein Campos foi muito 
aplaudido e sua proposta mereceu a aprovação unânime do ple- 
nário. Com a palavra, o consócio Ricardo Román Blanco, comu- 
nicou ter descoberto nos arquivos de Madri, um novo texto do 
Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, pelos mesmos plenipo- 
tenciários, cujos termos são completamente diferentes do origi- 
nal clássico. Conforme a série de fotocópias exibida pelo sr. Ri- 
cardo Román Blanco, verifica-se que o segundo texto desse Tra- 
tado, firmado entre as coroas portuguesa e espanhola, não obje- 
tivava apenas a partilha do território americano mas, sobretudo, 
debelar o perigo muçulmano que ameaçava os fundamentos e a 
estabilidade do cristianismo ocidental. Em decorrência, surgiria 
a famosa batalha naval de Lepanto, onde o poderio turco foi 
completamente aniquilado. A seguir, o sr. José Leandro de Barros 
Pimentel convidou os presentes, em nome da Sociedade Veteranos 
de 1932, para comparecem às cerimônias comemorativas do dia 
O de julho, comandadas pelo escritor Guilherme de Figueiredo. 
O sr. Presidente agradeceu o convite. afirmando que numerosos 
sócios do Instituto, veteranos da epopéia de 32, participariam des- 
sas tradicionais solenidades cívicas. Com a palavra, o consócio 
Álvaro do Amaral congratulou-se com o Instituto e requereu um 
voto de júbilo pela recente eleição do eminente confrade prof. Vi- 
nício Stein Campos para o quadro de sócios titulares da prestigiosa 
Academia Paulista de História. O nove1 acadêmico ocupará a ca- 
deira n." 19, que tem como patrono o Padre Fernáo Cardim, na 
vaga deixada pelo inesquecível historiador Eurípedes Simóes de 
Paula. A proposta foi aprovada, por unanimidade, através de ca- 
lorosa salva de palmas. Prosseguindo, o sr. Álvaro do Amaral fez 
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elogiosa apresentação de duas obras publicadas pelo Senado Fe- 
deral, em co-edição com a Universidade de Brasília: "Da Natureza e 
Limites do Poder Moderador", de Zacarias de Góis e Vasconcelos e 
"Manifesto Politico e Exposição de Princípios", de Bernardo Pe- 
reira de Vasconcelos. Finalmente, o orador convidou os membros 
do Instituto para o "Colóquio de História da 2 .querra  Mundial". 
promovido pelo Instituto de História Militar do Brasil, a realizar-se 
nos dias 17 e 20 de julho, no Rio de Janeiro. Solicitando a palavra, c' 
consócio eng. Alberto Prado Guimarães informou que a comissão 
encarregada de visitar o acadêmico Alfredo Gomes, em nome do So- 
clalício, havia cumprido a incumbência. O sr. Presidente Brasil Ban- 
decchi agradeceu a comunicação e, bem assim, a proverbial soli- 
citude dos confrades Alberto Prado Guimarães, Pedro Ferraz da 
Amara1 e Antônio Barbosa Lima, integrantes da dita comissão. Ter- 
minada a pauta relativa a primeira parte da sessão, o sr. Presi- 
dente deu início ao programa cultural, concedendo a palavra ao 
eminente acadêmico Lycurgo de Castro Santos Filho, para proferir 
conferência sobre "Jean de Léry e sua viagem ao Brasil". Ocupan- 
do a tribuna, o orador declarou quu a sua palestra sobre Jeari 
de Léry fazia parte das comemorações do Instituto His- 
tórico, da passagem do 4: centenário da publicação do 
livro "Viagem a Terra do Brasil", editado por Antoine 
Chuppin, em La Rochelle, França, em 1578. Discorrendo sobre a 
vinda de Jean de Léry ao Brasil, afirmou que o episódio histórico 
da França Antártica foi o reflexo da reforma protestante na Amé- 
rica do Sul, uma conseqüência das oito guerras religiosas, inicia- 
das com o massacre de Vassy, que no século XVI ensanguentaram 
a França; acontecimento que culminaria na fúria da Saint-Barthé- 
lemy e no cerco de Sancerre. Recoràou Villegaignon, a vinda de 
Léry, o seu regresso após dois anos (1556-58), a sua vida em Fran- 
ça e na Suíça, os livros que publicou, a notável ação como pastor 
calvinista, em Nevers, La Charité, Nimes, e no Brasil em parti- 
cular. Em breves traços lembrou o conteúdo e finalizou ressal- 
tando a importância da obra clássica "Histoire d'un Voyage fait 
en la terre du Brésil", que teve numerosas edições, foi traduzida 
para diversas línguas e passou a constituir uma fonte documental 
de extraordinária valia para o conhecimento do pais, no primeiro 
século de sua colonização. A magistral palestra proferida pelo douto 
acadêmico Lycurgo de Castro Santos Filho foi aplaudida caloro- 
samente pelo auditório, sendo o conferencista muito c.umprimen- 
tado pelos presentes. O sr. Presidente agradeceu a brilhante, eru- 
dita e científica palestra do confrade Lycurgo de Castro Santos 
Filho, que acabava de prestar, no Brasil, a maior homenagem eo 
4.0 centenário da publicação do famoso livro de Jean de Léry, obra cla 
maior importância para a memória nacional. Não havendo outro 
orador escrito, o Sr. Presidente Pedro Brasil Bandecchi agradeceu 
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o comparecimento dos srs. consócios e convidados, e encerrou a 
sessão. Para constar lavrei esta ata que lida e achada conforme, 
será devidamente assinada. Eu Geraldo Dutra de Moraes, 3: Se- 
cretário, a escrevi e dou fé. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício 
Stein Campos, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 
Geraldo Dutra de Moraes. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 15 DE 
DE JULHO DE 1978 

Aos quinze dias do mês de julho de mil novecentos e setenta 
e oito, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as quinze horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: 
José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1." 
Secretário, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 2.0 Se- 
cretário, Lycurgo de Castro Santos Filho, 1: Vice-presidente, Pe- 
dra Brasil Bandecchi, 22 Vice-presidente, Duílio Crispim Farina, 
Wilson Maia Fina, Alvaro da Veiga Coimbra, Pe. Hélio Abranches 
Viotti, Celso Maria de Mello Pupo, Alexandre Nelson de Mello, 
Nilva R. de Mello, Benito Serpa, Geraldo Dutra de Moraes, Ro- 
berto Machado de Carvalho, Armandino Seabra, Adauto Fernan- 
cies de Andrade, Paulo Romano, Itamar Bopp, Alberto Prado Gui- 
marães, Nicolau Duarte e Silva, Eduardo Vilhena de Moraes, Nel- 
son de Athayde Ribeiro, Moacyr de Faria Jordão, Arrisson de Sousa 
F'erraz, Geraldo Sesso Junior, José da Veiga Oliveira, Célio Sa- 
lomão Debes, Tsunezo Sato, D. Martinho, O. S. B., Lidas, apro- 
vadas e assinadas as atas das sessões anteriores, o sr. Presidente 
comunica encontrarem-se presentes os visitantes A. Tocantins 
e João Falchi Trinca. O Sr. Presidente transmite o convite aos 
srs. consócios para a solenidade do lançamento da pedra fun- 
damental do Monumento ao dr. Pedro de Toledo, dia 28, as 9 horas, 
no Parque Ibirapuera; comunica que se encontra adiantada a re- 
visão do quadro social, constatando-se neste a existência de vários 
consócios com o mesmo patrono; procede, a seguir, distribuição 
do volume n." 73, da Revista do Instituto. Dada a palavra ao 1 . O  

Secretário sr. Vinício Stein Campos, este dá conhecimento ao 
plenário das comemoraçóes que Sorocaba patrocina a memória de 
Varnhagen, Visconde de Porto Seguro; o consócio Brasil Bandecchi, 
em nome da Comissão designada pela Presidência, lê e encami- 
nha a mesa as informações históricas solicitadas pelo Coman- 
dante do C.P.O.R. sobre a séde daquela unidade e onde teria resi- 
dido José Bonifácio de Andrada e Silva por ocasião da redação 
da mensagem solicitando a permanência do Princípe D. Pedro no 
Brasil; o sr. Vinício Stein Campos relata as depredações sofridas. 
no Vale do Paraíba, pelos seguintes Museus e Monumentos His- 
tóricos: Oswaldo C m ,  em São Luís do Paraitinga; solar do Barão 
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da Palmeira, em Pindamonhangaba e casa grande do Major No- 
vais, em Cruzeiro; o sr. Roberto Machado de Carvalho, comen- 
tando o incêndio que destruiu o Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro, propõe que o Instituto se solidarize com a Diretoria 
do Museu, lamentando o trágico sinistro, e ofereça a sua colabo- 
ração para reconstituição do acervo artístico; a primeira parte 
foi aprovada; quanto a segunda, ficou decidido pela presidência 
que os srs. sócios, que se disponham a essa colaboração, poderiam 
fazê-lo por intermédio do Instituto; o sr. Brasil Bandecchi, com 
relação ao problema levantado pelo consócio Vinício, sobre pre- 
servação dos bens culturais paulistas, enumera os atentados pra- 
ticados nesta Capital contra sítios tradicionais e monumentos, 
como a Capela dos Aflitos, o Largo da Sé, o bairro da Liberdade, 
a estátua de Feijó e o monumento a Bilac; o sr. Alberto Prado 
Guimarães fala sobre o meritório trabalho do saudoso Dom Duarte, 
preservando peças religiosas e artisticas e a documentação do 
velho São Paulo; o Padre Hélio Abranches Viotti informa que a 
Cúria tudo conservou. salvo o que já estava sob os cuidados de 
outros Bispados; esclarece que a documentação foi microfilmada, 
graças a convênio com os Mormons; o sr. Prado Guimarães decla- 
ra que a rica aparelhagem para rnicrofilmagem, oferecida ao Ins- 
tituto pela Fundação Gulbelkian, foi obtida daquela benemérita 
instituição por seu intermédio; o sr. Nicolau Duarte e Silva expõe 
todo o seu trabalho na organização da hemeroteca, acentuando o 
lamentável estado em que encontrou as nossas coleções de jor- 
nais, apenas amarrados em pacotes, comenta a falta de espaço 
que embaraça a correta estruturação da hemeroteca; declara o 
sr. Duarte e Silva que se dispõe a oferecer casa de sua proprie- 
dade para essas instalações e bem assim cópia do 1.O ano do Farol 
Paulistano para publicação fac-similar; o Sr. Benito Serpa des- 
creve o seu trabalho como encarregado da hemeroteca, como su- 
cessor do sr. Nicolau Duarte Silva; o sr. Wilson Maia Fina pro- 
põe programa de homenagem aos sócios mais antigos: sessão so- 
lene, saudação, diploma, etc.; o sr. Presidente lembra a conve- 
niência de se adiar essa homenagem para data mais oportuna, 
até que se tenha concluído o levantamento geral do quadro social, 
quando a Diretoria estará em condições de indicar com toda se- 
&%rança o rol dos sócios mais antigos, conforme proposta do sr. 
Maia Fina: assim ficou decidido: o Sr. Padre Viotti propõe con- 
gratulações com D. Carlos Camelo de Vasconcellos Motta pelos 
seus 60 anos de vida sacerdotal e 88 de idade, o que foi aprovado; 
o sr. Nelson de Athayde Ribeiro comunica a ereção de busto a 
Martins Fontes, homenagem da Academia Carioca de Letras, pro- 
pondo congratulaÇÓes com o seu presidente, o que foi aprovado. 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada 
a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada 
conforme será devidamente assinada. José Pedro Leite Cordeiro. 
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Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício Stein Campos. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 5 DE 
AGOSTO DE 1978 

Aos cinco dias do mês de agosto de mil novecentos e setenta 
e oito, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158. 
as quinze horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, em sessão ordinária, presentes os seguintes consócios: 
José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Ernesto de Moraes Leme, 
Presidente Honorário, Vinício Stein Campos, 1.0 Secretário, Au- 
gusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, 2." Secretário, Pedro 
Brasil Bandecchi, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Duílio 
Chrispim Farina, Alexandre Nelson de Mello, Nilva R. de Mello, 
Geraldo Dutra de Moraes, Agostinho Ramos, Antônio Barbosa 
Lima, Arrison de Souza Ferraz, José Aleixo Irmão, Francisco Ci- 
mino, Geraldo Sesso Júnior, Paulo Romano, Lorena Guaraciaba, 
Itilário Veiga Carvalho, Pedro Ferraz do Amaral, José Leandro 
de Barros Pimentel, Itamar Bopp, Henrique Oscar Wiederspahn, 
Nicolau Duarte e Silva, Moacyr de Faria Jordão, José Benedito 
Silveira Peixoto, Eduardo Vilhena de Moraes, Alberto Prado Gui- 
marães, Tsunezo Sato, Joaquim de Lima Fernandes Moreira. 
Aberta a sessão o sr. Presidente comunicou o falecimento do 
consócio Acadêmico Alfredo Gomes, sócio emérito, orador oficial 
do Instituto em vários mandatos, ilustre companheiro com rele- 
vantes serviços ao sodalício, e cujo passamento a todos conster- 
nou. O plenário, de pé, observou um minuto de silêncio em home- 
nagem ao saudoso consdcio. Dada a palavra ao sr. Mário Savelli, 
procedeu o orador oficial a saudação dos agraciados desta tarde, 
na seguinte ordem: Francisco Cimino, Dr. Carlos Fernandes de 
Azevedo Sá, Dr. Washington de Barros Monteiro, Antônio Bar- 
bosa Lima, todos com o Colar D. Pedro I. Com a Medalha D. 
Pedro I1 - Itamar Bopp, Prof." Beatriz Dutra, Walter Borzand, 
Prof. Roberto de Barros Lima, Arq. Francisco Beck, Prof. Luís 
Occhini e Pedro Ferraz do Amaral. Falaram, agradecendo, Carlos 
Fernandes de Azevedo Sá pelos agraciados com o Colar e Fran- 
cisco Beck pelos que receberam a Medalha D. Pedro 11. Seguiu-se 
a conferência do sr. J. Pereira, jornalista dos Diários Associados, 
que leu substancioso estudo sobre o tema - "A geração sem 
palavras". Antes de proceder a leitura de sua interessante confe- 
rência o orador ofereceu ao Instituto medalhas de Jânio Quadros 
e Giovanni Gronchi, pregos da velha igreja do Pátio do Colégio 
e exemplares de gravações de Presidentes do Brasil, respectiva- 
mente Jusce1ir.o Kubitschek de Oliveira e Jânio da Silva Quadros. 
O sr. Presidente agradeceu e felicitou o orador pelo belo trabalho 
com o qual brindou o sodalicio nesta sessão cultural. O consócio 
Brasil Ba,ndecchi recorda o 11 de agosto de 1823 - L50 anos da 
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instalação da Academia de Direit.0 do Largo de São Francisco, 
salientando a contribuição dos Cursos Jurídicos na consolidação 
da independência política do Brasil e a preparação das novas gera- 
~Ões para os encargos que iriam ter na estruturaçáo administrativa 
e jurídica do país. Conclui saudando Ernesto Leme e Washington 
de Barros Monteiro. O Presidente Ernesto Leme agradece a Brasil 
Bandecchi a sua saudação amiga e explica que ofereceu a heme- 
roteca Júlio de Mesquita, encadernados, os Anais da Constituinte 
de 1934. Traz agora para o Instituto, também encadernados, os 
Anais de 1935. Em nome do prof. Gama e Silva entrega ao soda- 
licio, para o Museu Histórico José Bonifácio, o original do termo 
de ebertura do sarcófago de D. Pedro I, em Portugal, quando se 
procedeu a identificação dessas reliquias para sua trasladação 
para o Brasil, em 1972, ato de que se lavraram apenas dois do- 
cumentos, um que ficou em Lisboa, e outro que foi entregue ao 
Embaixador do Brasil, então o prof. Gama e Silva, para entrega 
ao Governo Brasileiro. O Sr. Ernesto Leme leu o inteiro teor do 
documento, e que se acha publicado na Revista do sodalício, 
n." 73, recentemente distribuida. O Presidente Leite Cordeiro agra- 
deceu, solicitando ao sr. Ernesto Leme expressar ao Sr. Gama e 
Silva o reconhecimento do Instituto. O sr. Henrique Oscar Wie- 
derspahn informa que foi eleito, com o sr. Vinício Stein Campos, 
sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São 
Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pedindo ao sr. Presidente que 
entregasse o diploma do Sr. Stein Campos, o que foi feito. O sr. 
Nicolau Duarte e Silva esclarece que a porta de entrada do prédio 
do Instituto é a que se encontrava na entrada principal do Palácio 
do Governo, no Pátio do Colégio; quanto a coleção completa do 
Farol Paulistano, ela está a disposição do Instituto para a com- 
petente publicação. O sr. Presidente agradece e declara que dado o 
elevado custo para reimpressão de um trabalho dessa natureza, 
oportunamente o sodalicio examinará a possibilidade dessa impres- 
são. O sr. José Aleixo Irmão entrega ao Sr. Presidente o diploma 
conferido ao consócio Antônio Barreto do Amaral, pela Fundação 
Uàaldino do Amaral e Jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, pelos 
serviços prestados como membro da Comissão Julgadora do Con- 
curso Nacional de Trabalhos Históricos sobre Varnhagen. O Sr. Pre- 
sidente agradeceu e como o Sr. Antônio Barreto do Amaral se encon- 
tra hospitalizado, designou os consócios Pedro Brasil Bandecchi, 
José Aleixo Irmão e Vinício Stein Campos para visitá-lo em nome 
do sodalicio, entregar-lhe o honroso diploma e transmitir-lhe os 
votos de pronto restabelecimento. E coino nada mais havia a 
tratar, encerrou-se a sessão. Para constar lavrou-se a presente 
ata, que lida e achada conforme, será devidamente assinada. Nota: 
A Constituinte a que se refere o sr. Ernesto Leme é a Estadual. 
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Nada mais. Data supra e assino. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício 
Stein Campos e Ricardo Duarte de Moraes. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 19 DE 
AGOSTO DE 1978 

Aos dezenove dias do mês de agosto de mil novecentos e se- 
tenta e oito, 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: José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Cam- 
pos, 1: Secretário e Geraldo Dutra de Moraes, 2: Secretário em 
exercício, constituindo a Mesa Diretora dos trabalhos na fonna 
estatutária, Pedro Brasil Bandecchi, Alberto Prado Guimaráes, 
Joaquim de Lima Fernandes Moreira, Heliodoro Tenório da Ro- 
cha Marques, Tsunezo Sato, Adauto Fernandes de Andrade, Be- 
nito Serpa, Eduardo Vilhena de Moraes, Pe. Hélio Abranches 
Viotti, Geraldo Sesso Júnior, Henrique L. Alves, Roberto Macha- 
do de Carvalho, Lauro Ribeiro Eswbar, Paulo Romano, Hélio 
Falchi, José Leandro de Barros Pimentel, João Gabriel de Santana 
e José da Veiga Oliveira. Aberta a sessão, lidas, aprovadas as atas 
das sessóes anteriores, a seguir assinadas pela Mesa, o sr. José 
Leandro de Barros Pimentel oferece ao sodalício um valioso exem- 
plar do "Cãntico dos Cânticos", primorosamente impresso em 
veludo e seda, com ilustrações e iluminuras; o sr Vinício Stein 
Campos faz entrega de um folheto de autoria do Tenente-Coronel 
Cláudio Moreira Bento intitulado "História da Doutrina Militar 
Brasileira" - Tratamento Dispensado pelo Brasil a seus Prisio- 
neiros de Guerra (1654-1945) - da Academia Militar de Agulhas 
Negras; o sr. Presidente agradece, encaminhando as publicações 
a biblioteca e Museu; o sr. 1: Secretário leu o oficio do sr. Carlos 
Alberto Florence, solicitando a colaboração do Instituto, através 
de cinco de seus associados, a Exposição de Medalhas e diplomas 
que a Delegacia Regional de Cultura da Grande São Paulo pre- 
tende fazer em sua séde a Alameda Barão de Limeira, 490, no 
próximo mês de outubro; o consócio sr. Lauro Escobar, com a 
palavra, manifestou a sua divergéncia â participação do Insti- 
tuto nesse certame, discorrendo sobre os riscos que o mesmo 
envolvia, uma vez que não se conhecia o critério que iria presidir 
a tiragem das peças a serem expostas, e, numa miscelânia, entre 
medalhas de boa e má procedência, bem de ver que as  peças boas 
só têm a perder, e, as que não prestam, a lucrar. A seu ver o 
Sodalício não deveria participar dessa Exposição. E o ,Conselho 
Estadual de Honrarias e Merito não foi consultado, como seria 
natural que o fosse, tratando-se de uma iniciativa da Secretaria 
da Cultura, Ciência e Tecnologia. Debatida a matéria, o consócio 
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Brasil Bandecchi propõe que se consulte o Secretário se a exposi- 
ção constará só de Medalhas reconhecidas pelo Conselho de Hon- 
rarias e Mérito, o que foi aprovado. O sr. Presidente designa a 
seguinte Comissão para tratar do caso da normalização do quadro 
de sócios honorários: Brasil Bandecchi, Alvaro do Amaral, Lauro 
Ribeiro Escobar, Heliodoro Tenório da Rocha Marques e Vinício 
Stein Campos, medida da diretoria aprovada pelo plenário. O sr. 
Presidente esclareceu haver designado o 1." Secretário Vinício 
Stein Campos para proceder à regularização dos casos de sócios 
que têm o mesmo patrono, providência já em andamento na Se- 
cretaria do Instituto; informou ainda o sr. Presidente a designa- 
ção dos consócios Brasil Bandecchi, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques e Vinício Stein Campos para atualizarem o Regimento 
Interno, medida igualmente aprovada pelo plenário; o plenário 
aprovou também a transferência para a categoria de Eméritos, 
dos sócios titulares que, como preceituam os Estatutos, já contam 
vinte anos de ingresso no quadro social; o plenário, atendendo 
ao direito do consócio e Presidente Honorário do Instituto, Profes- 
sor Ernesto de Moraes Leme, de transferência para a categoria de 
Benemérito, graças aos seus relevantes serviços ao Sodalício, que 
ele sobremodo ilustra com a sua prestigiosa presença, e atendendo 
mais para a existência de vaga na categoria, houve por bem apro- 
var, por unanimidade, a transferência do mesmo para a categoria 
de Grande Benemérito; o Sr. Presidente comunicou ao plenário 
que a votação da escolha do dia para a realização das sessóes 
ordinárias resultou na preferência dos srs. associados para as 
quartas-feiras, às dezoito horas, resolvendo a Diretoria que este 
novo horário começará a ser apiicado, experimentalmente, a par- 
tir da 1: sessão ordinária de fevereiro de 1979; o consócio Brasil 
Bandecchi entrega ao Instituto preciosa coleção de documentos 
e pareceres que lhe confiara a família de Manuel Antônio Duarte 
de Azevedo, peças de enorme interesse sobretudo a quem se dis- 
ponha a escrever a biografia do ilustre brasileiro, e, num belo im- 
proviso que provocou calorosos aplausos, traçou o histórico da 
vida do Conselheiro, político, historiador, professor universitário, 
autor de obras que têm a consagração pública. O Sr. Presidente 
agradece a valiosa oferta. O sr. Geraldo Dutra de Moraes lê o 
necrológio do prof. Alberto Deodato Maia Barreto, solicitando o 
registro de um voto de pesar pelo seu falecimento e a comuni- 
cação do fato à família do extinto e a Academia Mineira de Letras, 
o que foi aprovado. O sr. Joaquim de Lima Fernandes Moreira, 
em breve discurso, evocou o centenário de nascimento do dr. Ayres 
Neto, cuja meritória vida exa.ltou, oferecendo ao final um belo 
medalhão do homenageado, cunhado pela Irmandade da Santa 
Casa, e por ela oferecido ao medalheiro do sodalício. O Sr. Presi- 
dente agradeceu. Informou, por fim, o sr. Presidente, que ficou 
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designado o dia 12 de outubro vindouro para a sessão especial 
de homenagem ao centenário de José Maria Whitacker, quando 
falarão sobre o homenageado o dr. Jofre de Carvalho, P~esidente 
do Banco do Estado e a filha do antigo Ministro, d. Maria Amélia 
Whitacker Queiroz. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada 
conforme será devidamente assinada pela mesa. José Pedro Leite 
Cordeiro, Vinício Stein Campos e Geraldo Dutra de Moraes. 

ATA DA SESSAO ORDINÁRIA DE 2 DE 
SETEMBRO DE 1978 

Aos dois dias do mês de setembro de mil novecent,os e se- 
tenta e oito, 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 consócios He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, 3 . O  Vice-presidente, Vinicio 
Stein Campos, 1." Secretário, José Leandro de Barros Pimentel, 
Mário Savelli, Paulo Zingg, D. Martinho Johnson O. S. B., Geral- 
do Sesso Júnior, Arrison de Souza Ferraz, Alexandre Nelson @.e 
Mello, Nilva R. Mello, Celso Maria de Mello Pupo, José Aleixo 
Irmão, Archimedes Pereira Guimarães, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Pedro Brasil Bandecchi, Alberto Prado Guimarães, Joaquim de 
Lima Fernandes Moreira, Odilon da Costa Manso. Armandino 
Seabra, Duílio Chrispim Farina, Mário Pires, Antônio dos Santas 
Oliveira Júnior, Paul Donovan Kigar, Tsunezo Sato, José da Veiga 
Oliveira, João Gabriel de Sant'Ana, João Teixeira de Paula, Judith 
MacKnight Jones, Nelson Athayde Ribeiro e Henrique L. Alves. 
Na ausência do sr. Presidente e 1: e 2: Vice-presidentes, o sr. He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques. 3.0 Vice-presidente, assumiu 
a direção dos trabalhos e passou a organizar a Mesa, convidandn 
o sr. José Leandro de Barros Pimentel para segundo secretário 
ad-hoc, visto não terem comparecido o 2." Secretário e seus supler.. 
tes. A mesa ficou assim constituida: Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Presidente; Vinício Stein Campos, 1.0 Secretário e José 
Leandro de Barros Pimentel, 2: Secretário. O sr. Presidente con- 
vidou para tomarem assento a Mesa o Sr. Embaixador Elbano 
Provenzal Heredia, da Venezuela, e exma. esposa, e o Orador 
Oficial Mário Savelli. Em seguida procedeu a entrega, com as 
solenidades do estilo, da Medalha Alexandre de Gusmão ao sr. 
Embaixador visitante, que foi saudado pelo sr. Mário Savelli 9 

respondeu agradecendo e ofertando uma publicação ilustrada de 
seu país para o Museu do Instituto. Com as mesmas solenidades 
foram entregues as veneras D. Pedro I aos consócios Celso Maria 
de Mello Pupo e Mário Pires, ambos de Campinas. O sr. Vinicio 
Stein Campos discorreu sobre o centenário da 3." viagem de D. 
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Pedro I1 a São Paulo, em setembro de 1878, focalizando princi- 
palmente a visita do Imperador a cidade de Capivari. Propôs 
ainda, o sr. Vinício, um voto de pesar pelo falecimento do prof. 
Newton Pimenta Neves, lente de matemática do antigo Instituto 
de Educação Pe. Fabiano José Moreira de Camargo, de Capivari. 
O sr. Ricardo Nogueira de Lima, de Casa Branca, leu um trabalho 
subordinado ao titulo - "Vigília: esforço de guerra". O Sr. Joa- 
quim de Lima Fernandes Moreira propõe um voto de pesar pelo 
falecimento dos saudosos consócios João Gualberto de Oliveira 
e Enzo da Silveira. O sr. Presidente dá por aprovados todos os 
votos apresentados. Os consócios José Aleixo Irmão e D. Martinho 
Johnson O. S. B. oferecem a biblioteca dois volumes de sua auto- 
ria, respectivamente: "Júlio Ribeiro", do primeiro e "O Livro do 
Tombo do Mosteiro de São Bento de São Paulo", por D. Marti- 
nho. O Sr. Santos Oliveira Júnior, faz entrega ao Instituto do título 
de sócio honorário conferido ao saudoso Presidente Aureliano 
Leite pelo Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, solicitando 
encaminhamento do mesmo a familia do extinto, e entrega ao 
Presidente Heliodoro o diploma dessa eleição em que ele também 
foi contemplado. A seguir felicita os oradores da sessão, Mário 
Savelli e Vinicio Stein Campos. O sr. Presidente agradece ao sr. 
Santos Oliveira Júnior e ao Instituto de Niterói o seu gesto, a 
presença e as palavras do sr. Embaixador da Venemela, sócio cor- 
respondente do Instituto, agradece ao Sr. Brasil Bandecchi, que 
chegando após o início da sessão, permitiu que ele prosseguisse 
na direção dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar foi encer- 
rada a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e 
achada conforme será devidamente assinada pela Mesa. Helio- 
doro Tenório da Rocha Marques, Vinicio Stein Campos e José 
Leandro de Barros Pimentel. 

ATA DA SESSÃO ORDINÃRIA DE 16 DE 
SETEMBRO DE 1978 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de mil novecentos e 
setenta e oito, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as quinze horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedro 
Leite Cordeiro Presidente, Vinício Stein Campos, 1." Secretário, 
Geraldo Dutra de Moraes, 2." Secretário em exercício, Alexandre 
ne Mello, Lycurgo de Castro Santos Filho, Luís Piza Sobrinho, 
Pedro Brasil Bandecchi, Duílio Chrispim Farina, José Leandro de 
Barros Pimentel, Nilva R. de Mello, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Paul Donovan Kigar, Antônio Barreto do Amaral, Al- 
berto Prado Guimarães, Benito Serpa, Antônio Barbosa Lima, Á1- 
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varo do Amaral, Itamar Bopp, Armandino Seabra, Agostinho 
Ramos, José Alves Palma, Eldino da Fonseca Brancante, Helena 
Brancante, João Gabriel Santana, Luís Wanderley Torres, Rudolf 
Robert Hinner, Arrison de Souza Ferraz, Antonio Carlos Cardoso, 
Tacito Remi de Macedo van Langendonck, Pedra Ferraz do Ama- 
ral, Francisco Cimino, Joaquim Fernandes Lima Moreira, Roberto 
Machado de Carvalho, Manoel Ubaldino de Azevedo, J. C. Ataliba 
Nogueira, Geraldo Sesso Júnior, J. S. Silveira Peixoto, José da 
Veiga Oliveira, Nicolau Duarte Silva, Ricardo Roman Blanco e 
Eduardo Vilhena de Moraes. O sr. Presidente, abrindo a sessão, 
deu a palavra ao consócio Brasil Bandecchi para saudar o sr. Luís 
Piza Sobrinho, tanto pelo transcurso de seu 50." aniversário como 
pela magnifica oferta, de livros e documentos, com a qual opu- 
lentava o acervo histórico do Sodalício. O dr. Bandecchi, em pala- 
vras inflamadas, saudou o venerando paulista, concluindo a sua 
bela oração com a frase - "ser paulista é a forma mais violenta 
de ser brasileiro". O dr. Piza Sobrinho, agradecendo, disse que 
vem sofrendo, nestes últimos tempos, uma sucessão de emoções 
que o têm desgastado até fisicamente, estranhando a magnanimi- 
dade excessiva com que vem sendo distinguido pelos seus coes- 
taduanos; a seu ver, não se pode ser bom brasileiro sem se ser 
excelente paulista; recorda a sua vida passada, os seus ideais, as 
lutas e exílio que sofreu pelo Brasil; quanto aos livros raros e 
documentos que oferece ao Instituto, entende que nesta casa é 
que devem ser recolhidos os documentos históricos de São Paulo; 
sente-se imensamente compensado pelas homenagens que tem 
recebido e dá por muito bem empregado o tempo que consagrou 
ao serviço de São Paulo e dos paulistas, e se tivesse de voltar ao 
começo desta jornada, não há dúvida que trilharia de novo, com 
o mesmo entusiasmo, os mesmos caminhos. O sr. Presidente se- 
cunda as palavras do dr. Brasil Bandecchi e renova a Luís Piza 
Sobrinho os agradecimentos da Casa. O sr. Presidente comunica 
que o sr. Vinício Stein Campos estivera, em data de ontem, 15, 
a convite do Instituto Histórico de São Leopoldo, abrindo o 3: 
Simpósio de Estudos Históricos da Colonização Alemã no Rio 
Grande do Sul, e lhe dá a palavra para relatar o acontecido. O 
sr. 1." Secretário fez uma exposição oral das reuniões de São Leo- 
poldo, o extraordinário interesse que o certame está despertando 
no grande Estado sulino e a contribuição que levou para o mes- 
mo, focalizando aspectos da imigração alemã no Brasil e espe- 
cialmente em São Paulo. Ao terminar propôs um voto de congra- 
tulações com o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e o 
Instituto Histórico da mesma cidade, pelo êxito do 3." Simpósio, 
o que foi aprovado. O sr. Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
dá conta das atividades da comissão designada para documentar 
a participação de São Paulo na I1 Grande Guerra, colaborando 
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com os esforços do Brasil nessa terrível conflagração; explica o 
afastamento dos consócios Langleberto Soares e Ataliba Nogueira, 
por enfermidade; relata a contribuição do Pe. Hélio Abranches 
Viotti e de Álvaro Amaral no Rio de Janeiro, e de Adauto Fernan- 
des de Andrade e Arrison de Souza Ferraz, aqui em São Paulo, 
elogiando os trabalhos de todos eles. O sr. Arrison de Souza Fer- 
raz explica que as duas palestras citadas foram realizadas nesta 
Capital em ambiente militar, a 3: no Instituto pelo dr. Ricardo 
Nogueira de Lima, dia 16; o Pe. Viotti fará uma palestra na Aca- 
demia Paulista de Letras, além das entrevistas e oração do sr. 
Alvaro Amaral. O sr. Alvaro Amaral declara que falará oportu- 
namente sobre a participação da indústria e antecipa informações 
sobre o colóquio de que participou no Rio de Janeiro, em exaus- 
tivas reuniões com o concurso dos Ministérios e representações 
das nações aliadas. O sr. Presidente agradece todas estas comu- 
nicações e submete a votaçáo, em sessão secreta as seguintes 
propostas de ingresso no Sodalício: Para sócio Titular - 1: vota- 
ção - Luciana Palestrini - aprovada; Sócio Correspondente Na- 
cional - Dr. Geraldo digo José Geraldo de Faria, 1." votação - 
aprovado; Sócio Titular, 1." votação - Alcindo de Brito. aprovado; 
Sócio Titular - 1." votação - Miguel Reale, aprovado; Sócio Ti- 
tular - l." votação - Carlos da Silva Lacaz, aprovado; Sócio ti- 
tular - Jose Geraldo Evangelista - l." votação - aprovado. 
Encerradas as votações, o sr. Geraldo Dutra de Moraas propôs 
que se suspendessem os trabalhos, face ao adiantado da hora, o que 
foi concedido pelo plenário. Nada mais. Para constar lavrou-se 
a presente ata que lida e achada conforme será devidamente apro- 
vada e assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos 
e Geraldo Dutra de Moraes. 

ATA DA SESSAO DO DIA 7 DE OUTUBRO DE 1978 

Aos sete dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta 
e oito, msta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
às quinze horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consó- 
cios: José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 
1.0 Secretário, Geraldo Dutra de Moraes, 2." Secretário em exer- 
cício, Pe. Hélio Abranches Viotti, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
Manoel Vitor de Azevedo, Nicolau Duarte e Silva, Joaquim de 
Lima Fernandes Moreira, Pedro Brasil Bandecchi, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, José Leandro de Barros Pimentel, José 
Aleixo Irmão, Geraldo Sesso Júnior Adauto Fernandes de Andra- 
de, Ricardo Roman Blanco, Dom Martinho Johnson O. S. B., Al- 
berto Prado Guimarães, Roberto Machado de Carvalho, Paulo Ro- 
berto de Aquino Noronha, Henrique L. Alves, Tsunezo Sato, 
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Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, Paulo Romano e Dui- 
li0 Crispim Farina. Aberta a sessão o Sr. Presidente procedeu a 
outorga, com as solenidades do estilo, ao professor Neves Manta, 
do Rio de Janeiro, do Colar D. Pedro I, tendo o Padre Viotti 
!ido a saudação escrita pelo consócio Hilário Veiga de Cai- 
velho que se encontra enfermo. O sr. Presidente, em nom? 
do Sodalicio congratulou-se com o sr. Vice-presidente Brasil 
Bandecchi pela sua eleição para a Academia Paulista de Letras; 
comunicou ao plenário que a sessão extraordinária, de homena- 
gem a José Maria Whitaker, será no próximo dia doze, as dezoito 
horas, segundo o programa convite distribuido aos srs. sócios, 
zmigos, parentes e admiradores do saudoso paulista; que a home- 
nagem aos srs. sócios falecidos no decurso do corrente ano social, 
prevista nos Estatutos será no próximo dia 21; comunicou mais o 
sr. Presidente que já se iniciou a mudança da administração do 
Sodalício para o sétimo andar, onde ficarão alojados em melho- 
res dependências a sala do Presidente, a Tesouraria, a Secretaria 
e a sala dos sócios. O auditório aplaudiu o sr. Presidente e o Tesou- 
reiro Joaquim Fernandes Moreira. O sr. Comendador Fernandes 
Moreira, com a palavra, explica aos presentes que a sala destinada 
aos sócios será completada com a entrega do restante do salão pelo 
Banco Itamarati, o qual cedeu antecipadamente o sétimo andar, ou 
seja, a parte já ocupada pelo Instituto, sem que isso tudo importe 
em redução da renda auferida pelo Instituto com as locações que 
faz; adiantou o Sr. Tesoureiro estar em estudos a construção de 
mais um andar, elaboração e aprovação de planta pela Prefeitura 
para estas alterações no edifício e que está em entendimentos 
com o Governador para obter do poder público auxílio em ma- 
terial para os trabalhos de microfilmagens. O Sr. Presidente agra- 
deceu ao sr. Tesoureiro as informações prestadas e os relevantes 
serviços em favor do Instituto. Dada a palavra ao consócio Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, para a conferência do dia, o ilustre 
Vice-presidente iniciou o seu brilhante discurso sobre Francisco 
Adolfo Varnhagen explicando que a parte especializada será 
divulgada na Revista do Instituto; o orador biografa com erudição 
e riqueza de detalhes genealógicos a origem do Barão e Vis- 
conde de Porto Seguro, historiador, diplomata, poligrafo, 
geógrafo, etnógrafo, pesquisador, que apareceu no cenário inte- 
lectual do Brasil na hora exata, quando o país se constituia como 
nação independente; embora não tendo formação universitária, 
revelou-se notável autodidata, prestando relevantíssimos serviços 
à historiografia nacional, como a descoberta de valiosos documen- 
tos que a seguir divulgou; a seu ver, Francisco Adolfo abriu ca- 
minho e traçou rumos, sendo de se destacar a sua contribuição 
para o moderno estudo da história do Brasil; examinou as res- 
trições feitas ao escritor, sua posição frente aos episódios de Ti- 
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radentes e da Revolução Pernambucana, acentuou o seu bairrismo 
revelado no pseudônimo - Um Paulista de Sorocaba, repeliu as 
restrições de Serafim Leite, relativamente a Anchieta e Varnha- 
gen, cita Capistrano e Rodolfo Garcia, salienta a aristocracia de 
seu espírito e a simpatia de Pedro 11; vaidoso, presava os títulos 
e craxás, amigo da boa mesa, viveu bem. Bibliófilo, mandava com- 
por luxuosamente seus livros, sua biblioteca está no Itamarati; 
proibiu a viúva a convolação de novas núpcias e determinou que 
seu corpo fosse inumado em Sorocaba; interessou-se em localizar 
em Goiás, um sítio para a futura Capital do Brasil e morreu em 
Viena, em julho de 1878; Francisco Adolfo, com a morte do pai 
retirou-se com a família, mãe e irmãos, para Lisboa; participou, 
a.o lado de D. Pedro, nas lutas contra D. Miguel; amigo de Ale- 
xandre Herculano, descobriu o túmulo de Pedro Alvares Cabral; 
fez imprimir o Diário de Pero Lopes; em 1839 foi eleito para o 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Academia de Ciên- 
cias; ingressa na carreira diplomática, permanece cinco anos em 
Lisboa onde pesquisa documentos hist,óricos, onze anos em Madri- 
documentos das Guianas, ministro residente no Paraguai conhece 
Francisco Solano Lopes e previne o governo brasileiro dos planos 
agressivos do caudilho, relata suas peripécias nos países vizinhos 
- Venezuela, Peru, Chile, seu casamento com a jovem chilena, 
sua morte na capital austríaca onde conhecera Francisco José I e 
a Rainha Sissi, remoção de seus restos para o Chile; exalta sua 
obra, verbera as injustiças feitas a sua memória e numa perora- 
qão magnifica repõe Varnhagen no pedestal que ele merecida- 
mente conquistou com sua devoção a causa do pais que tanto 
lhe deve. O Sr. Presidente, cessadas as palmas do auditório, soli- 
citou ao orador os originais de seu valioso trabalho para publi- 
cação na Revista do Instituto. O sr. Brasil Bandecchi justifica a 
ausência, por motivo de molestia, do 2: Secretário Galvão Bueno 
Trigueirinho, e solicita apoio do Instituto a proposta em curso 
no Legislativo Paulista, contrária a atribuição do nome do sau- 
doso Presidente Juscelino ao plenário da Casa de Leis; a seu ver, 
merece acolhida a indicação do nome de Pedro de Toledo para o 
citado local, pois tudo ali recorda a epopéia constitucionalista de 
32, Palácio 9 de Julho, Avenida 23 de Maio, acrescida da circuns- 
tância de o grande Presidente Kubitschek já ter o seu nome em 
importante via pública desta Capital; a proposta foi aprovada; o 
Sr. Brasil Bandecchi agradeceu as felicitações pela sua eleição 
para a Academia Paulista de Letras; o sr. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques recorda o lançamento do Livro do Tombo do 
Mosteiro de São Bento, solenidade na qual representou o Insti- 
tuto e propõe que se inscreva na presente ata um voto de louvor 
a. D. Martinho Johnson pelo seu importante trabalho, inestimável 
contribuição a divulgação de nossos documentos históricos; o Sr. 
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Presidente se congratula com D. Martinho pela publicação desse 
livro, cujo valor fora justamente salientado pelo Sr. Vice-Presi- 
dente Rocha Marques. D. Martinho agradece e convida a todos os 
presentes para participarem, a 13 do corrente, as 20,30 horas, do 
jubileu de diamante que terá lugar no Mosteiro. O sr. Presidente 
oferece ao Arquivo preciosos documentos, em xerox, cedidos pelo 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a saber: Lições de 
Filosofia e Moral, do Pe. Feijó; Tratado de Filosofia de Frei 
Gaspar da Madre de Deus, de cuja tradução se encarregou 
D,  Martinho. O Sr. José Aleixo Irmão comunica que o Sr. 
Ubaldino do Amaral, de Sorocaba, trouxe do Chile a infor- 
mação de que a família de Varnhagen oportunamente dará re- 
lação e preço do remanescente do arquivo do historiador. O s i .  
'bcrto Prado Guimarães propõe um voto de pesar peio faleci- 
mento de José Maria da Silva Neves, artista e arquiteto de grande 
merecimento. Foi aprovado por unanimidade. O sr. Roberto Ma- 
chado de Carvalho discorre sobre o nascimento de Francisco 
Nardy Filho, historiador ituano, cujo centenário transcorre em 
março de 1979 e propõe que o Instituto comemore o aconteci- 
mento. O Presidente designa a seguinte Comissão para cuidar do 
assunto: Roberto Machado de Carvalho, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Vinício Stein Campos, Pedro Brasil Bandecchi e Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques. O sr. Brasil Bandecchi propõe um 
comovido voto de pesar pela morte do Papa João Paulo I, enca- 
recendo o papel extraordinário que cabe a Igreja no mundo con- 
turbado em que vivemos e bem assim o que o saudoso Papa logrou 
realizar em seu breve Pontificado. O voto foi aprovado por una- 
nimidade e o sr. Presidente agradeceu o comparecimento de todos, 
renovou ao sr. Lycurgo de Castro Santos Filho os seus cumpri- 
mentos pela substanciosa conferência apresentada e como nada 
mais havia a tratar declarou encerrada a reunião. Para constar 
lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será a seguir 
assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinícios Stein Campos e 
Augusto Bueno Galvão Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE WZE DE 
OUTUBRO DE 1978 

Registro da ata da sessão solene do dia 12 de outubro de 
1978. Com a presença dos srs. José Pedro Leite Cordeiro, Presi- 
dente, Pe. Hélio Abranches Viotti, Secretário ad-hoco, Mário Sa- 
velli, Orador Oficial, Lycurgo de Castro Santos Filho, e mais os 
senhores José Maria Sampaio Correa, representando o Clube dos 
11 Irmãos Amigos, Senador João Calmon, Dr. Raul Leme Mon- 
teiro, Prior da Ordem do Carmo, Desembargadores Washington 
de Barros Monteiro e Odilon da Costa Manso, Augusto 
S. Saraiva representando a Associação Comercial de Santos. 
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Ministro Marcondes Ferraz, Dr. Délio Novais Ferraz, repre- 
sentando a Companhia São Paulo de Seguros, Dr. Firmino U'hi- 
tacker, representando a Família Whitacker, Roberto Leonel Vieira, 
representando a Presidência do Banespa, Otávio San Piello repre- 
sentando o sr. Paulo Salim Maluf, realizou-se no Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as dezoito horas, a sessão solene comemorativa do centenário de 
nascimento do preclaro paulista dr. José Maria Whitaker. O sr. 
Presidente, após abrir a sessão, recordou a projeção do home- 
nageado nas páginas da História de São Paulo e do Brasil, citando 
os pontos culminantes de sua grande vida social e política. Fa- 
laram sobre o homenageado, em brilhantes discursos, os srs. Mário 
Savelli, que saudou os conferencistas, e D." Maria Amélia Whi- 
t,acker e Dr. Jofre Alves de Carvalho. O sr. Presidente prestou 
homenagem a dna. Amélia Pena Whitacker. esposa do homena- 
geado e cujo centenário de nascimento também transcorreu no 
corrente ano de 1978. Para constar lançou-se neste livro o pre-. 
sente registro. Eu, Vinício Stein Campos, 1." Secretário, o escrevi. 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 21 DE OUTUBRO DE 1978 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de mil novecentos e 
setenta e oito, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as quinze horas, realizou-se a sessão solene de home- 
nagem aos sócios falecidos no ano social ora encerrado, promo- 
vida pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e a qual 
estiveram presentes os seguintes consócios: José Pedro Leite Cor- 
deiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1.O Secretário, Geraldo 
Dutra de Moraes, 2? Secretário em exercício, digo Augusto Be- 
nedito Galvão Bueno Trigueirinho, 2." Secretário, Mário Savelli, 
Álvaro da Veiga Coimbra, Duilio Crispim Farina, Alexandre Nelson 
de Mello, Nilva R. Mello, Antônio Barreto do Amaral, Wilson Maia 
Fina, Geraldo Dutra de Moraes, Geraldo Sesso Júnior, Adauto Fer- 
nandes de Andrade. Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Arris- 
son de Souza Ferraz, Pedro Ferraz do Amaral, Tsunezo Sato, Vi- 
colau Duarte e Silva, Joaquim de Lima Fernandes Moreira, Alvaro 
do Amaral, Célio Salomão Debes, Alberto Prado Guimarães, João 
Gabriel de Santana, Américo Bologna, Reginaldo Moreira de Mi- 
randa, D. Martinho Johnson O. S. B., Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, Délio Freire dos Santos, Ro- 
berto Machado de Carvalho, Raul Renato de Mello Tucunduva, 
Benito Serpa e Fernando Góis. Aberta a sessão o sr. Presidente 
explicou a finalidade da sessão e deu a palavra ao Orador Oficial, 
Mário Savelli, que com a elegância, eloquência e recursos orató- 
rios que lhe são peculiares, traçou em comovente oração o perfil 
biográfico de cada um dos saudosos companheiros desaparecidos, 
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na seguinte ordem: Dr. Ubaldo Franco Caiuby, Dr. José Romeu 
Ferraz, Prof. Eurípedes Simões de Paula, Dr. Humberto Galliano 
Mello Nóbrega, Dr. Eurico Branco Ribeiro, Prof. Arlindo Vei- 
ra  dos Santos, Prof. Alfredo Gomes, Dr. João Gualberto de Oli- 
veira, Dr. Enzo da Silveira, Prof. Bláulio Sanches-Sáez Hernandes 
Frutos, Dr. Alberto Deodato Maia Barreto, Dr. Labieno Salgado 
cios Santos, Sr. Júlio da Silveira Sudário, Eng. José Maria da Silva 
Neves e Frei Venãncio Willecke O. F. M. Cessadas as palmas que 
irromperam as últimas palavras do Orador, o sr. Presidente agra- 
deceu o comparecimento de todos e declarou encerrada a sessão. 
Nada mais. Para constar lavrou-se a. presente ata, que lida e 
achada conforme será devidamente assinada. José Pedro Leite 
Cordeiro, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinhu. 

ATA DA SESSÁO ORDINÁRIA DE 6 DE 
JANEIRO DE 1979 

Aos seis dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as quinze horas reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histó- 
rico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: 
José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1: 
Secretário, Geraldo Dutra de Moraes, 2 . O  Secretário em exercício, 
Tedro Ferraz do Amaral, Tsunezo Sato, Roberto Machado de Car- 
valho, Duílio Crispim Farina, Pedro Brasil Bandecchi, Joaquim de 
Lima Fernandes Moreira, Benito Serpa, Alberto Prado Guimarães 
e José Leandro de Barros Pimentel. O sr. Presidente ao abrir a 
sessão formula aos presentes suas saudações de Boas Festas e 
comunica que a próxima sessão ordinária do Instituto, corres- 
pondente ao mês de fevereiro, será na quarta-feira, dia sete, as 
dezoito horas, na forma da resolução anterior; congratula-se 
com o sr. Brasil Bandecchi pela sua eleição para a Academia 
Paulista de Letras e com sr. Tzuneso Sato pela condecoração 
recebida do Imperador do Japão, a Ordem do Sol Nascente; co- 
munica ainda o sr. Presidente o falecimento, nesta Capital, do 
sócio emérito cel. Paulo Aurisol Cavalheiro, Monsenhor, Capelão 
Militar, cujos méritos ressaltou, solicitando o registro em ata do 
pesar do Sodalício pelo infausto acontecimento; apresenta, a se- 
-;uir, o sr. Presidente, as doações que recebera para o acervo do 
Instituto: conjunto de folhetos raros, uma coleção do jornal ilus- 
trado - O Polichinelo - Ano 1 . O .  de abril a dezembro de 1876, e 
- O Mosquito, de vários anos - 1872-1876, ambas encadernadas, 
preciosa oferta do ilustre consócio Vicente de Paula Vicente de 
Azevedo; e doação de coleções de jornais sobre o Movimento Cons- 
titucionalista de 1932, oferta do sr. J. Pereira. O sr. Presidente 



REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO DE S .  PAULO 437 

encareceu o valor destas doaçoes e solicitou ao sr. 1." Secretário 
que oficiasse aos doadores agradecendo o valioso presente. Dada 
a palavra ao Sr. 1." Secretário, para leitura do expediente, foram 
lidos ofícios do Sr. Ernesto Leme agradecendo a sua eleição para; 
a categoria de Sócio Grande Benemérito; do sr. Wilson Maia Fina, 
comunicando não se encontrar ainda restabelecido e solicitando 
prorrogação de seu afastamento; do Sr. Arthur Ferreira Filho, de 
Porto Alegre. comunicando a eleição do sr. Brasil Bandecchi psra 
sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 
Grande do Sul; procedeu o 1: Secretário a leitura do Relatório 
das Atividades do Instituto em 1978. O sr. Alberto Prado Guim.a- 
rães estranhou que o Relatório tivesse omitido o lançamento de 
seu livro sobre D. Pedro Egas, do Convento de São Bento e o 
sr. Roberto Machado de Carvalho referiu-se as homenagens tri- 
butadas ao Secretário Vinício Stein Campos pela sua aposenta- 
doria na Divisão de Museus do Estado e o centenário do nasci- 
mento de Francisco Nardy Filho, historiador ituano, cuja comis- 
são foi constituída no ano passado e está desenvolvendo proficuo 
trabalho para as comemoraçóes de 7, 8, 9, 10 e 11 de março vin- 
douro, nesta Capital, em Itu e Porto Feliz. O Sr. Brasil Bandecchi 
recorda que em 1978 o auditório foi igualmnte cedido a Academia 
Paulista de História para a posse do sr. Duílio Crispim Farina. 
O Sr. Tesoureiro, Joaquim de Lima Fernandes Moreira lê o balan- 
cete do exercício, assim redigido: "Instituto Histórico e Geográfi- 
co de São Paulo. C.G.C. 62.926.977/0001-91 - Variação Patrimonial 
em 31 de dezembro de 1978. Variações Passivas - Despesa - 
Despesa c/ Pessoal - 725.684,64. Despesa c/ Previdência - 
49.184,20. Despesa c/ Cons. Prédio - 155.528,69. Despesa c/ Ad- 
ministração - 182.306,98. Despesa c/ Ediç. Revista - 50.400,OO - 
1.163.104,51 - Variação Econômica - Patrimônio - 871.638,64. 
- 2.034.743,15. Variaçóes Ativas - Receita - Patrimonial - Alu- 
guéis - 925.007,98. Resp. p/  Cons. Edifício - 161.347,55 - 
1.086.355,53. Social - Livros, Rev. Jornais - 1.930,OO. Med. Dipl. 
e Dist. 2.550,00 Carteiras Sociais: 600,OO - 5.080,OO. Aplic. Finan- 
ceiras 918.307,62. Subvenções - 25.000,OO - 2.034.743,15, Balanço 
Patrimonial em 31 de dezembro de 1978. Ativo: Ativo imobilizado: 
Móveis e utensílios. 88.830,90. Biblioteca - 4.400,OO. Instalaçóes, 
36.828,OO. Telefone - 3.817,00 - Ativo digo - Total - 113.875,9@ 
- Ativo Financeiro - Caixa - 2.459,23. Bancos - 55.161,50 - 
57.620,73 - Ativo Realizável - Adiantamentos - 500,OO. Ativo Fi- 
nznceiro - Apl. P. Fixo e Títulos - 2.757.804,99 - 2.929.801,62. 
Passivo - Passivo Permanente Patrimônio - 2.923.253,42 - P3s- 
sivo Circulante - INPS - 6.548,20 - 2.929.801,62. a )  Jr .  José 
Pedro Leite Cordeiro, Presidente. Com. Joaquim Fernandes Mo- 
reira - 1." Tesoureiro, José Geniculo Filho - Contador. CR.C. 
7.224. Parecer da Comissão de Finanças. Tendo examinado o Ba- 
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lancete do Movimento Financeiro de 1978, do Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, encerrado em 31 de dezembro de 1978, 
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 de- 
termina o artigo 30 dos Estatutos. a)  Dr. Duílio Crispim Farina, 
Cel. Benito Serpa. Manoel Ubaldino de Azevedo. Foi aprovado 
com palmas. O sr. Brasil Bandecchi, com a palavra, propõe um 
voto de louvor ao Tesoureiro e 1." Secretário pelo balancete e 
relatório, o que foi aprovado. O Sr. Geraldo Dutra de Moraes 
apresenta voto de congratulações com os srs. Duílio Crispim Fa- 
rina, Álvaro do Amara1 e Tacito Remi de Macedo Van Langendonck 
pela eleição para a Academia Cristã de Letras, o que foi também 
aprovado. O sr, Benito Serpa apresenta sua solidariedade as ho- 
menagens a memória do Monsenhor Paulo Aurisol Cavalheiro 
Freire e o Sr. Comendador Moreira informa naver representado o 
Instituto nos funerais. O sr. Presidente agradece estas comunica- 
qões e convida. a todos para a solenidade de 25 do corrente. Nada 
mais houve, e encerrada a sessão lavrou-se a presente ata que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. José Pedro 
Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE 25 DE 
JANEIRO DE 1979 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil novecentos 
& setenta e nove, nesta cidade de Sáo Paulo, a rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as quinze horas, realizou-se a sessão solene comemo- 
rativa da fundação de São Paulo, promovida pelo Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consó- 
cios: José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Cam- 
pos, I." Secretário, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 
2." Secretário, Mário Savelli, Orador Oficial, que constituiram a 
Mesa e mais Pedro Brasil Bandecchi, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Alfredo João Rabaçal, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Ita- 
mar Bopp, Duílio Crispim Farina, Benito Serpa, Geraldo Dutra 
cie Moraes, Odilon Nogueira de Matos, Lycurgo de Castro Santos 
Filho, Paulo Zingg, Joaquim de Lima Fernandes Moreira, Miguel 
Ângelo Barros Ferreira, Ernesto de Moraes Leme, Manoel Augus- 
to Vieira Neto, Alberto Prado Guimarães, Paulo Romano, José da 
Veiga Oliveira, Genésio Cândido Pereira Filho, Theodoro de Souza 
Campos Júnior, Ricardo Roman Blanco, Tsunezo Sato e Paulo 
2ereira dos Reis. Instalados os trabalhos o Sr. Presidente pro- 
qedeu a inauguração do retrato do antigo Presidente Ernesto de 
Souza Campos digo Ernesto de Moraes Leme, sócio Grande Bene- 
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mérito. O discurso de saudação ao eminente confrade esteve a 
cargo do sr. Brasil Bandecchi, que proferiu magistral oração, vi- 
-iamente aplaudida, evocando a vida do notável homem público. 
O sr. Ernesto Leme, num improviso dos mais eloqüentes e felizes, 
agradeceu as homenagens que estava recebendo do Sodalicio, no- 
tadamente as palavras carinhosas de Brasil Bandecchi. Foram 
entregues, pela Presidência, medalhas D. Pedro 11, Colar D. Pedro 
I aos agraciados pelo Instituto, professores Alfredo João Rabaçal 
e Armando Cyro Catta Preta, e historiador Alipio Mendes, sau- 
dados pelo 2." Orador Pe. Hélio Abranches Viotti. Pelos homenagea- 
dos falou, em vibrante discurso, o professor Catta Preta, ex-Pre- 
feito de Orlândia. Seguiu-se com a palavra o Orador Mário Savelli, 
o qual, como de costume, discorreu com segurança e brilho sobre 
a data magna de São Paulo, num estudo retrospectivo, que a todos 
encantou, da evolução da imponente metropole paulistana. Nada 
mais havendo a tratar, o sr. Presidente agradeceu o compareci- 
mento dos presentes e declarou encerrada a sessão. Para constar 
lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, será devi- 
damente assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Cam- 
pos e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSÁO PLENARIA DE 7 DE 
FEVEREIRO DE 1979 

Aos sete dias do mês de fevereiro de mil novecentos e seten- 
ta e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 
158, as dezoito horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes con- 
sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos, Pedro 
Ferraz do Amaral, Honório de Sylos, Duílio Crispim Farina, Odi- 
Ion Nogueira de Matos, Lycurgo de Castro Santos Filho, Divaldo 
Gaspar de Freitas, José Leandro de Barros Pimentel, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Paulo Romano, Adauto Fernandes de 
Aridrade, Tsunezo Sato, Paulo Pereira dos Reis, Tácito Remi de 
Macedo Van Langendonck, Agostinho Ramos, Itamar Bopp, Lauro 
de Barros Siciliano, Mário Savelli, Luis Wanderley Torres, Paul 
Donovan Kiggar, Adriano Campagnolle, Paulo da Silveira Santos, 
Arrison de Souza Ferraz, Alberto Prado Guimarães, Henrique 
Oscar Wiedespahn, Letícia Pagano, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
Rudolph Robert Hinner, Erasmo d'Almeida Magalhães, Antônio 
Barbosa Lima, D. Martinho Johnson O.S. B., Roberto Machado 
de Carvalho, Helio Falchi, Nicolau Duarte e Silva, Antônio Joa- 
quim Alves Motta Sobrinho, José de Oliveira Bueno de Azevedo 
Filho, Eduardo Vilhena de Moraes, Maria Amália Correa Giffone e 
Geraldo Sesso Júnior. Na ausência do 2.0 Secretário e seus suplm- 
tes, o Sr. Presidente convidou para as funções de 2: Secretário 
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ad-hoc o sr. Tácito Van Langendock, que assumiu o seu lugar à 
Mesa, assim constituida: Presidente José Pedro Leite Cordeiro; 
I." Secretário, Vinício Stein Campos; 2: Secretário, Tácito Remi 
de Macedo Van Langendonck - Orador Oficial, Mário Savelli. 
Abertos os trabalhos o sr. Presidente manifestou o pesar do 
Instituto pelo falecimento dos ilustres consócios Hilario Veiga de 
Carvalho e Vicente de Faula Vicente de Azevedo, solicitando a 
inscrição em ata dessa manifestação que fazia em nome da Casa; 
referiu-se igualmente o sr. Presidente ao falecimento do ex-Minis- 
tro Luís Antônio da Gama e Silva e formulou votos pelo restabe- 
lecimento do consócio D. Agnell0 Rossi, hospitalizado em Puebla, 
no México; foi a seguir agraciado com o Colar D. Pedro I o con- 
sócio Duílio Crispim Farina. Saudado pelo Orador Mário Savelli, 
respondeu, agradecendo e exaltando a figura do 1." Imperador do 
Brasil. O sr. Prado Guimarães solicita a transferência de sua ora- 
ção, prevista para esta sessão, para outra oportunidade e apre- 
senta a proposta de se dirigir o Instituto, por intermédio de D. 
Agnello Rossi, ao Santo Padre João Paulo 11, aplaudindo o seu 
pronunciamento na abertura da reunião episcopal de Puebla, Mé- 
xico, e rogando a S. Santidade uma bênção especial ao Brasil. A 
proposta foi aprovada. Dada a palavra ao 2.O Orador inscrito, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, o distinto confrade discorre larga- 
mente sobre a vida e obra de Heitor Penteado, administrador ho- 
nesto e progressista, homem público discreto e ponderado; o con- 
ferencista põe em destaque o papel de Heitor no seio do Partido 
Republicano Paulista, historia a participação de seu progenitor 
na política de Campinas, descreve a presença de sua ilustre fa- 
rnilia na vida da cidade e examina a genealogia campineira; fa- 
zendeiro, homem de posses, foi exemplar a sua conduta, pautada 
pelos mesmos padrões de probidade que assinalaram a vida pú- 
blica de Glicério e Campos Sales, os quais, apesar de exercerem 
altos cargos na administração de São Paulo e do Brasil, morre- 
ram pobres; assume a Prefeitura de Campinas aos 33 anos de 
idade, como Arnolfo Azevedo em Lorena, foi vereador e pre- 
feito na cidade em que iniciou a sua carreira política; depu- 
tado, foi Secretário de Obras Públicas no Governo Washing- 
ton Luís; eleito vice-presidente do Estado em 24 de abril 
de 1927, assume a Presidência em 1930 com a renúncia de 
Júlio Prestes, eleito Presidente da República. A revolução de 
outubro desse ano o afasta dos Campos Eliseos. Recorda os em- 
pastelamentos de 24 de outubro, "O Correio Paulistano", "A Ga- 
zeta" de Casper Líbero, o Palácio do Bispo de Campinas. Heitor 
Penteado recolhe-se a sua fazenda e retorna as atividades par- 
tidárias no P. R. P. até a extinção dos partidos em 1937. Foi Pre- 
sidente do Banco do Estado no Governo de Adhemar de Barros. 
O conferencista enumera as suas obras em Campinas, nas Secre- 
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tarias da Agricultura e de Obras Públicas, a sua contribuição para 
o êxito da política rodoviária de Washington Luis. O orador foi 
calorosamente aplaudido ao término de sua bela e ilustrativa pa- 
lestra. Em nome da família de Heitor Penteado falou, agradecendo 
a homenagem que se prestava ao ilustre paulista no centenário de 
seu nascimento, o Desembargador Moacyr Bicudo. O Presidente 
elogia o trabalho do sr. Castro Santos Filho e suspende a sessáo 
por 10 minutos, para os visitantes cumprimentarem o orador e 
se retirarem da sessão que iria prosseguir com a votação de al- 
gumas moções. Reaberta a sessão, foram votadas e aprovadas, as 
seguintes propostas: do Sr. Alberto Prado Guimarães, a proposta já 
referida de aplausos ao Santo Padre; do sr. Brasil Bandecchi, de lou- 
vor ao Governador Paulo Egídio Martins pela publicaçáo da Coleção 
Histórica Paulística; o sr. Presidente estende esta homenagem aos 
elementos que contribuiram para o êxito desta publicação, Se- 
cretário Pericles Eugênio da Silva Ramos, Fernando Góis, Brasil 
Bandecchi, Honorio de Sylos, Antônio Barreto do Amaral, Célio 
S. Debes e Paulo Pereira Reis; os consócios Arriscn de Souza Fer- 
raz, Adauto Fernandes de Andrade e Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques propuseram um voto de pesar pelo falecimento do Co- 
ronel Luís de Oliveira e o Sr. Duílio Crispim Farina voto de pesar 
pelo falecimento dos médicos Drs. Domingos digo Itálo Domingos 
Le Vocci, Alberto Nupieri, Ângelo Pereira de Queiroz e Pedro Ba- 
dra. Aprovados. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. José Pedro 
Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Tácito Remi de Macedo 
Van Langendonck. 

ATA DA SESSAO PLENÁRIA DE 21 DE 
FEVEREIRO DE 1979 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as dezoito horas, realizou o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo a segunda sessão plenária do mês, presentes 
os seguintes consócios: José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, 
Vinício Stein Campos, 1." Secretário, Augusto Benedito Galvão 
Buene Trigueirinho, S." Secretário, Mário Savelli, Orador Oficial, 
Armandino Seabra, Manoel Ubaldino de Azevedo, Reginaldo Mo- 
reira de Miranda, José Leandro de Barros Pimentel, Joaquim de 
Lima Fernandes Moreira, Tácito Remi de Macedo Van Langen- 
cionck, Pedro Ferraz do Amaral, 1tam.ar Bopp, Geraldo Sesso Jú- 
nior, Geraldo Dutra de Moraes, Celso Maria de Melo Pupo, Adauto 
Fernandes de Andrade, Maria Amália Correa Giffone, Mário Fer- 
reira Migliano, Hélio Falchi. Alexandre Nelson de Mello. Nilva R. 
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de Mello, Eldino da Fonseca Brancante, Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques, Eduardo Vilhena de Moraes, José Aleixo Irmão, 
Paulo Pereira dos Reis, Antônio Barbosa Lima, Maria Helena 
Brancante, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Paulo Romano, 
Arrison de Souza Ferraz, Alberto Prado Guimarães, José da Veiga 
Oliveira, Roberto Machado de Carvalho, Pe. Hélio Abranches Viotti, 
João Gabriel Santana, Adelino Ricciardi, Henrique L. Alves, Odilon 
da Costa Manso e Román Blanco, Aberta a sessão o sr. Presi- 
dente comunica o falecimento de Elmano Gomes Cardim, de d, 
Celina Azevedo Castro Santos, filha do Senador Dr. Arnolfo Azeve- 
do e madrasta do Vice-presidente Dr. Lycurgo de Castro Santos Fi- 
lho, aprovando o plenário os votos de pesar apresentados. O con- 
sócio Paulo Pereira Reis solidarizou-se com a Casa, nas manifes- 
tações de pesar a família do Dr. Lycurgo de Castro Santos Filho. 
O sr. Presidente procedeu a entrega, com as solenidades de estilo, 
ao consócio Hélio Falchi, do Colar D. Pedro I, o qual foi saudado 
pelo Orador Mário Savelli; participou mais o sr. Presidente o con- 
vite da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para o Soda- 
Iício patrocinar o Curso da História da Cidade, naquela localidade, 
do qual participarão conferencistas sócios do Instituto, o que foi 
aprovado; o sr. Presidente pede aprovação para o solicitado pela 
Sociedade Geográfica Brasileira, isto é, adesão do Instituto ao 
apelo a ser encaminhado ao Governador Paulo Egydio Martins, 
propondo ao Estado a ereção de uma herma em homenagem a 
Alberto Jackson Byington. Foi aprovado. O sr. Presidente comu- 
nica e agradece a generosa doação do sr. Itamar Bopp que adqui- 
riu e doou ao Sodalicio u'a máquina copiadora; encerrada, pelo 
Sr. Presidente, a leitura de seu expediente, lidas, aprovadas e assina- 
das as atas das sessões anteriores, procedeu-se a votação, em segun- 
do escrutinio, das seguintes p'opostas de admissão de sócios: Mi- 
guel Reale, Luciana Pallestrini, Carlos da Silva Lacaz, José Geral- 
do Evangelista, Alcindo Brito, todos para Titulares, e a de José 
Geraldo de Faria, Presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo digo de Minas Gerais, para Sócio Correspondente 
Nacional. Foram todas aprovadas. Nada mais houve e para cons- 
tar lavrou-se a presente que, lida e achada conforme será devi- 
damente assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos 
e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSAO PLENÁRIA DE 7 DE 
MARÇO DE 1979 

Aos sete dias do mês de março de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant, 158, 
as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
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São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedro Leite 
Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1.0 Secretário, ALI- 
gusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, Mário Savelli, Orador 
Oficial, Francisco Cimino, António Barbosa Lima, Geraldo Sesso 
Júnior, Roberto Machado de Carvalho, Tsunezo Sato, Arrisson de 
Souza Ferraz, Paulo Pereira Reis, José Gonçalves Salvador, Paulo 
Romano, João Gabriel Santana, Heliodoro Tenório da Rocha Mar- 
ques, José Aleixo Irmão, Lycurgo de Castro Santos Filho, Pedro 
Brasil Bandecchi, Isaac Grimberg, Pedro Ferraz do Amaral, Eduar- 
do Vilhena de Moraes, Pe. Hélio Abranches Viotti, Hélio Falchi, 
Alberto Prado Guimarães, António Joaquim Alves Mota Sobrinho. 
Henrique Oscar Wiederspahn. Aberta a sessão o sr. Presidente con- 
vidou para tomar assento a Mesa, como representante da família 
do sr. Francisco Nardy Filho, historiador ituano cujo centenário 
se iria comemorar na sessão, o sr. Ignácio Loyola Nardy filho do 
homenageado. Procedeu-se, a seguir, com as solenidades do estilo, 
a outorga da medalha D. Pedro I1 a dona Rita Lebre Corrêa Dias, e 
do Colar D. Pedro I a Carlos Alberto Gomes Cardim Filho e Oswaldo 
Gomes Cardim. Saudados pelo Orador Mário Savelli, respondeu, 
pelos agraciados, o sr. Carlos Alberto Gomes Cardirn Filho. O sr. 
Presidente comunica o falecimento do estimado consócio Agosti- 
nho Ramos, professor com longa folha de serviços ao Estado, 
Prefeito de Cachoeira Paulista em 1932, poeta, repentista, de me- 
mória fabulosa, autor de importantes trabalhos como o livro de 
recordações de 32, coletânea de sonetos em que biografou mem- 
bros desta Casa e por fim a sua valiosa História de Bananal, re- 
centemente reeditada pelo Governo do Estado. O plenário apro- 
vou, por unanimidade, a inscrição em ata de um voto de pro- 
fundo pesar. Findo o expediente foi dada a palavra ao 
conferencista da tarde, sr. Roberto Machado de Ca~a lh0 ,  que leu 
magistral estudo sobre a vida e obra do historiador ituano Fran- 
cisco Nardy Filho, cujo centenário se está comemorando. Esse 
trabalho será oportunamente publicado pela Revista do Instituto. 
O Rev. Pe. Moutinho S. J., representante do Colégio S. Luis, fala 
sobre a contribuição de Nardy Filho. através de preciosa mono- 
grafia, para instrução do processo de beatificação do Pe. Bento 
Dias Pacheco, de Itu. O sr. Presidente agradece e lê o programa 
das comemorações ituanas, no centenário de seu ilustre filho. O 
sr. Vinício Stein Campos comunica a inaugurqáo, em Jundiaí, do 
Museu Ferroviário da FEPASA, e propõe congratulações com a 
Secretaria de Transportes e Diretoria da FEPASA, o que é apro- 
vado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para 
constar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein 
Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 
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ATA DA SESSAO PLENARIA DE 21 DE 
MARÇO DE 1979 

Aos vinte e um dias do mês de março de mil novecentos e 
setenta e nove, nesta cidade de Sao Paulo, a rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedra 
Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1." Secretário, 
Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho, 2." Secretário, Bra- 
sil Bandecchi, Lycurgo de Castro Santos Filho, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, Paulo Pereira Reis, Geraldo Dutra de Moraes, Waldo- 
miro Benedito de Abreu Lorena Guaraciaba, Joaquim de Lima 
Fernandes Moreira, Adauto Fernandes de Andrade, Benito Ser- 
pa, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Arrison de Souza Ferraz, 
Honório de Sylos, Tsunezo Sato, Paulo Pereira Reis, Henrique Os- 
car Wiederspahn, Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, J. 
Gabriel Santana, Manoel Vitor, Paulo da Silveira Santos, José 
Gonçalves Salvador, Celso Maria de Mello Pupo, Roberto Macha- 
do de Carvalho, Alberto Prado Guimarães, Waldomiro Benedito 
de Abreu, Geraldo Sesso Júnior. Aberta a sessão o sr. Presidente 
propôs um voto de profundo pesar pelo falecimento do sa~idoso 
consócio Herculano Pires e bem assim igual registro em ata pelo 
infausto passamento da consagrada musicista Guiomar Navais, o 
que foi unanimemente aprovado. Solicitou ainda o Sr. Presidente 
a aprovação da Casa para registro em ata da passagem do cente- 
nário de Alberto Einstein, igualmente concedido sob palmas. Li- 
das, aprovadas e assinadas as duas últimas atas, foram subme- 
tidas a votação as seguintes propostas de admissão de sócios: Em 
1." votação - Para Sócios Correspondentes Nacionais: 1 - José 
Carlos Ferreira Maia, aprovado; 2 - Regina de Camargo Maia, 
aprovado; 3 - Raul do Rego Lima, aprovado; 4 - Arthur Fer- 
reira Filho, aprovado. Para Sócio Titular em l."otação, Raul 
Leme Monteiro, aprovado. Em seguida o Sr. Presidente concede a 
palavra ao consócio Brasil Bandecchi, o qual, com o brilho que 
lhe é peculiar, interpretando o disposto no artigo 51 dos Estatu- 
tos, justificou a proposta, ao plenário, para a transferência de 
categoria, de Honorário para Titular, dos seguintes consócios: 1 - 
Adelino Riciardi, 2 - Adriano Campagnoli, 3 - Alberto Lemos, 
4 - Alberto Santos Franco, 5 - Alberto Prado Guimarães, 6 - 
Alfredo João Rabaçal, 7 - Antônio de Lorenzo Neto, 8 - Antônio 
Rocha Penteado, 9 - Armandino Seabra, 10 - Benito Serpa, 11 
- Délio Freire dos Santos, 12 - Durval Rosa Borges, 13 -Eduardo 
Vilhena de Moraes, 14 - Erasmo d'Almeida Magalhães, 15 - 
Hélio Falchi, 16 - Hermes Vieira, 17 - Jesuino Felicissimo Jú- 
nior, 18 - José Afonso de Moraes Passos, 19 - José Alves Palma, 
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20 - José Gonçalves Salvador, 21 - Leda Maria Pereira Rodri- 
g ~ ~ e s ,  22 - Manoel Ubaldino de Azevedo, 23 - Maria Amália Cor- 
rêa Giffone, 24 - Maria. Helena Erancante, 25 - Mário Ferreira 
Migliano, 26 - Miguel Ângelo Barros Ferreira, 27 - Moacyr Faria 
Jordáo, 28 - Nelo Garcia Migliorini, 29 - Paulo Pereira Reis, 
30 - Reginaldo Moreira Miranda, 31 - Roberto Machado de 
Carvalho, 32 - Rosemary Erika Horch, 33 - Rossini Tavares de 
Lima, 34 - Rubens José Rodrigues dos Santos, 35 - Tsunezo Sato 
36 - José da Veiga Oliveira, 37 - Antônio Roberto de Paula Leite 
e 38 - Isaac Grinberg, sendo todos aprovados. O Sr. Presidente 
agradeceu o comparecimento dos presentes e encerrou a sessão, 
convocando outra, para este mesmo dia e local, as dezenove horas 
e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a 
reunião, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, 
será devidamente assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício 
Stein Campos e Arrisson de Souza Ferraz. 

ATA DA SEGUNDA SESSAO EM 21 DE MARCO DE 1979 

As 19,30 horas. Reunidos os mesmos consócios presentes a 
sessão anterior, o sr. Presidente José Pedro Leite Cordeiro reabriu 
a sessão do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no dia 
vinte e um de março de mil novecentos e setenta e nove, as deze- 
nove horas e trinta. Secretariaram os trabalhos Vinício Stein Cam- 
pos, 1." Secretário e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 
2." Secretário. Explicando dever o plenário manifestar-se. em se- 
gundo escrutínio sobre os nomes constantes da ata anterior, rela- 
tivos à transferência de categoria, de Honorários para Titulares. 
colocou-os em votação, sendo unanimemente aprovados. O sr. 
Presidente declarou-os então transferidos de categoria, consoante 
resolução do plenário. O Pe. Hélio Abranches Viotti pediu a palavra 
para comunicar que o Papa João Paulo I1 abriu os arquivos do Va- 
ticano, do Pontificado de Leão XIII, as pesquisas dos estudiosos e 
interessados, providência com a qual se reduziu o prazo de sigilo 
destas documentações pontificais, de cem (100) anos, para 75 (se- 
tenta e cinco). O sr. Roberto Machado de Carvalho propôs e foi 
aprovado um voto de congratulaçÓes com a cidade de Tietê e a famí- 
lia do consócio Benedito Pires de Almeida pela passagem do cen- 
tenário de Osório Pires de Almeida. pai deste ilustre memorialista 
tieteense. Aprovado. Nada mais havendo o sr. Presidente agra- 
deceu o comparecimento dos presentes e declarou encerrada a 
sessáo. Para constar lavrou-se a presente ata que lida e achada 
conforme será devidamente assinada. José Pedro Leite Cordeiro, 
Vinício Stein Campos e Arrisson de Souza Ferraz. 
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ATA DA SESSÃO DE 4 DE ABRIL DE 1979 

Aos quatro dias do mês de abril de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
às dezoito horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consó- 
cios: José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 
1.0 Secretário, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 2: 
Secretário, Raul de Andrada e Silva, Odilon Nogueira de Matos, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Antônio Barbosa Lima, José Alei- 
xo Irmão, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Paulo Pereira 
dos Reis, Francisco Cirnino, Pe. Hélio Abranches Viotti, José Car- 
10s de Ataliba Nogueira, Isaac Grinberg, José Gonçalves Salvador, 
Paul Donovan Kigar, Mário Savelli, João Gabriel Sant'Anna, Ro- 
berto Machado de Carvalho, Alberto Prado Guimarães, Álvaro 
Arnaral, Pedro Ferraz do Amaral, Divaldo Gaspar de Freitas, Tá- 
cito Remi de Macedo Van Langendonck, Paulo da Silveira Santos, 
Geraldo Sesso Júnior, José Leandro de Barros Pimentel. Abertn a 
sessão pelo Presidente José Pedro Leite Cordeiro, explicou ele desti- 
nar-se esta reunião cultural a memórja de Hercules Florence, no 
centenário de seu falecimento. Deu a palavra ao orador inscrito, o 
1." Secretário Vinício Stein Campos, o qual, emocionado, leu a ora- 
ção evocativa da vida e obra do ilustre artista francês, que se radi- 
cou em Campinas após a Expedição Científica de Langsdorff e zli 
se tornou tronco de importante e numerosa familia. O orador ici- 
ciou o seu trabalho referindo-se ao empenho de um dos fundadores 
dc Instituto, Estevam Leão Bourroul, em divulgar-lhe a biografia. 
numa obra primorosa a magnífica e minuciosa reconstituiçáo da vi- 
da de Florence, denominada Ensáio Histórico-Literário - apresen- 
teda no Instituto em 1899. "A vida terrena que se encerrou em Ca.m- 
pinas, nesse lutuoso 27 de março de 1879, abrira-se ao mundo bem 
longe daqui - declara o orador, em Nice, Capital do Departamento 
dos Alpes Maritimos, a 29 de fevereiro de 1804, no ano em que 
Pio VI1 sagrou Napoleáo Bonaparte Imperador dos Franceses e 
o formidável vencedor de Austerlitz criou a Ordem da Legiáo de 
Honra. E como muito bem disse o seu ilustre biógrafo nesta 
casa - o nome de Hercules Florence ficará no curso dos tempos, 
com fulgor inextinguível, pelos "serviços que prestou a Pátria, 
as Ciências, as Letras, nobilitando a França que lhe foi berço, e 
o Brasil, ao qual adotara e servira, durante 54 anos, como filho 
dedicado, leal e ilustre, legando-lhe um patrimônio glorioso, e. 
mais que todos os bens e haveres, uma familia nobre pela ori- 
gem, pelas tradições, e por uma série infindável de ações gran- 
diosas e feitos dignos de serem lembrados e laureados pela pena 
justa e impacial do historiador". O consócio Stein Campos re- 
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compôs, um a um, todos os lances mais notáveis da vida de Flo- 
rence, sua vinda ao Brasil, sua participação na Expedição de Lan- 
gsdorff ao interior brasileiro de 1826 a 1829, sua instalação em 
Campinas, suas invenções, como a da fotografia, em que foi pio- 
ceiro, para concluir: "Hercules Florence é, como dissemos, m ã  
das glórias mais altas e legítimas, da galeria de valores de São 
Paulo. Pela excelência de seu nobre caráter, pela fulguração de 
seu engenho inventiva, pelos sentimentos patrióticos que nutriu pela 
terra que adotou, pelos serviços inestimáveis que prestou, com 
suas obras de artista, de inventor e de memorialista, ao conheci- 
mento e engrandecimento do Brasil". A seguir o sr. Presidente leu 
um seu admirável e notável discurso feito em Porto Feliz sobre 
o homenageado e no qual classifica Hercules Florence como bac- 
deirante. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, 
lavrando-se a presente ata que lida e aprovada será devidamente 
assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Ar- 
risson de Souza Ferraz. 

ATA DA SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 1979 

Aos dezoito de abril de mil novecentos e setenta e nove, nesta 
cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, às dezoito 
horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedro 
Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1: Secretário 
Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 2.0 Secretário, He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, Divaldo Gaspar de Freitas, 
Álvaro Amaral, Honório de Sylos, José Gonçalves Salvador. 
Geraldo Sesso Júnior, Pedro Ferraz do Amaral, Lycurgo de Castro 
Santos Filho, Isaac Grinberg, Délio Freire dos Santos, Tsunezo 
Sato, Alcindo de Brito, Maria Amália Corrêa Giffone, Alberto 
Prado Guimarães, Antônio Barbosa Lima, Eldino Brancante, Dom 
Martinho Johnson O.S.B., Tácito Van Langendonck, Duílio Cris- 
pim Farina, Roberto Machado de Carvalho, Francisco Cimino, Ri- 
cardo Roman Blanco. Aberta a sessão o consócio Alberto Prado 
Guimarães pediu a palavra e discorreu eloquentemente sobre a 
cidade de Marília, que está comemorando o cinquentenário de 
sua fundação. Explicou a origem da denominação dessa próspera 
cidade da Alta Paulista, pondo em destaque o vulto benemérito 
de Bento de Abreu Sampaio Vidal, seu ilustre fundador. E con- 
cluiu solicitando a inscrição de um voto de congratulaçóes com 
Marília e a família de Bento de Abreu, o que foi unanimemente 
aprovado, com palmas. Passando o plenário a examinar as pro- 
postas de admissão de novos sócios, foram discutidos e aprova- 
dos em segundo escrutínio, os seguintes: Para Sócio Titular - 
Raul Leme Monteiro; para sócios correspondentes nacionais - 
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Raul do Rego Lima, Arthur Ferreira Filho, Thereza Regina de Ca- 
margo Maia e José Carlos Ferreira Maia. Em seguida o Sr. Pre- 
sidente os declarou eleitos e como nada mais houvesse a tratar, 
encerrou a sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que lida, 
e achada conforme será devidamente assinada. José Pedro Leite 
Cordeiro, Vinício Stein Campos e Arrisson de Souza Ferraz. 

ATA DA SESSAO DE 2 DE MAIO DE 1979 

Aos dois dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e 
nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os consócios - José Pedro Leite Cordeiro, 
Presidente, Vinício Stein Campos, 1." Secretário, Geraldo Dutra 
de Morais, 3." Secretário no exercício da 2." Secretaria, José Lem- 
dro de Barros Pimentel, Antônio Rocha Penteado, Pedro Ferraz 
do Arnaral, Paulo Pereira Reis, José Benedito Silveira Peixoto, 
Antônio Barbosa Lima, Lycurgo de Castro Santos Filho, Eduardo 
Vilhena de Morais, Pe. Hélio Abranches Viotti, Délio Freire dos 
Santos, Paulo Zingg e Duílio Crispim Farina. Aberta a sessão pro- 
cedeu-se a solenidade de posse do nove1 consócio Raul Leme Mon- 
teiro, saudado pelo Orador Oficial Mário Savelli. O Sr. Presidente 
comunica a seguir a Casa que o sr. Geraldo Dutra de Morais re- 
gressou de Minas onde foi agraciado com a Medalha da Inconfi- 
ciência. Dada a palavra ao Sr. Antônio Barbosa Lima, este, após 
agradecer a outorga da Medalha D. Pedro 11, recebia neste ato, 
discorreu brilhantemente sobre a vida e obra do professor Rafael 
Sampaio, lendo substancioso escorço biográfico do insigne mestre 
Falou depois o professor Antônio Rocha Penteado, inscrito para 
esta mesma sessão, o qual numa palestra de improviso, que teste- 
munhou o seu perfeito domínio do assunto, discorreu eruditamen- 
te sobre o tema - Depoimento sobre a Amazônia. O sr. Rocha 
Penteado procurou desfazer as lendas que têm tido curso na im- 
prensa brasileira, sobre a posse e aproveitamente da Amazônia, 
alongando-se em oportunas considerações a respeito da matéria, 
que o conferencista conhece teórica e praticamente, pois tem 
realizado constantes e demoradas excursões a essa importantíssi- 
ma região de nosso país. As palavras do ilustre geógrafo foram 
calorosamente aplaudidas pelo plenário. Nada mais havendo a 
tratar o Sr. Presidente agradeceu aos conferencistas as brilhantes 
orações proferidas na sessão e suspendeu os trabalhos as dezenove 
horas e quarenta minutos. Para constar lavrou-se a presente ata 
que lida e achada conforme será devidamente assinada. José 
Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Arrisson de Souza 
Ferraz. 
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ATA DA SESSAO DE 16 DE MAIO DE 1979 

Aos dezesseis dias do més de maio de mil novecentos e se- 
tenta e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 
158, as dezoito horas, realizou o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo a se,uda sessão plenária do més, presentes os con- 
sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Presidente; Vinício Stein Cam- 
pos, 1." Secretário, Geraldo Dutra de Moraes, 3." Secretário no 
exercício da 2;* Secretaria, Pedro Brasil Bandecchi, Alberto Prado 
Guimarães, Geraldo Sesso Júnior, Odilon Nogueira de Matos, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Délio Freire dos Santos, Alcindo 
Zrito, Joaquim de Lima Fernandes Moreira, José Leandro de 
Barros Pimentel, José Goncalves Salvador, Tsunezo Sato, Benito 
Serpa e José Benedito Silveira Peixoto. Abertos os trabalhos o sr. 
Presidente comunica o agradecimento do Sr. Raul do Rego Lima 
pela sua eleição para Sócjo Correspondente Nacional do Ins- 
tituto. Passando-se a votação das propostas constantes do 
expediente, foram aprovadas as de Nelson Martins de Almei- 
da e João Lanaro, em 1." votação para Sócios Titulares e a 
de José Castellani, como se encontrava incompleta a instru- 
ção da mesma, sem o pronunciamento da Comissão de Sindi- 
cãncia em forma regular, ficou o seu exame adiado para ocasião 
cportuna. O sr. Alberto Prado Guimarães propôs um voto de pesar 
pelo falecimento do engenheiro Augusto de Almeida Lima, o que 
loi aprovado. O Sr. Gabriel Sant'Ana convidou os presentes para 
o lançamento, amanhã, 17, as 18 horas, na Livraria Mestre Jou, 
de um novo livro do consócio Manoel Victor. Nada mais havendo 
a tratar o Sr. Presidente encerrou a sessão, agradecendo o com- 
parecimento de todos. Para constar lavrou-se a presente ata, que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. José Pedro 
Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Arrisson de Souza Ferraz. 

ATA DA SESSÃO DE 6 DE JUNHO DE 1979 

Aos seis dias do mês de junho de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os sócios: José Pedro Leite Cordeiro, Presi- 
dente, Vinício Stein Campos, 1: Secretário, Maria Helena Bran- 
cante, 4." Secretário no exercício da 2: Secretária, Heliodoro Te- 
nório da Rocha Marques, Pedro Frrraz do Amaral, Antônio Bar- 
bosa Lima, Lycurgo de Castro Santos Filho, Paulo Romano, Mário 
Pires, Geraldo Sesso Júnior, Eldino Brancante, Délio Freire do$ 
Santos, Tsunezo Sato, Pedro Brasil Bandecchi, Eduardo Vilhená 
de Morais, Paulo Pereira Reis, Adauto Fernandes de Andrade, RP 
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ginaldo Moreira de Miranda. Abertos os trabalhos o Sr. Pres: 
dente propôs se registrasse na ata da presente sessão um voto de 
pesar pelo falecimento do Pe. Eiiseu Murari, o qual foi aprovado. 
Igualmente o Sr. Alberto Prado Guimarães solicitou idêntico re- 
gistro com relação ao Dr. Costabile Botelho Comenale, o que foi 
&provado. Dada a palavra ao sócio Délio Freire dos Santos, i n ç  
crito para falar na presente sessão sobre o artista ituano Miguel 
Arcanjo Benicio de Assunção Dutra, discorreu longamente sobre 
o inolvidável mestre da iconografia paulista, a principio em Itu, 
terra de seu nascimento e posteriormente em Piracicaba onde 
passou a residir e veio a falecer. O orador analisou a vida e obra 
de Miguelzinho desde a origem de seu nome até os últimos tra- 
balhos que nos legou como músico, pintor, arquiteto, etc. acen- 
tuando, numa instrutiva e bem documentada palestra, a extraor- 
dinária contribuição do genial ituano ao desenvolvimento da ico- 
nografia paulista e na criação de marcos imperecíveis da memória 
nacional nos chãos piratininganos. O seu brilhante estudo, calo- 
rosamente aplaudido, foi ilustrado, ao final, com copiosa projeção 
de slides coloridos que permitiram aos ouvintes uma visualizaçáo 
perfeita da obra do grande artista que Itu e Piracicaba revelaram 
ao Brasil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para 
constar lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será 
devidamente assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein 
Campos e Arrisson de Souza Ferraz. 

ATA DA SESSAO DE 20 DE JUNHO DE 1979 

Aos vinte dias do mês de junho de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, 
as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedro Leite 
Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1: Secretário, Augusto 
Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 2 . O  Secretário, Benito Serpa, 
Lorena Guaraciaba, Geraldo Sesso Júnior, José da Veiga Oliveira, 
Pedro Ferraz do Amaral, Adauto Fernandes de Andrade, Álvaro 
c10 Amaral, Eenrique Oscar Wiedersphan, ítamar Bopp, Roberto 
Machado de Carvalho, Marilia Antunes Alves, Mário Savelli, He- 
liodoro Tenório da Rocha Marques, Arrison de Souza Ferraz. 
Paulo Romano, Henrique L. Alves, José Benedito Silveira Peixoto, 
Luiz Wanderley Torres, Alcindo Brito. Aberta a sessão foi intro- 
duzido no recinto o nove1 consócio Mime1 Rede, o qual, assinado 
o termo de compromisso e saudado pelo Orador Oficial Mário 
Savelli, respondeu, agradecendo, e traçando em longo discurso de 
improviso a biografia de seu patrono, José Antônio Pimenta Bue- 
no. Recordou sua infância de menino pobre, de família humilde. 
de Santos, ao contrário de seu rival nas letras jurídicas, Teixeira 
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de Freitas, do baronato baiano. Ambos pilares do Direito Público 
brasileiro. Assinalou a dificuldade da obtenção de informes mais 
precisos sobre Pimenta Bueno, ausência de fontes, personalidade 
poliédrica, notável estadista, diplomata e historiador. Terminado 
seu curso de direito foi nomeado Juiz de Fora de Santos, onde se 
destacou pela solução dos problemas de terra, principalmente em 
Eldorado (antiga Xiririca). Nomeado Presidente da Província de 
Mato Grosso, para lá segiu,  e um de seus primeiros cuidados foi 
o levantamento da enorme extensão territorial que lhe cabia ad- 
ministrar. Juiz da Comarca do Paraná em 1842, em 1843 recebia 
uma das mais importantes missões diplomáticas (Missão Pimenta 
Bueno) num dos momentos mais difíceis da convivência Brasil- 
Argentina, uma vez que Rosas revelava propósitos de restaurar 
us antigas divisas do Vice-Reinado, absorvendo a Bolívia e o Para- 
guai. Coube-lhe a tarefa da consolidação da independência para- 
guaia. Seis meses e meio levou Pimenta Bueno para atingir As- 
sunção, com uma escolta de Caxias. Recebido por Carlos Antônio 
Lopes, pai de Solano, o nosso enviado encantou o Presidente, ape- 
sar de suas deficiências físicas (era pequeno, feio e falava com 
dificuldade). A primeira deficiência veio-lhe do berço, a segunda 
de sua deficiência física. Isto não impediu que se tornasse logo 
da confiança de Pedra I1 e Carlos Lopes. Pimenta Bueno enten- 
deu que o Paraguai devia ter uma cultura nacionalista própria, 
autêntica, para enfrentar os portenhos imperialistas: El Paraguai 
Independiente. A seu conselho Lopes criou no rio a fortaleza de 
Humaitá que tanto custaria mais tarde ao Brasil. Graças a sua 
ação é que o Paraguai se firmou como nação independente. Re- 
gressando ao Brasil foi nomeado Juiz na corte e servindo-se de 
sua experiência, escreveu apontamentos do Processo Civil, o pri- 
meiro trabalho escrito no Brasil em caráter sistemático. É o fun- 
dador da sistemática Processual. Era político por temperamento. 
Eleito deputado geral pela Província de São Paulo em 1845 e no- 
meado Ministro da Justiça no Gabinete do Visconde de illacaé, 
do Partido Liberal, o que o levou a passar-se para o Partido Con- 
servador. Membro da Câmara dos Deputados, Juiz da Corte, no- 
meado Presidente da Província do Rio Grande do Sul após o cn- 
cerramento da Revolução Farroupilha, ai permaneceu até a conso- 
lidação da paz política. Eleito Senador em lista sextupla, aposen- 
tou-se como Ministro da Corte de Justiça, 1857. Escreve a sua 
obra fundamental - no dizer do orador a melhor - O Direito 
Público Brasileiro e a Constituição do Império. Acrescenta o Prof. 
Aliguel Reale: No ano do seu centenário (1977), escrevi um traba- 
lho sobre a Ordem e o Progresso. Lê trechos dessa obra, pelos 
quais comprova que o Lema Ordem e Progresso, é da criação do 
seu biografado. A grande obra de Pimenta Bueno é o primeiro 
tratado do Império - Conceito de Ordem, Desenvolvimento e 
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Bem Estar Social. Nesse mesmo ano escreveu apontamentos 
sobre o Processo Criminal Brasileiro - obra básica do Direito 
Processual Criminal. Estuda a Sistematização dos Direitos Fun- 
damentais do Homem. Reivindica a criação do Ministério de Ins- 
trução Popular, que só se converte em realidade em 1930. Lembra 
que o autor estuda, pela primeira vez o problema do Poder Mode- 
rador e o Conselho de Estado. Visconde de São Vicente e Membro 
Vitalício do Conselho de Estado. Evoca o orador, o episódio de 
América Brasiliense, quando Pimenta Bueno se opôs a nomeação do 
lider republicano, contrariando o próprio Imperador. Foram de sua 
iniciativa quatro projetos de libertação dos escravos. A lei do Ventre 
Livre é originária de um deles. Queria que se associasse a libertação 
do elemento servil, o seu amparo e assistência. A Reforma Eleitoral 
foi outra obra fundamental de Pimenta Bueno, que objetivava dar 
representatividade ao mandato popular. O problema das fron- 
t,eiras mereceu sua atenção vigilante, como se vê de seus pare- 
ceres sobre a matéria no Conselho de Estado. Abertura do Ama- 
zonas a navegação internacional até o Peru; a abertura do São 
Francisco até Penedo; o Tratado do Direito Internacional Privado, 
primeiro no seu campo, antepondo-se as obras espanholas. Fre- 
c~.iientou com brilho todos os campos do Direito Público. Convo- 
cado para a presidência do Gabinete de 1870, não se submeteu as 
pequeninas questões de politicagem e, impedido de seguir adiante, 
declinou de seu cargo, "tão superficial era na sua natureza a am- 
bição da primazia". Bastava estar no posto na hora do serviço. Re- 
corda o Prof. Real@, a estranheza de Pontes de Miranda ante a atitu- 
de de S. Paulo que tendo um nome consagrado na história do direito 
e do país, da altitude de Pimenta Bueno, dá a uma de suas praças 
principais o nome de Clóvis Bevilaqua e a uma rua apagada do 
Belenzinho o nome do Marquês de São Vicente! "Aqui me cabe 
uma vaidade - acrescenta o orador - quando o professor Ce- 
sarino Júnior fundou a Academia Paulista de Direito, propôs que 
Pimenta Bueno fosse dela patrono. Convida, por fim, o Instituto a 
participar das homenagens ao grande brasileiro. Palmas. O Presi- 
dente agradece ao orador a sua brilhante palestra e solicita que a 
escreva, para publicação na Revista. Comunica o Sr. Presidente a 
homenagem a César Salgado dia 22 do corrente; a recepção, pelo 
Sr. José Gonçalves Salvador, dia 25, do prêmio de erudição da 
Academia Brasileira de Letras; a inauguração, no Largo do Arou- 
che, dia 22 às 12 horas, da hermz do saudoso Presidente Aureliano 
Leite, quando falara inaugurando o busto o consócio Vinício Stein 
Campos; a oferta, pelo sr. Benedito Lang, de uma proclamação de 
Miguel Costa relativa a criaçáo da Legião Revolucionária; pelo 
sr. João da Cunha Filho, de exemplares encadernados do Jornal 
do Comércio; a instituição de concurso, pela Prefeitura, de mo- 
nografias históricas sobre os bairros de São Paulo; a contribuição 
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do Instituto sobre dúvida histórica levantada pela Câmara Mu- 
nicipal de Jacarei e que o Instituto resolveu com o auxilio do 
sr. Délio Freire Santos, sendo o trabalho elogiado pelo jornal da 
cidade; as crônicas publicadas pelos jornais "Estado" e "Folha", 
sobre a palestra de Délio Freire a respeito de Miguelzinho Dutra; 
pedido da Secretaria de Cultura para indicwão de nomes para o 
Conselho Estadual de Cultura, sendo decidido que o Presidente 
indicará os candidatos de sua escolha; terminado o expe- 
diente. o sr. Gabriel Sant'Ana propós e foi aprovado um voto 
de pesar pela morte do escritor Victor Azevedo, o que foi apro- 
vado, bem como congratulações com o sr. Honório de Sylos pela 
carta enviada ao Estado em defesa da Revolução Constituciona- 
lista, face as declarações do sr. Cordeiro de Farias; o Sr. Arrison 
de Souza Ferraz propõe um voto de pesar pelo falecimento do 
Cel. Higino Borges dos Santos; do sr. Mário Savelli, voto de pesar 
pelo falecimento de Procópio Ferreira; o sr. Silveira Peixoto soli- 
aariza-se com a homenagem a Victor de Azevedo e recorda o seu 
excelente livro sobre o Padre Feijó. O consócio Henrique Oscar 
Wiederspahn comunica que esteve em Porto Alegre e ali fez en- 
trega do ofício do Instituto ao sr. Arthur Ferreira Filho sobre sua 
admissão como sócio Correspondente Nacional e entregou ao Pre- 
sidente um exemplar de seu livro sobre as campanhas do Sul - 
Bento Gonçalves e as Guerras de Artigas: O Sr. Roberto Machado 
de Carvalho propõe que o Instituto comemore o 90.0 aniversário 
da Proclamação da República e o Presidente designa a seguinte 
comissão para cuidar dessa homenagem: Roberto Machado de 
Carvalho, Brasil Bandecchi e Vinício Stein Campos. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Para constar lavrou-se 
a. presente ata que lida e achada conforme será devidamente 
assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Ar- 
risson de Souza Ferraz. 

ATA DA SESSÃO DE 4 DE JULHO DE 1979 

Aos quatro dias do mês de julho de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, à rua Benjamin Constant, 158, 
as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedro Leite Cor- 
deiro, Presidente, Vinicio Stein Campos, 1." Secretário, Geraldo 
Dutra de Moraes, 3." Secretário no exercício da 2.= Secretaria, José 
Leandro de Barros Pimentel, Roberto Machado de Carvalho, Al- 
berto Prado Guimarães, Lycurgo de Castro Santos Filho, Duílio 
Crispirn Farina, Hernani Donato, Heliodoro Tenório da Rocha 
Marques, Paul Donovan Kigar, Pe. Helio Abranches Viotti, Pedro 
Brasil Bandecchi, Pedro Ferraz do Amaral, Raul de Andrada e 
Silva, Tsunezo Sato, Geraldo Sesso Júnior, Paulo Romano, Délia 
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Freire dos Santos, Ada.ut0 Fernandes de Andrade, Eduardo Vilhe- 
na de Morais, Isaac Grinberg, Gabriel Sant'Ana, Arrisson de Souza 
Ferraz, D. Martinho Johnson O. S. B., José Gonçalves Salvador, 
Alcindo Brito, Raul Leme Monteiro, Paulo Pereira Reis, Lorena 
Guaraciaba e Joaquim Lima Fernandes Moreira. Abertos os tra- 
balhos o sr. Presidente deu conta do expediente, que constou 
do seguinte: Apresentação do Volume n." 74 da Revista do Insti- 
tuto, que se encontra agora em melhor e mais cuidada forma e está 
sendo distribuida aos srs, associados; doação recebida de Elpídio 
Pereira de Queiroz, constante de excelente material que veio enri- 
quecer a hemeroteca Júlio de Mesquita; comunicou a realização da 
missa de 10.0 aniversário de falecimento de Guilherme de 
Almeida, no Pátio do Colégio, dia 10, mandada celebrar pelo 
Instituto; recordou a data de 9 de julho, uma das grandes efe- 
mérides cívicas de São Paulo. Dada a palavra ao consócio José 
Leandro de Barros Pimentel, discorreu o orador com muita pre- 
cisão e calor sobre um dos episódios mais empolgantes da Revo- 
lução Constitucionalista de 1932: Ouro para o Bem de São Paulo, 
detendo-se na exposição concludente e objetiva do que foi a extra- 
ordinária Campanha do Ouro, com as famílias paulistas se desfa- 
zendo de suas alianças, jóias e valores para reunir recursos para 
a epopéia guerreira em que se empenhava São Paulo. A oração 
de Barros Pimentel foi encerrada com a execução, em gravação, 
das marchas militares de 1932 e a proclamação de Cesar Ladeira. 
Cessadas as palmas o Sr. Presidente falou também sobre a Revo- 
lução, pondo em destaque o papel do Coronel Heliodoro Tenório 
da Rocha Marques, calorosamente aplaudido pelo plenário. Se- 
guiu-se com a palavra o professor Roberto Machado de Carvalho 
o qual, em bem elaborado estudo biográfico, evoca a vida de 
João Tibiriçá Piratininga, enaltecendo merecidamente os assina- 
lados serviços que o ilustre ituano prestou a São Paulo e a causa 
republicana, de que foi notável paladino. Comemora-se no cor- 
rente ano o sesquicentenário de nascimento do benemérito paulis- 
ta, em razão do que o consócio Machado de Carvalho prestou a 
sua memória as justas homenagens do Instituto. O Sr. Presidente 
agradeceu ao orador e solicitou o seu trabalho para publicação na 
Revista do Instituto. Falaram ainda, sobre o 9 de julho, em rá- 
pidas manifestações, os srs. Hernani Donato e Pe. Hélio Abranches 
Viotti. O Sr. Paul Donovan Kigar lembrou que a data assinala 
mais um aniversário da Independência dos Estados Unidos da 
América do Norte - 4 de julho de 1776, e solicitou inscrição em 
ata de um voto de congratulações com a nação amiga e comuni- 
cwão do fato ao consulado em São Paulo. Aprovada a proposta 
e nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. Para constar 
lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será devi- 
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damente aprovada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein 
Campos e Arrisson de Souza Ferraz. 

ATA DA SESSÁO DE 18 DE JULHO DE 1979 

Aos dezoito dias do mês de julho de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, a Rua Benjamin Constant n." 
138, as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedro Leite 
Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1.0 Secretário, Arris- 
son de Souza Ferraz, no exercício da 2." Secretaria, Padre Hélio 
Abranches Viotti, segundo Orador, Paulo Pereira dos Reis, Paulo 
da Silveira Santos, Adauto Fernandes de Andrade, José Gonçalves 
Salvador, Geraldo Sesso Júnior, Tsunezo Sato, José Benedito Sil- 
veira Peixoto, Duílio Crispim Farina, Antônio Barbosa Lima, AI- 
berto Prado Guimarães, Antônio d'Avila, Paulo Zingg, João Gabriel 
Santana, Paulo Romano, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, 
Abguar Bastos, Pedro Brasil Bandecchi e Pedro Ferraz do Amaral. 
Abertos os trabalhos, o sr. Presidente apresentou a Casa uma gra- 
vata simbólica, de confecção francesa, muito usada pelos republi- 
canos brasileiros, na primeira década deste século, ofertada ao 
Instituto Histórico de São Paulo, pelo confrade Paulo Zingg. O 
ofertante deu explicação a assembléia presente do seu colorido e 
da maneira como era usada. O sr. Presidente determinou que cons- 
tasse em ata a bela oferta que devia ser encaminhada ao nosso 
Museu. A seguir, o sr. Presidente participou a Casa o falecimento 
do associado Cristovão de Camargo, determin,iido que constasse 
da ata um voto de profundo pesar. Ainda, o sr. Presiden- 
te, fazendo uso da palavra, apresentou congratulaçôes do 
Instituto ao associado Dr. Duílio Crispim Farina pela recente pu- 
blicação de seu livro "Tempo de Vida, Doença e Morte da Família 
de Bragança", trabalho de altos m6;itos que conquistou o prêmio 
- José de Almeida Camargo - da Associação Paulista de Medi- 
cina; ao final das palavras do Sr. Presidente, o plenário homena- 
geou o autor da obra com calorosa salva de palmas. A seguir, o 
Sr. Presidente solicitou ao 1." Secretário, Prof. Vinício Stein 
Campos procedesse a leitura das atas das sessôes anteriores que 
por motivo de força maior ainda não foram lidas, o que foi feito. 
Após a leitura, foram as atas submetidas a discussão e vo- 
tação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Após a 
aprovação das atas, o sr. Presidente comunicou a Casa que ia 
colocar em discussão e votação as propostas de admissão de 
novos sócios, já declaradas em condições pela Comissão de Sindi- 
cwcia. Em primeiro lugar, por ter tido sua apreciação adiada. 
em razão de solicitação da Comissão de Sinciicância, foi subme- 
tida a discussão e votação, para sócio titular, após o encaminha- 
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mento da matéria pelo consócio Silveira Peixoto, a do sr. José 
Castelani, em primeira discussão. O postulante foi aceito em pri- 
meira discussão. A seguir, foi submetida a apreciação dos associa- 
dos presentes a proposta do candidato Sílvio Maroni, em primeira 
votaçáo, para Sócio Titular. Defendeu a pretensão do postulan~e o 
consócio Silveira Peixoto, no que foi coadjuvado pelo seu colega 
Duílio Crispim Farina, após o que foi procedida a votação cujo 
resultado foi a aceitação do pretendente, na forma decidida pela 
votação, no primeiro escrutinio. Teve lugar, ainda, a apreciação 
da proposta do Sr. João Lanaro para Correspondente Nacional, 
em segunda votação. Defendeu a pretensão do postulante o con- 
sócio Silveira Peixoto após o que teve lugar a votação, a qual foi 
favorável ao candidato. Foi ele considerado eleito na segunda vo- 
tação e declarado aceito como Correspondente Nacional do Insti- 
tuto. Continuando a votaçáo, foi apreciada a proposta do sr. Nel- 
son Martins de Almeida para Sócio Titular, em segun- 
da discussão. Dada a palavra ao consócio Silveira Peixoto. a seu 
pedido, fez ele a defesa do candidato que foi aprovado, no escm- 
tínio, e declarado eleito para a categoria da Sócio Titular. A seguir, 
ioi submetido a consideração dos consócios presentes o nome do 
Sr. Paulo Camillier Florençano para a categoria de Correspondente 
Nacional. Encaminhou a votação e solicitou acolhida para a pos- 
tulação do pretendente, o consócio Silveira Peixoto. A votaçáo 
scusou o deferimento do pleiteado, sendo o candidato declarado 
eleito em primeira discussão. Terminada a votação das propos- 
tas, anunciou o sr. Presidente estar a palavra a disposição dos con- 
sócios para apresentação de moções. O primeiro a fazer uso da 
palavra foi o consócio Alberto Prado Guimarães que solicitou um 
voto de pesar e de saudade, com o registro em ata, ao ensejo do 
vigésimo aniversário do falecimento do Dr. Moacyr Álvaro, 
médico ilustre que clinicou nesta Capital, onde foi Presidente do 
IDORT - Instituto de Organização Racional do Trabalho - que 
lecionou na Universidade de São Paulo, em Universidades Ameri- 
canas e na Suíça. Proposição aprovada por unanimidade. Seguiu-se 
com a palavra o consócio Duílio Crispim Farina que postulou um 
voto de profundo pesar, com o devido registro na ata dos traba- 
lhos, pelo recente passamento do Dr. Pedro de Alcãntara Machado, 
médico paulista dos mais eminentes, como clínico pediatra e 
como Professor de altos méritos, de Higiene da Primeira Infância 
e Puericultura, na Faculdade de Higiene Pública de São Paulo, 
de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, da cadeira de Enfer- 
magem do Hospital São Paulo e da Escola de Serviço Social de São 
Paulo. Traduziu várias obras para nossa língua e escreveu entre 
outras, Mortalidade Infantil, Mãe e Filho - noções de Puericultu- 
ra - e Pediatria Básica, proposição aprovada unanimemente. Com 
a palavra, a seguir, o associado João Gabriel Santana lembrou. 
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80s presentes a posse no Instituto, no dia primeiro de agosto 
próximo futuro, na categoria de titular do ilustre intelectual e 
cultor das letras históricas, Sr. Alcindo Brito, sugerindo fosse o 
ingresso do distinto colega, dado os méritos de escritor e de ci- 
dadão, marcado com um belo comparecimento dos seus confrades 
de amanhã. A lembrança e a sugestão do consócio João Gabriel 
de Santana foram aprovadas pelos confrades presentes e por essa 
razão, registradas na ata dos trabalhos do dia. Nada mais ha- 
vendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos 
da presente sessão. Para constar lavrou-se a presente ata que 
iida e achada conforme, será devidamente aprovada. José Pedro 
Leite Cordeiro, Vinicio Stein Campos e Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO DE 1." DE AGOSTO DE 1979 

A primeiro de agosto de mil novecentos e setenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as ca- 
torze horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, sob a presidência do sr. José Pedro 
Leite Cordeiro, tendo como secretários, respectivamente 1: e ZP, 
Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno Triguei- 
rinho. Estiveram presentes, além dos acima citados, mais os se- 
guintes consócios: Geraldo Dutra de Moraes, Armandino Seabra, 
Lycurgo de Castro Santos Filho, Mário Ferreira Migliano, Luiz 
Wanderley Torres, Alberto Prado Guimarães, José Leandro de 
Barros Pimentel, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Benito 
Serpa, Duílio Crispim Farina, Alvaro Amaral, Délio Freire dos 
Santos, João Gabriel Santana, Tsunezo Sato, Manoel Vitor, Al- 
cindo de Brito, Paulo Romano, Pe. Hélio Abranches Viotti, Geraldo 
Sesso, Pedro Ferraz do Amaral, Mário Savelii, Paulo d'Alessandro, 
Maria Amália Corrêa Giffone, Paulo Pereira Reis, Raul de Andrada 
e Silva, D. Martinho Johnson O.S.B., Eduardo Vilhena de Mo- 
rais, Hélio Falchi, Joaquim Fernandes Moreira, além de mem- 
bros das famílias de sócios falecidos e convidados. Procedeu-se, 
nesta sessão, a recepção, com as formalidades de estilo, do con- 
sócio Alcindo de Brito, o qual, saudado pelo orador Oficial Mário 
Savelli, respondeu, agradecendo e apresentando na oportunidade 
um trabalho sobre a figura de seu patrono, Frei Vicente do Salva- 
dor. O Presidente comunica haverem sido distinguidos os 
consócios - Lycurgo de Castro Santos Filho, eleito para a 
Academia Carioca de Letras, e Vinício Stein Campos para o Ins- 
tituto de Geografia e História Militar do Brasil. O sr. Vinício Stein 
Campos comunica a instalação, nesta data. do Museu Histórico e 
Pedagógico Morgado de Mateus, de Baurú, propondo um voto de 
congratulaçóes com o Prefeito Municipal daquela cidade, e bem 
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assim um voto de pesar pelo falecimento de dona Josefina de 
Tomasi Ribeiro, irmã da consócia e benfeitora desta casa, dona 
Lúcia de Tomasi. Os votos foram aprovados e na& mais havendo 
a tratar o sr. Presidentie declarou encerrada a sessão. Para cons- 
tar lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será de- 
vidamente assinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein 
Campos e Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho. 

ATA DA REUNIA0 DE 15 DE AGOSTO DE 1979 

Aos quinze de agosto de mil novecentos e setenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, reu- 
niu-sc em sessão ordinária o Instituto Histórico e Geográfico de 
Sáo Paulo, as dezoito horas, presentes os consócios José Pedro 
Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1: Secretário, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, José Leandro de 
Barros Pimentel, Mário Savelli, Duílio Crispim Farina, Isaac Grin- 
berg, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Paulo Romano, Sil- 
veira Peixoto, Arrisson de Souza Ferraz, Adauto Fernandes de 
Andrade, Luís Wanderley Torres, Alcindo Brito, Henrique L. Alves, 
Geraldo Sesso Júnior, Alberto Lemos, Odilon Nogueira de Matos, 
Joaquim de Lima Fernandes Moreira, Armandinho Seabra e 
Pedro Brasil Bandecchi. Abertos os trabalhos, o sr Presi- 
dente propôs inicialmente um voto de pesar pelo falecimen- 
to do consócio dr. José Eugênio de Paula Assis, o que foi 
aprovado; seguiram-se congratulações com os consócios Manoel 
Vitor, eleito para o Instituto Histórico e Geográfico de Minas 
Gerais e Luiz Wanderley Torres, Procurador da Justiça; foram 
outorgadas as seguintes medalhas: a d. Iracema de Carvalho Nasci- 
mento e Paulo Romano - Medalha D. Pedro 11. Saudou os agra- 
ciados o Orador Oficial Mário Savelli, respondendo o Sr. Cristo- 
vam Fernandes. O Sr. Brasil Bandecchi discorreu eloquentemente 
sobre a data - 11 de agosto - da fundqão dos Cursos Jurídicos 
no Brasil. O sr. Adauto Fernandes de Andrade, em seu nome, e no 
Heliodoro Tenório da Rocha Marques e de Arrisson de Souza 
Ferraz, leu uma sentida evocação da vida do saudoso confrade 
José Eugênio de Paula Assis, solidarizando-se com o voto de pesar 
já proposto pelo sr. Presidente; o sr. Joaquim de Lima Fernandes 
Moreira propôs um voto de pesar pelo falecimento do Provedor 
da Santa Casa do Rio de Janeiro, dr. Afrânio Antônio da Costa. 
Suspensa a sessão por alguns minutos, para retirada dos visi- 
tantes, reabriram-se os trabalhos, seguindo-se a leitura, aprovação 
e assinatura das atas das sessões anteriores. O sr. Presidente co- 
municou a oferta, pelo consócio Alvaro da Veiga Coirnbra, de um 
belo crucifixo português, integrado no acervo do Instituto; e por 
ele, Presidente foram ofertados numerosos documentos e 
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cópias relacionadas com o Brigadeiro Luís Antonio, material 
originário de uma demanda do ilustre paulista com um seu vizi- 
nho, relativamente a terras, em Santos, pretendida para um 
trapiche. Passando a decidir sobre propostas de admissão de no- 
vos sócios, foram aprovados, pelo plenário, os seguintes candi- 
datos: Sócio Titular, em 2 . ~  votação - Sílvio Marone, aprovado; 
José Castellani, aprovado; sócio Correspondente Nacional, Paulo 
Florençano, aprovado. No encerramento o Sr. Duílio Crispim Fa- 
rina propôs e foi aprovado, um voto de pesar pelo falecimento 
do diretor do Hospital Alberto Enstein desta Capital, Dr. Manoel 
Tabacow. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. José Pedro 
Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galváo 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA REUNIÁO DE 5 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos cinco de setembro de mil novecentos e setenta e nove, 
nest,a cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as de- 
zoito horas, reuniu-se em sessão ordinária o Instituto Histórico 
e Geográfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: José 
Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1." Secre- 
tário, Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 2." Secretário, 
Mário Savelli, Orador Oficial, Duílio Crispim Farina, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, Pedro Brasil Bandecchi, Pe. Hélio Abran- 
ches Viotti, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Adauto Fer- 
nandes de Andrade, Arrisson de Souza Ferraz, Roberto Machado 
de Carvalho, Paulo d'Alessandro, Tácito Remi de Macedo Van Lan- 
gendonck, Manoel Vitor, Alcindo Brito, Paulo Silveira Santos, 
Mário Ferreira Migliano, Isaac Grinberg, Paulo Pereira Reis, Ge- 
raldo Sesso Júnior, Alberto Prado Guimarães, J. Gabriel Santana, 
Robert Hinner, José Gonçalves Salvador, Eduardo Vilhena de Mo- 
raes, Antônio Barbosa Lima e Alberto Lemos. Abertos os t,rabalhos 
procedeu-se a posse do nove1 consócio Carlos da Silva Lacaz, re- 
cebido com as solenidades de estilo e a seguir saudado pelo Ora- 
dor Oficial Mário Savelli, o qual em bela oração destacou a vida 
e a obra do mesmo. O sr. Presidente secundou as palavras do ora- 
dor, ressaltando os merecimentos do Sr. Carlos Lacaz e recordan- 
do os tempos de seu amável convívio na Faculdade de Medicina. 
O novo consócio, com a palavra, agradeceu as saudações proferi- 
das pelo Orador Oficial e pela Presidência. Declarou haver esco- 
lhido para seu patrono o cientista Carlos Chagas e leu substan- 
cioso estudo biográfico do seu patrono, importante trabalho calo- 
rosamente aplaudido pelos presentes. O Sr. Presidente felicita O 
orador pela sua primorosa oração e procede a outorga do Colar 
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D. Pedro I ao sr. José Maria Sampaio Corrêa, saudado a seguir pe- 
lo sr. Mário Savelli. O sr. Presidente solicitou a. inscrição em ata, de 
em ata, de um voto de profundo pesar pelo falecimento do Prof. 
Benedicto Montenegro, eminente cirurgião e gloriosa figura de 
São Paulo, ex-combatente da Revolução Constitucionalista. Comu- 
nicou o sr. Presidente as valiosas ofertas de livros históricos, dos 
srs. Celso Maria de Melo Pupo e Duilio Crispim Farina e de pre- 
cioso acervo sobre a história do café (livros, revistas, documentos, 
jornais), generosamente oferecido ao Sodalício pelo Sr. Mário Ro- 
lim Telles. Sobre a data histórica - 7 de Setembro de 1822, fa- 
laram eloquentemente os consócios Arrisson de Souza Ferraz e 
Brasil Bandecchi, destacando o papel de Pedro I, José Bonifácio, 
a Imperatriz Leopoldina, Gonçalves Ledo, Frei Sampaio, Pe. Diogo 
Feijó, a Revolução de 1817, Tiradentes e Amador Bueno. O sr. 
Presidente recorda que não se deve esquecer no processo da in- 
dependência nacional a contribuição de D. João VI e agradecendo 
a presença de todos, as orações proferidas na sessão, encerra os  
trabalhos. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente ata que 
lida e achada conforme será devidamente assinada. José Pedro 
Leito Cordeiro, Vinício Stein Campos e Augusto Benedito Galvão 
Bueno Trigueirinho. 

ATA DA SESSÃO DO DIA 19 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos dezenove dias do mês de setembro de mil novecentcs e 
setenta e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as dezoito horas, reuniu-se o Instituto Histórico e Geo- 
gráfico de São Paulo, presentes os seguintes consócios: José Pedro 
Leite Cordeiro, Presidente, Vinício Stein Campos, 1." Secretário, 
Augusto Benedito Galvão Bueno Trigueirinho, 2." Secretário, Ge- 
raldo Dutra de Moraes, Pedro Brasil Bandecchi, Tácito Remi de 
Macedo Van Langendonck, Arrisson de Souza Ferraz, Adauto Fer- 
nandes de Andrade, Roberto Machado de Carvalho, Silveira Pei- 
xoto, Pedro Ferraz do Amaral, João Gabriel Santana, Délio Freire 
dos Santos, Isaac Grinberg, Paulo Romano, Eduardo Vilhena de 
Moraes, Paulo Silveira Santos, Alberto Prado Guimarães, Alcindo 
Brito. Foram inicialmente discutidas, votadas e aprovadas, as se- 
guintes propostas de admissão de sócios: 1: escrutínio: Vivaldi 
Wenceslau Moreira - Correspondente Nacional; Edgard Bahiense 
D'Almeida Vitor, Correspondente Nacional; José Pereira - J. 
Pereira, Sócio Titular; Amyr Borges Fortes, Correspondente Na- 
cional e Mário Mazzuia. Correspondente Nacional. O Sr. Pre- 
sidente informou que o sr. Alvaro da Veiga Coimbra doou 
ao Sodalício 654 - seiscentos e cinqüenta e quatro - do- 
cumentos sobre a escravidão no Brasil, preciosa documen 
tação que lograra salvar da destruição. O sr. Roberto Ma- 
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chado de Camalho falando pela comissão encarregada das come- 
morações do 90: aniversário da República relatou a programação 
elaborada, a saber: sessão solene tiia 14 - catorze - de novem- 
bro, as 20,30 horas, falando na ocasião o consócio Odilon No- 
gueira de Matos; preparação d.e uma poliantéia sobre o movi- 
mento republicano, para a qual solicitou a colaboração dos srs. 
associados. O Sr. Presidente agradeceu a comunicação. Lidas e 
aprovadas as atas, das reuniões anteriores, o Sr. Eduardo de Vi- 
liiena aludiu ao Crucifixo doado pelo sr. Álvaro da Veiga Coimbra 
sugerindo que o mesmo seja entronizado no auditório. O Sr. Pre- 
sidente declara que a colocaç2o do Crucifixo em dependências do 
Instituto é assunto sobre o qual deve se manifestar o doador 
dessa preciosa reliquia, ou seja, o sr. Álvaro da Veiga Coimbra. 
O Sr. Alberto Prado Guimarães declara-se em desacordo com essa 
orientação da Presidência e pede licença para trazer ao conheci- 
mento da Casa. na próxima sessão, o magnífico estudo do dr. Ale- 
xandre Marcondes Filho sobre essa matéria. O sr. Brasil Ban- 
decchi discorre sobre a participação do Instituto nas homenagens 
que se prestavam a memória da Imperatriz Leopoldina, na Capela 
do Ipiranga, na data da independência, bem como sobre as flores 
ali depositadas, fornecidas pelo Circulo de Orquidófilos. A morte 
de Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, que era o Ca- 
pelão e celebrante das missas votivas nesse histórico local, inter- 
rompeu tais atividades. A seu ver, urge que se dê a Monsenhor 
Florêncio um sucessor, a fim de que se retomem essas tradicionais 
celebrações, e propunha a Casa o nome do consócio: Pe. Hélio 
Abranches Viotti, a ser indicado ao atual Secretário de Cultura 
do Município; propôs ainda o sr. Brasil Bandecchi que se repre- 
sente ao Poder Municipal competente reivindicando a reposição, 
nas praças públicas da cidade dos monumentos delas retirados. 
Foram aprovadas ambas as propostas. O sr. Geraldo Dutra de 
Moraes congratula-se com os srs. Alcindo Brito e Pedro Ferraz 
do Amaral pela eleição dos mesmos como sócios correspondentes 
do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O sr. Presi- 
dente junta a essas congratulações as do Sodalicio e o sr. Pedro 
Ferraz do Amaral agradece. Nada mais. Para constar lavrou-se a 
presente ata que lida e achada conforme será devidamente as- 
sinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Geraldo 
Dutra de Moraes. 

ATA DA SESSAO DE 3 DE OUTUBRO DE 1979 

Aos três dias do mês de outubro de mil novecentos e setenta 
e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 
158, as dezoito horas reuniu-se o Instituto Histórico e Geográfico 
de  São Paulo, presentes os seguintes consócios: Lycurgo de Cas- 
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tro Santos Filho, no exercício da Presidência na ausência do res- 
pectivo titular, José Pedro Leite Cordeiro; Vinício Stein Campos, 
1." Secretário, Tácito Remi de Macedo Van Langendonck, como 2.* 
Secretário ad-hoc, na ausência do 2.0 Secretário e seus suplentes, 
Paulo Romano, José Leandro de Barros Pimentel, Geraldo Sesso 
Júnior, Raul de Andrada e Silva, João Gabriel Sant'Ana, Isaac 
Grinberg, Tsunezo Sato, Silveira Peixoto, Antônio Barbosa Lima, 
Nelson Martins de Almeida, Pedro Ferraz do Arnaral, Heliodoro 
Tenório da Rocha Marques, Adauto Fernandes de Andrade, Eduar- 
do Vilhena de Moraes, Reginaldo M. Miranda, Alcindo Brito, Al- 
varo do Amaral, Délio Freire dos Santos, Roberto Machado de 
Carvalho, Mário Savelli, Luciana Pallestrini e José Castellani. 
Aberta a sessão, o Sr. Presidente convocou o Sr. Tácito Remi de 
Macedo Var. Langendonck para compor a Mesa como 2: Secre- 
tário ad-hoc e procedeu a seguir com as formalidades de estilo. 
a posse dos novos consócios titulares: Luciana Pallestrini, Jose 
Castellani e Nelson Martins de Almeida. Saudados pelo Orador 
Oficial Mário Savelli, em calorosa oração, respondeu pelos novos 
confrades o Sr. José Castellani, que declarou haver escolhido para 
seu patrono o saudoso historiador Aureliano Leite. Seguiu-se a 
homenagem ao Vereador João Brasil Vita, agraciado com o Colar 
i). Pedro I. Falaram então o homenageado e o Orador Oficial. O 
Sr. Reginaldo Miranda lembrou o próximo transcurso, centenário 
do Corpo de Bombeiros, propondo a sua comemoração pelo Soda- 
Iício. O sr. Raul Andrada e Silva discorreu sobre o bi-centenário 
de nascimento de Saint'Hilaire, evocando suas peregrinações cien- 
tíficas pelo interior do Brasil. Dada a palavra a conferencista 
inscrita, dna. Luciana Pallestrini, discorreu ela sobre Oswaldo 
Cruz, seu patrono, focalizando aspectos humanísticos de sua obra. 
de lutador e vencedor, nos embates travados para sanear o Rio 
de Janeiro clas endemias que a infestavam. A palestra da profes- 
sora Palestrini, que é culta e ilustrada integrante do corpo de 
cientistas do Museu Paulista, foi ouvida com grande interesse, 
tendo a oradora sido vivamente cumprimentada ao final de sua 
instrutiva oração. Nada mais. O sr. Presidente renovou as felicita- 
ções e agradecimentos aos novos confrades, agraciado e sócios 
presentes e declarou encerrada a sessão. Para constar lavrou-se 
a presente ata que lida e achada conforme será devidamente as- 
sinada. José Pedro Leite Cordeiro, Vinicio Stein Campos e Geraldo 
Dutra de Moraes. 

ATA DA SESSÃO MAGNA DE 17 DE OUTUBRO DE 1979 

Aos dezessete de outubro de mil novecent,os e setenta e nove, 
nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Constant, 158, as 
dezoito horas, realizou o Instituto Histórico e Geográfico de Sáo 
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Paulo a sessão magna de encerramento do ano social, homenagem 
aos sócios falecidos e comemoração da fundação do Sodalicio, 
presentes os srs. José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, Vinicio 
Stein Campos, 1." Secretário, Augusto Benedito Galvão Bueno 
Trigueirinho, 2." Secretário, Mário Savelli, Orador Oficial, Geraldo 
Sesso Júnior, Héliodoro Tenório da Rocha Marques, Paulo Roma- 
no, Adauto Fernandes de Andrade, Paulo da Silveira Santos, Ly- 
curgo de Castro Santos Filho, Alcindo Brito, J. Gabriel Sant'Ana, 
Maria Amália Correa Giffone, Eduardo Vilhena de Moraes, Alherto 
Prado Guimarães, Antônio Barbosa Lima, D. Martinho Johnson 
O. S. B., José Castellani, Álvaro Coimbra, Pedro Ferraz do Ama- 
ral, Tácito Van Langendonck, Alvaro Amaral, Joaquim Fernandes 
Moreira, Paul Donovan Kigar, além de numerosas familias, pa- 
rentes e amigos dos homenageados. O sr. Presidente, abrindo a 
sessão evocou os fundadores do Instituto, reportando-se aos fatos 
marcantes da História do Sodalicio, e deu a palavra ao Sr. Mário 
Savelli, que em eloqüente oração, cuidadosamente elaborada e que 
será posteriormente publicada na Revista do Instituto, traçou o 
perfil de cada um dos saudosos companheiros que neste ano so- 
cial vieram a falecer. Foram eles, segundo a ordem da oração 
do Sr. Orador Oficial: Hilário da Veiga Carvalho, Monsenhor 
Paulo Aurisol Cavalheiro Freire, Fernando Homem de Mel10 La- 
cerda, Eugênio de Paula Assis, José Augusto Cesar Salgado, José 
Herculano Pires, Agostinho Vicente de Freitas Ramos, Elmano 
Gomes Cardim, Paulo de Campos Porto, Desembargador Vicente 
de Paulo Vicente de Azevedo, Frederico Lane, Benedito Montene- 
gro, Cristovão de Camargo, Padre Elizeu Murari, Roberto da Mota 
Macedo, Luis Antônio da Gama e Silva, Embaixador Ambrosio 
Perera, Prof. Antônio Carlos Cardoso e Moacyr de Faria Jordão. 
Observado um minuto de silêncio em memória dos prestantes con- 
sócios desaparecidos, o Sr. Vinício Stein Campos comunicou a Casa 
o falecimento do jornalista João Batista da Rocha Corrêa, ilustre 
servidor do Estado e defensor das tradições históricas das cidades 
do interior, irmão de dois distintos e estimados consócios, os pro- 
fessores Maria Amália Correa Giffone e Paulo Henrique da Rocha 
Correa. O plenário aprovou um voto de profundo pesar pelo fale- 
cimento do benemérito ex-Diretor do Departamento Estad~isl de 
Imprensa e Propaganda. Nada mais havendo a tratar o sr. Pre- 
sidente declarou encerrada a sessão. Para constar lavrou-se a pre- 
sente ata, que lida e achada conforme será devidamente assinsda. 
José Pedro Leite Cordeiro, Vinício Stein Campos e Geraldo Dutra 
de Moraes. 

ATA DA SESSAO SOLENE DE 19 DE OUTUBRO DE 1979 

Aos dezenove dias do mês de outubro de mil novecentos e 
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e setenta e nove, nesta cidade de São Paulo, a rua Benjamin Cons- 
tant, 158, as dezoito horas, realizou o Instituto Histórico e @o- 
gráfico de São Paulo a sessão solene especial comemorativa do 
centenário do falecimento do General Osório, ensejo para nova 
glorificação do ilustre soldado, patrono da Arma de Cavalaria e 
uma das expressões mais puras do patriotismo e da bravura do 
soldado do Brasil. Estiveram presentes os consócios José Pedro 
Leite Cordeiro, Presidente, Vinicio Stein Campos, 1." Secretário, 
Arrisson de Souza Ferraz, José Bueno de Azevedo Filho, Alcindo 
Brito, J. Gabriel Santana, Alberto Prado Guimarães, Lycurgo de 
Castro Santos Filho, José Castellani, Álvaro do Amaral, Pedro 
Brasil Bandecchi e mais os seguintes representantes da Polícia 
lblilitar de São Paulo; Cel. Edilberto de Oliveira Mello, Diretor do 
Museu Militar de São Paulo, Al. Of. P.M. Antônio Vaz de Oliveira, 
Paulo Rogério Gerõnimo, Marcos Antônio de Almeida, Sergio 
Aranha, Emilio Nicanor G. Francês, Waldir de Oliveira, Luís An- 
tônio de Oliveira, Luis Wilson Pereira de Souza, Almir Ribeiro 
Adalberto Aleci Santos, Airton Ribeiro, Edgar Antônio Lopes, Air- 
ton Cardoso, Fernando Wilson Farias Silva, Antônio Sérgio Timó- 
teo, e demais visitantes. Aberta a sessão, falou o consócio Vinicio 
Stein Campos que em patriótico discurso destacou a figura do 
General Osório, desde seu ingresso na vida militar, aos 14 anos, 
como soldado da Legião de São Paulo, em 1823; sua participação 
na Batalha do Passo do Rosário, sua presença na década farrou- 
pilha, suas heróicas lutas na campanha contra Rosas, quando me- 
ieceu o reconhecimento da República Argentina, que lhe conferiu 
a cidadania portenha em memorável homenagem a ele prestada 
em Buenos Aires, em 1869; por fim, a sua luta na Guerra do Pa- 
raguai, assunto a seguir brilhantemente desenvolvido pelo Coronel 
Arrisson de Souza Ferraz, que proferiu magistral conferência so- 
bre a importante matéria. O sr. Presidente, em bem apanhada 
síntese, destacou a evocação histórica feita no Sodalicio, agrade- 
ceu aos oradores a sua participação nesta glorificação do patrono 
da Cavalaria Militar e agradecendo a presença de todos, deu por 
encerrada a sessão. Nada mais. Para constar lavrou-se a presente 
ata, que lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, 
Vinicio Stein Campos, 1." Secretário a escrevi. José Pedro Leite 
Cordeiro, Vinicio Stein Campos e Geraldo Dutra de Moraes. 

ATA DA SESSÁO ESPECIAL DE 14 DE 
NOVEMBRO DE 1979 

Ata da sessão especial comemorativa do nonagésimo aniver- 
sário da proclamação da República, realizada no auditório do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na noite de qua- 
torze de novembro de mil novecentos e setenta e nove, sob os 
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auspícios do mesmo Instituto Histórico e Geográfico e da Acade- 
mia Paulista de História, com o objetivo de comemorar a memo- 
rável efeméride e torná-la sempre mais viva e mais presente na 
memória das gerações. A solenidade teve como orador o Professor 
Odilon Nogueira de Matos que proferiu notável conferência, subor- 
dinada ao tema "Considerações sobre a República". No dia citado, 
às 20,30 horas, com o livro de presença acusando o comparecimen- 
to dos sócios e convidados, José Pedro Leite Cordeiro, Presidente, 
Paulo Zingg, Paulo da Silveira Santos, Paulo Donavan Kigar, An- 
tônio d'Avila, Roberto Machado de Carvalho, Padre Hélio Abran- 
ches Viotti, Heliodoro Tenório da Rocha Marques, Pedro Brasil 
Bandecchi, Myriam Ellis, Arrisson de Souza Ferraz, José Cas- 
telani, Raul de Andrada e Silva e Eduardo Vilhena de Moraes, o 
Senhor Presidente do Instituto, historiador José Pedro Leite Cor- 
deiro, declarou aberta a sessão. Falou da importância do 
evento, e convidou para participarem da mesa diretora dos 
trabalhos os confrades do Instituto: Paulo Zingg, presidente da 
Associação Paulista de Imprensa, Lycurgo de Castro Santos Filho, 
presidente da Academia Paulista de História, Padre Hélio Abran- 
ches Viotti, segundo orador da Casa, Odilon Nogueira de Matos, 
orador da solenidade, e Arrisson de Souza Ferraz, para secretariar 
a sessão, na ausência do titular, por motivo de força maior. Todos 
os convidados tomaram assento a mesa. Logo a seguir, o Senhor 
Presidente concedeu a palavra ao Professor Odilon Nogueira de 
Matos que inicia sua oração, falando sobre uma pequena rua, si- 
tuada a poucos quarteirões do local onde estamos reunidos, de 
estensáo de uma só quadra, ligando a Rua 15 de Novembro a Rua 
Boa Vista, em pleno centro financeiro da metrópole, com seus 
passeios apinhados de transeuntes, durante todo o dia, comple- 
tamente indiferentes ao seu nome. Esta rua - declarou o orador 
- recebeu o nome de Três de Dezembro, data que assinala a fun- 
dação do Partido Republicano, no Brasil, no ano de 1870, partido 
que iniciou firme a luta pelo novo regime, no mesmo dia de sua 
fundação, tendo, como arma primeira um manifesto, também do 
mesmo dia da fundação do partido, o Manifesto de Três de De- 
zembro. Até 1970, data do transcurso do seu centenário, era o 
manifesto pouco conhecido. Essa circunstância levou-o - afir- 
mou - a reimprimi-lo, integralmente, em a "Notícia Bibliográfica 
e Histórica", publicação que edita e dirige, em Campinas, há mais 
de dez anos, sob os auspícios da Universidade Católica local, e que, 
ao lado de outros méritos, ainda tinha o de indicar outras publi- 
cações onde o precioso documento podia ser encontrado, como 
na obra de América Brasiliense, "Os Programas dos Partidos e 
o Segundo Império" (1878); na "História do Brasil" de Rocha 
Pombo" - décimo volume - (1907); ria obra, "Da Monarquia para 
a República", de Evaristo de Morais; em uma publicação "Co- 
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memorativa do Cinquentenário da República", organizada pelo 
~zes-  Correio Paulistano; em um trabalho publicado no número d . ~  

sete da "Revista do Brasil", de 1939; em uma publicação do Centro 
de Estudos Históricos da Universidade de São Paulo, denominado 
"História Viva", em 1969, e no estudo do Prcfessor Reynaldo 
Xavier Carneiro Pessoa, sobre o manifesto, no número Oitenta e 
Quatro, da Revista de História. O professor Carneiro Pessoa, não 
só o publicou no número Oitenta e Quatro dâ. Revista de História, 
como o incluiu no seu notável livro, "A Idéia Republicana no 
Brasil através dos Documentos", editado em 1973. A publicação 
da "Noticia Bibliografica e Histórica" teve mais a importância de 
atrair para o tema o saudoso Hélio Viana que escreveu, logo a 
seguir, cinco artigos substanciais, sobre o manifesto, no Jornal do 
Comércio, do Rio de Janeiro. Para o professor Carneiro Pessoa, o 
"Manifesto de 1870", longe de vazio e inexpressivo, como alguns 
autores o entendiam, era um documento, em cujo conteúdo pode 
ser encontrada "uma cautelosa mensagem revolucionária". Não 
cabia, aos seus autores, naquele momento, abordar temas, hoje 
palpitantes, como o da propriedade e o da escravidão. A oportu- 
nidade destas teses viriam depois, como vieram. O ilustre histo- 
riador Raul de Andrada e Silva, em estudo, dado a publicidade, 
no mesmo número Oitenta e Quatro da Revista de História, sob 
o titulo "Os Republicanos de 1870 e as Realidades Nacionais", en- 
veredou pelos mesmos caminhos preferidos, digo percorridos, pelo 
professor Carneiro Pessoa. Observou e entendeu a preocupação 
dos signatários do Manifesto. Uma coisa deve ser proclamada: os  
dois belos estudos - o de Raul de Andrada e Silva e o de Reynaldo 
Carneiro Pessoa - e o texto completo do Manifesto, transformam 
aquele número da Revista História, fundada e dirigida pelo sau- 
doso e eminente Eurípedes Simões de Paula, preciosa fonte de con- 
sulta para o conhecimento da propaganda republicana. Raul de 
Andrada e Silva, no seu belo estudo do Manifesto de 1870, com- 
preendeu a razão de não constar do seu conteúdo, o problema da. 
propriedade e o da mão de obra servil. Os dois temas foram, na 
hora certa, buscados e tornados realidade. 

O tema Manifesto, ainda, não está esgotado. Há alguns anos 
- relata o conferencista - uma sua aluna, da cidade de Salto. 
vizinha a Itu, fez-lhe entrega, para que os examinasse de alguns 
exemplares de velhos jornais ituanos da coleção de um amigo da 
família, entre os quais, se encontrava um número da "Imprensa 
Ituana", de 24 de julho de 1877, trazendo na. integra, o Manifesto 
de um Congresso Republicano, realizado, no Rio de Janeiro, no 
princípio daquele mês de julho. O conferencista não o conhecia, 
nem tampouco os colegas de cátedra consultados. Mediante auto- 
ridade, digo autorização, foi aquele valioso documento publicado 
em "Notícia Bibliografica e Histórica". Esboça o Manifesto uma 
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.exagerada preocupação da nação pelo estado de saúde do Impe- 
rador. Seu conteúdo, em resumo, era: 1 - O desprestígio do Po- 
der Judicial; 2 - Descrédito dos partidos governamentais; 3 - 
O desprezo aos oprimidos; 4 - O abandono da Instrução Pública; 
5 - A decadência da Instituição Parlamentar; 6 - A manutenção 
,obstinada da escravidão. O conferencista coloca este manifesto e 
o já passado em revista e conclui que o primeiro era doutrinário 
e sem programa e o de 1887 era um manifesto programa, sem 
preocupação doutrinária, mas com acentuada influência positivista. 
Para ir mais longe, o conferencista cita Raul de Andrada e Silva 
que afirmou: "A República de 89 correspondia ao predomínio da 
nova classe de proprietários rurais, mas acrescenta que o Manifesto 
de 1870, surgido em período politicamente impreciso, apresenta 
a l v a s  vaguezas que acabam comprometendo os próprios repu- 
blicanos, levando Luiz Gama a abandonar suas fileiras e Silva 
Jardim ao desaponto. 

A falta de consciência política do povo brasileiro, já notada 
no Império, continua na República. Para combater esse mal, sur- 
giu uma literatura salvacionista, grande parte da qual está, no 
presente, sendo objeto de teses universitárias. Na vanguarda dessa 
empreitada, surgiu Alberto Torres, com "O Problema Nacional 
Brasileiro" e a "Organização Nacional", seguido de Oliveira Viana 
e Cândido Mota Filho, logo acompanhados de Saboia Lima. Os 
integralistas entraram na liça, citando o mestre a todo o momento. 
Igual orientação tomaram os intelectuais do "Estado Novo"; 
também o fizeram os literatos da esqGerda, o que não deixa de 
patentear as idéias do ilustre escritor e da sua obra. Em ver- 
dade, a obra de Alberto Torres, continua viva e na ordem do dia. 
É bem recente a tese do Professor Adalberto Marson, a respeito 
dos seus estudos, já publicada. em livro, como é, também, "A pre- 
sença de Alberto Torres", de Barbosa Lima Sobrinho, seguida 
do trabalho de Vicente Licínio Cardoso, "As Margens da História 
da República", assim como os ensaios de Gilberto Amado, Oliveira 
Viana, Ronald de Carvalho, José Antônio Nogueira e outros, assim 
como os livros da Coleção Azul, do Editor Schimidt, do Rio de 
Janeiro, a primeira coleção de estudos políticos e sociais, editada 
no Brasil, dos autores, entre outros, Afonso Arinos de Me10 Fran- 
co, Plínio Salgado, Alcindo Sodré, Virgínio Santa Rosa, Martins 
de Almeida, sem deixar de citar a volta a arena de Barbosa Lima 
Sobrinho, com "Outubro de 1930", digo com "A Verdade sobre a 
Revolução de Outubro", com Virgílio de Me10 Franco, publicando 
"Outubro de 1930" e a bela obra de Sertório de Castro, "A Repu- 
blica que a Revolução Destruiu". 

Nessa ordem de idéias, o conferencista afirmou que foi dito 
alhures nunca ter sido o Brasil uma terra de pensadores e decla- 
rou discordar da afirmação. E citou Tavares Bastos, no Império, 
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Alberto Torres, no início da República, seguidos de Vicente Licínio 
Cardoso, Oliveira Viana e Cândido Mota Filho. Na atualidade, 
citou: Alceu de Amoroso Lima, Hélio Jaguaribe, Miguel Reale e 
Michael Debrum, este não brasileiro, mas ninguém lhe negará o 
título de um grande pensador brasileiro. Para o orador, a verdade 
é bem outra. No passado, como nos dias atuais, foram escritas 
muitas obras valiosas, embasadas no mais legítimo pensamento 
filósofico, social, político e econômico. A s  bibliotecas e os suple- 
mentos da imprensa e das revistas comprovam a afirmação. Os 
negativistas, no entanto, declaravam que o tema República por 
ser recente, como por falta de biografia, não atraia. E continuam 
dizendo só existir uma obra a respeito, '"A História da República", 
de José Maria Belo, assim mesmo eivada de senões. 

O conferencista verbera êsses argumentos, acrescentando que. 
no presente, as fontes da história da República são outras. Um 
só autor, Edgard Carone, já publicou dez volumes, alternando 
textos com análises, sobre o período republicano. Sérgio Buarque 
que encontrou em Boris Fausto um continuador que já promoveu 
a publicaçáo de mais dois, está aguardando a publicação de mais 
outros, para tornar realidade a sua grande "História da Civili- 
zação Brasileira". E se as universidades brasileiras cuidarem mais 
de promover a publicação das teses que obrigam seus docentes a 
defender, teremos um crescimento considerável da bibliografia 
sobre o período republicano que atravessa uma era de grande 
preferência daqueles autores. Sugere, para remediar a situação, 
uma reforma de ensino que dê, novamente, a História, aquela po- 
sição que já teve em outras épocas, com a esperança de melhores 
dias para o ensino de nossa materia. Ainda bem - continuou - 
que existem instituições como esta que não descuram de seus obje- 
tivos, nem da missão de que se investiram quando de suas fun- 
dações e procuram trazer sempre vivo o facho do culto a história 
Concluiu o orador sua bela conferência com as seguintes palavras: 
"E as efemérides, como a que comemoramos nesta noite, consti- 
tuem oportunidades felizes para o avivamento dessa memória, 
ainda que seja pela voz pálida de quem vos fala". Calorosa salva 
de palmas saudou suas últimas palavras, após o que o Senhor 
Presidente agradeceu ao conferencista o magnífico serviço pres- 
tado ao Instituto com um trabalho notável por todos os títulos. 
Felicitou a assistência pela bela noitada, ouvindo uma oraçáo rica 
na forma e no fundo. E declarou encerrada a sessão, da qual 
lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada na 
forma regulamentar. Eu, Arrisson de Souza Ferraz, Secretário 
"ad hoc" a escrevi e assino. José Pedro Leite Cordeiro, Vinício 
Stein Campos e Geraldo Dutra de Moraes. 
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José da Veiga Oliveira . . . . . . . . . . . . . .  
Judith Mac Knicht Jones . . . . . . . . . . . .  
Lauro Ribeiro Escobar . . . . . . . . . . . . . .  José Ribeiro Escobar 
Madre Leda Maria Pereira Rodrigues Prudente José de Morais Barros 
Leonardo Arroyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Francisco José de Lacerda e Almeida 
Lorena Guaraciaba . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Batista Caetano de Almeida Nogueira 
Lúcia Piza Figueira de Mello Falken- 
berg ................................. Antônio de Toledo P i a  
Luciana Pallestrini . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Osvaldo CIUZ 
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Luiz Ellmerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luiz Wanderley Torres . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Manoel Ubaldino de Azevedo 
Manoel Vitor de Azevedo . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Maria Amália Correa Giffoni 
Maria Arnélia Arruda Botelho de SOUZa 
Aranha ............................... 

............ Maria Helena Brancante 
. . . . . . . . . . . . .  Mário Ferreira Migliano 

Mário Graciotti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............. Mário Hoeppner Dutra 

Mário Savelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Dom Martinho Johnson, O. S. B. 

Menotti De1 Picchia .................. 
. . . . . .  P4iguel Ângelo Barros Ferreira 

Miguel Reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moacyr de Faria Jordáo . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Moacyr Lobo da Costa 
. . . . . . . . . . . . . .  Nello Garcia Migliorini 

. . . . . . . . . .  Nelson Martins de Almeida 
. . . . . . . . . . . . . .  Nilva Rogick de Mello 
. . . . . . . . . . . . .  Odilon da Costa Manso 

Olavo Batista Filho 

.............. Osmar Muniz Pimentel 
................. Paul Donovan Kigar 

Paulo Fraletti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paulo Lébeis Bomfim . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paulo Pereira dos Reis . . . . . . . . . . . . . .  
Paulo Zingg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pcdro Antônio de Oliveira Ribeiro Neto 
. . . . . . . . . . . .  Pedro Ferraz do Amara1 

Raul Leme Monteiro . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Reginaldo Moreira de Miranda 

Carlos de Campos 
André Vida1 de Negreiros 
Pedro Augusto Cesar Lessa 
Padre Luiz Marcigaglia 

Imperatriz Leopoldina 
Braz Cubas 
Carlos Botelho 
Castro Alves 
Nelson Hungria 
Roberto Simonsen 
Frei Domingos da Transfiguraçáo 
Machado, O. S. B. 

Pimenta Bueno 
Salvador Corrêa de Sb e Benevides 

Washington Luis Pereira de Souza 

Manuel da Costa Manso 

Antônio da Gama Rodrigues 
Almirante Tamandaré 

Marechal Humberia de Alencar 
Castelo Branco 
Dário Ribeiro 
Paulo Nogueira Filho 
Jose Maria Whitaker 
Ten. Gen. Cândido Xavier de 
Almeida e Souza 

Roberto Machado Carvalho . . . . . . . . . .  Francisco Nardy Filho 
Rodrigo Soares Júnior . . . . . . . . . . . . . .  José Maria Lisboa 
Rosemarie Erika Horch . . . . . . . . . . . . .  Oliveira Lima 
Rossini Tavares de Lima . . . . . . . . . . .  Mario de Andrade 
Rubens José Rodrigues dos Santos . . 
Rudolf Robert Hinner . . . . . . . . . . . . . . .  Almirante Henrique Boiteaux 
Rui Martins Ferreira . . . . . . . . . . . . . . . .  José Ferraz de Almeida Júnior 
Silvio Marone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eduardo Monteiro 
Tbcito Remi de Macedo Van Langen- 
donck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Visconde de Serro Formoso - Cel. 

Francisco Pereira de Macedo 

Tsunezo Sato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vicente de Paulo Vicente de Azevedo Jose Vicente de Azevedo 

. . . . . . . . . .  Waldemar Pio dos Santos 
Waldomiro Franw da Silveira . . . .  Luis Gonzaga da Silva Leme 
Wilson Maia Fina ................... Ten. Gen. Arouche Rendon 

HONORARIOS 

Abelardo Duarte ..................... 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ada Rogato 
Alceu de Toledo Pontes . . . . . . . . . . . . .  
Aldo Andreoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfredo Lencastre da Veiga . . . . . . . . . .  
Amadeu da Silveira Saraiva . . . . . . . . .  
Amador Cintra do Prado . . . . . . . . . . . .  
Américo Jacobina Lacombe . . .  
Anita Ferreira de Maria . . . . . . . . . . . .  
Antenor Romano Barreto . . . . . . . . . . .  
Dom Antônio de Almeida Moraes Jr 

Antônio 
Antônio 
Antônio 
Antônio 
Antônio 
Antônio 
Antônio 
Antonio 
Antônio 
Arnaldo 

Cai 

s o y  Paulini Miranda . . . . . . .  
Range1 de Torres Bandeira . . 
de Oliveira Mel10 . . . . . . . . . . .  
dos Santos Oliveira Júnior . . 
Wildbe-- --  

Dom Carl 

Junzaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iegro . . . . . . . . . . . . . . .  
) Salles Arcuri . . . . .  

10s Carmelo de Vasconcelos 
Motta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Macieira Ary dos Santos . . . .  

Joáo Ribeiro de Barros (Comandante) 
Rafael de Oliveira, - O Moço 

Júlio César Ribeiro de Souza 

Alfredo D'Escagnole Taunay 
Joáo Marcondes de Moura Romeiro 

. Dom Lourenço Epaminondas Nunes 
D'Ávila 
Afonso José de Carvalho 
Edgard Egidio de Souza 
Pérsio Pacheco e Silva 

Joáo Lourenço Rodrigues 
João Lúcio Brandão 
Antônio Egidio Martins 
Afonso Arinos 
Percival de Oliveira 
Francisco Gonçalves Martins 
(Visconde de São Lourenço) 

Arnaldo Vieira de Carvalho 
D.= Felipa de Lancaster 

Dom José Arcoverde 
Ten. Gen. Francisco da Cunha e 
Menezes 

Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e 
Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dom Pedro I1 
Carlos Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carolina Ribeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Christovan de Camargo . . . . . . . . . . . . .  
Dente de Laytano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T7enâncio Ayres 
David Antõnio da Silva Carneiro . . . . .  
Dulcidio Tavares de Lacerda . . . . . . . . .  
Edgard de Cerqueira Falcão . . . . . . . . .  
Eduardo de Jesus Moraes do Nassi- 
mento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pe. Eliseu Murari . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mal. Milton de Freitas ~ lme ida  
Elmano Gomes Cardim . . . . . . . . . . . . . .  
Emilio Amadei Berinchs . . . . . . . . . . . . .  
Epifânio da Fonseca Doria de Meneees 
Esther de Figueiredo Ferraz . . . . . . . .  Manoel Carlos de Figueiredo Ferraz 
Fauze Saadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonio Teixeira Guerra 
Fernando Homem de Melo Lacerda . . 
Florêncio de Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco Grainha do Vale . . . . . . . . . .  Almirante Gago Coutinho 
Frederico Abranches Brotero . . . . . . . .  
Geraldo de Rezende Martins . . . . . . . .  Carlos Euler 
Gualter Godinho . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alm. Arthur Silveira da Motta 

(Barão de Jaceguai) 
Hélio Silveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iienrique Guilherme Muller . . . . . . . . . .  Alexandre de Gusmáo 
Henrique Paulo Bahiana . . . . . . . . . . . . .  Joaquim Ribeiro 
e r m a n o  Roberto Santamaria . . . . . . .  Manoel Ferraz de Campos Sales 
Hilário Veiga de Carvaiho . . . . . . . . . . .  Oscar Freire 
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. . . . . . . . . . . . . . . . .  Horácio de Almeida 
Hovanir Alcãntara Silveira . . . . . . . . . . .  
Ibiapaba de Oliveira Martins . . . . . . . .  Afonso Schmidt 

. . . . . . . . . . . . . .  Ivolíno de Vasconcelos 
. . . . . . . . . . . . . . .  Jayme de Sá Menezes 

. . . . . . . . .  João Alfredo Pegado Cortez 
João Alves das Neves . . . . . . . . . . . . . . .  
João Carvalhal Ribas . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  João Chiarini 
. . . . . . . . . . . . . . .  João de Scantimburgo 

. . . . . . .  João da Cunha Caldeira Filho 
. . . . . .  João Hermes Pereira de Araújo 

. . . . . . . . . . . . . .  João Horta de Macedo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  João Pereira Dias 

Joaquim Vitorino Portella Ferreira 

Alm. Pedro Borges Lynch 
João de Barros 
Francisco Franco da Rocha 
Mário Dedini 
Dom Luiz de Braganw 
Heitor Vilas Lobo 

Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Jonas de Morais Correia Filho 

Jorge Calmon Moniz de Bittencourt 
José de Almeida Santos . . . . . . . . . . . . .  
José Armando de Macedo Soares 
Affonseca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  José Augusto César Salgado 
. . . . . . . . . . . . .  José Bento Faria Ferraz 

José Boteiho de Athaide . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  José Cândido de Andrade Murici 

. . . . .  José Calasans Brandão da Silva 
José Eduardo de Macedo Soares So- 
brinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Eduardo Pizarro Dmmond . . . .  Carlos Xavier Paes Barreto 
José Fernandes Soares . . . . . . . . . . . . . . .  Euclides da Cunha 
José Ferreira de Carvalho . . . . . . . . . . .  
José Herculano Pires . . . . . . . . . . . . . . . .  Alexandre Herculano 
José Honorato Gago da Câmara Me- 
deiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Luis Pasin . . . . . . . . . . . . . . . . .  

José Nogueira Sampaio . . . . . . . .  
Mons. José do Patrocínio Lefort 
.Tos6 Pedra Galvão de Souza . . . .  - - - -  - ~ ~ ~ - -  - ~ ~ -  ~~ ~~~ ~~~ ~ 

Langleberto Pinheiro Soares . . .  
Lauro de Barros Siciliano . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Leticia Pagano 
Lucas Nogueira Garcez . . . . . . . . . . . . . .  
Luis Alberto Whately . . . . . . . . . . . . . . .  
Luiz Antonio da Gama e Silva . . . . . . . .  
Luiz de Azevedo Castro . . . . . . . . . . . . .  
Luís Caetano Martins . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luís da Câmara Cascudo . . . . . . . . . . . .  
Luis de Castro Souza . . . . . . . . . . . . . . .  
1.15s Fernando Whitaker Tavares da 
Cunha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luís Gonzaga Noveli Júnior . . . . . . . . .  
Luís Sérgio Thomás . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis de Souza Leão . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luis de Toledo Piza Sobrinho . . . . . . .  
Manoel Albano Amora . . . . . . . . . . . . . .  

Gen. Antbnio 

Assis Oliveira Borges 
Guaratinguetá) 

Paiva Sampaio 

Carlos Gomes 
Alberto Souza 
Oscar Weinshenck 

Arnolfo Azevedo 
José Bonifácio (Moço) 

Vicente Licinio Cardoso 

Domingos de Souza Leão 
Pe. Carlos Correa de Toledo 
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Manoel Augusto Vieira Neto . . . . . . . . .  Paulo Setúbal 
Manoel Xavier de Vasconcelos Pedrosa 

..................... Manuel Valladão 
Maria Imaculada Xavier da Silveira . . 

. . . . . . . . . . . . . . .  Marília Antunes Alves 
Mário Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Altino Arantes 

.................. Mário Rolim Telles 
Neise Gomes ......................... Maria Garcia Betim 
Nello Ferrentini ..................... Hipólito José da Costa 
Nelson de Athayde Ribeiro . . . . . . . . . . .  Plácido de Castro 
Newton Goncalves de Barros . . . . . . . .  Cônego Melchior Rodrigues do Prado 

. . . . . . . .  Nicanor ~eixeira de Miranda 
................. Octaviano A. Gaiarsa 

Octávio Marcondes Ferraz . . . . . . . . . . .  Vivaldo Coaracy 
. . . . . . . . . .  Oldemar Adriano do Couto 

. . . . . . . . . . . . . . .  Olympio Costa Júnior 
Orentino Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.0 Ten. Luis Bueno Horta Barbosa 
Oswaldo Barbosa Guisard . . . . . . . . . . .  Timóteo Corrêa de Toledo 
Oswaldo Monteiro de Fleury . . . . . . . .  Brig. José Vieira do Couto Magaihães 

............ Othon de Almeida Costa 
Paulino Inácio Jacques . . . . . . . . . . . . . .  Alfredo Ferreira Rodrigues 
Paulo de Campos Porto . . . . . . . . . . . . .  Barão Homem de Me10 
Paulo Emílio de Andrade Vilhena . . .  ~ o ã o  Pedro da Veiga Filho 
Dom Paulo Evaristo Arns . . . . . . . . . . .  Dom Antônio Joaquim de Mel10 
Paulo Emilio D'Alessandro . . . . . . . . . .  José Athayde Marcondes 
Paulo Henrique da Rocha Corrêa . . . .  Brig. Láysias Augusto Rodrigues 
Paulo Nathanael Pereira de Souza . . Paulo Prado 

. . . . .  Paulo Penteado de Faria e Silva 
Paulo Roberto de Aquino Noronha . . 

. . . .  Pedro Calmon Moniz Bittencourt 
Dom Pedro Gastão de Orleans e Bra- 
gança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dom Pedro Henrique de Orleans e 
Bragança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Péricles Eugênio da Silva Ramos . . .  
Rafael Pinheiro de Ulhoa Cintra . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Raul Apocalípse 
Raul Renato Cardoso de Mel0 Tu- 
cunduva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama 
Roberval Francisco Bezerra de Me- 
nezes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  Rosalvo Florentino de Souza 
. . .  Ruy Cardoso de Mello Tucunduva 

Ruy Rebello Pinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Sebastião da Silva Barreto 
. . . . . . . . . .  Sebastião da Silva Furtado 

. . . . .  Pe. Sebastião Romano Machado 
Thomaz Oscar Marcondes de Souza 

Adoasto de Godoi 

Bernardo Guimaries 

João Arruda 
Júlio de Mesquita Filho 

Joáo Ribeiro 
José Joaquim Cardoso de MeUo 

José do Patrocínio 

Joáo Antônio Adreoni (Antonil) 

Leôncio do Amara1 Gurael ........ - 
Ulises Lemos Torres . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  Ulisses Lins de Albuquerque Jerônimo de Albuquerque 
Valério Giuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dom Vicente Marcbeti Zioni . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Vicente de Paula Lima 
Victor Figueira de F'reitas . . . . . . . . . .  Anibal de Freitas 
Mons. Victor Rodrigues de Assis . . .  Mons. José Paulino de Andrade 
Waldernar de Almeida Barbosa . . . . . .  Augusto de Lima 
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Waldemar do Amara1 Gurgel Vianna . 
Waldemar Panadés ................... 
Waldomiro Benedito de Abreu . . . . . .  Felix Guisard Filho 
Walter Fernandes Piazza ............. 
William Roberto Marinho Lute ...... AdoUo Lutz 
Wilson Dias CaStejón . . . . . . . . . . . . . . . .  Américo Brasiliense de Almeida 

Mello 

CORRESPONDENTES NACIONAIS 

Adalberto José Pizzarro Loureiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sacerd. Adalberto Ortmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agenor Pinheiro Rodrigues Valle ....................... 
Pe. Alcionilio B w i  Alves da Silva - Dom Francisco 

de Aquino Corrêa 
Amaro Soares Quintas ................................... 
Sacerd. -elo Jayme Venturelli ........................ 
Anienor Ribeiro ......................................... 
Antonio Loureiro de Souza .............................. 
Antônio Machado Sant'Ana .............................. 
Antonio Tavares Pinhão ................................. 
Aristides M. de Carvalho e Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archimedes Pereira Guimarães - Teodoro Fernandes 

Sampaio 
Arthur Ferreira Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arthur Napoleão Figueiredo - José Veríssimo . . . . . . . . . .  
Austregésilo de Athayde ................................. 
Benedicto Pires de Almeida - Cel. Francisco Correia de 

Almeida Morais 
Carlos Studart Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlyle de Figueiredo Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso Ferraz de Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso M. Schroeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Celso Vieira Camargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Conczição Borges Ribeiro Camargo - Conde de Assumar 

- D. Pedro M. de Almeida Portugal e Vasconcelos 
Dário Abranches Viotti - Cons. Avelar Brotero . . . . . .  
Dermeval José Pimenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dulcídio do Espírito Santo Cardoso .................. 
Edith Mendes da Gama e Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Canabrava Barreiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Santos Maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eugênio Vilhena de Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fábio Nelson Guimarães - José Carneiro Felipe ...... 
Femando Monteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Flávio Guerra - Cons. João Alfredo C. de Oliveira . . . .  
Francisco de Campos Abreu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Francisco Ruas Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilberto de Mel10 Freire ................................ 
Heitor Ferrão Mo& de Aragáo ........................ 
Sacerd. Heitor Otaviano de Araújo .................... 
Henrique Costa Femandes .............................. 
Henrique Jorge Hurley .................................. 
Hilton Federici .......................................... 

CIDADE 

(Manaus) 
(Recife) 
(Cuiabá) 
(Mogi-1MirimSP) 
(Salvador) 
(Rib. PretoSP) 
(Rib. Preto-SP) 
(Rio de Janeiro) 

(Belo Horizonte) 
(Porto Alegre) 
(Belém) 
(Rio de Janeiro) 

(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(Rio de Janeiro) 
(S. João De1 Rei) 
(Rio de Janeiro) 
(Recife) 
(Campinas-SP) 
(Belo Horizonte) 
(Recife) 
(Rio de Janeiro) 
(Salvador) 
(são Luís) 
(Belém) 
( Campinas-SP) 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Humberto Peregrino Seabra Fagundes (Rio de Janeiro) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jerõnimo de Aquino Araújo (Guaratinguetá- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  João Batista de Sá (Campinas-SP) 
.......................... João Lanaro - Alvaro Ribeiro (Campinas-SP) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joaquim de Paula Guimarães (Cruzeiro-SP) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joaquim Tbomaz de Paiva (Rio de Janeiro) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Joaquim Vicente Rondon (Rio de Janeiro) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jorge Moreira da Rocha (Fortaleza) 
José AntOnio Gonçalves de Me10 - Duarte Coelho . . . . . .  (Recife) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Américo de Almeida (João Pessoa) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Bandeira de Mello (Rio de Janeiro) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Carlos Ferreira Maia (Guaratingueta- 
SP) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Geraldo de Faria (Belo Horizonte) 
José Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Ouro Fino) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Honório Rodrigues (Rio de Janeiro) 
José Loureiro de Açcençáo Femandes . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Curitiba) 
José Mariz de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Pompeu de Camargo (Campinas-SP) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  José Roberto do Amara1 Lapa (Campinas-SP) 

Lauro Monteiro de Carvalho e Silva - D. Joaquim 
Mamede da Silva (Mogi-Mirim-SP) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lourenço Luiz Lacombe (Rio de Janeiro) 
Luis Carlos de Moraes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Porto Alegre) 
COnego Luis Castanho de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Sorocaba-SP) 
Luis Felipe da Silva Wiedemann - Joaquim Caetano da 

Silva (Campinas-SP) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luis Marques Poliano (Rio de Janeiro) 

Luis Menezes Monteiro da Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Salvador) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luiz Philippe Pereira Leite (Cuiabá) 

Mons. Manoel Aquino Barbosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Salvador) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marcos Tito Tamoyo d a  Silva (Rio de Janeiro) 

Maria Celestina Teixeira Mendes Torres . . . . . . . . . . . . . . .  (Campinas-SP) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Murilo de Miranda Bastos (Rio de Janeim) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pe. Murilo Moutinho (Rio de Janeiro) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson Anel de Almeida (Vitória do Espi 

to Santo) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson Omegna (Rio de Janeiro) 

Newton Carneiro - Moysés Marcondes . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Curitiba) 
Octávia Correia dos Santos Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Rio de Janeiro) 
Oiliam José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Belo Horizonte) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Olavo Dantas (Rio de Janeiro) 
Orlando M. de Albuquerque Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Recife) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oscar de Arruda Penteado (Rio Claro-SP) 
. . . . . .  Dom Oscar de Oliveira - Salomão de Vasconcelos (Belo Horizonte) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulo Camilher Florençano (Taubaté-SP) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paulo de Campos Porto (Rio de Janeiro) 

Pedro Alves Camelo - Frei Joaauim do Amor Divino -~~ ~ 

Caneca 
Raimundo Magalhães Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raul do Régo Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Renato Séneca de Sá Fleury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roberto da Mota Macedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roland Cavalcante de Albuquerque Corbisier . . . . . . . . . . . .  
Ruhens Borba Alves de Morais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sebastião Almeida Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Silvia Júlio de Albuquerque Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i Tanahi-SP) 
(Recife) 
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Theodoro de Souza Campos Júnior - Bemardo de Souza 
Campos (Campinas-SP) 

Tbereza Regina de Camargo Maia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Guaratinguetá- 
SP) 

Vera Ravagnani Job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Sorocaba-SP) 
Sacerd. Vitor Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Manaus) 

CORRESPONDENTES ESTRANGEIROS 

Alberto Iria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aliredo Augusto Pereira de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfredo V. de Moura Mattoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamiro de Avila Marte1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alexandre Nelson de Armond Marchant . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Álvaro J. da Costa Pimpão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ãngelo de Mojana Di Cologna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antonio Gomes da Rocha Madahil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Antônio Henrique D'Araújo Stott Howortb . . . . . . . . . . . . .  
Ariosto D. Gonzales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Henrique Ferreira Lemond de Macedo . . . . . . . . . .  
Carlos Péres Canepa Jimenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carlos Pérez Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Daniel Castelanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EduardoBrazão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Correia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Elbano Provenzale Heredia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Felippe Ferrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fortuné Koller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Gaspar do Couto Ribeiro Villas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gaston Benedict de Benedicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Giuseppe Castruccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hmrique Gutersonb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henrique de Gãndia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jesus Vasques Gayoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Crisanto Lopes Jimenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Hermano Saraiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
José Pedra Machado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan S. Pivel Devoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Júlio César Chaves 
Princ. Ligny de Luxemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

rtinez Galvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iastasio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

assal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

:amos . . . . . . . . . . . . . .  
.teves . . . . . . . . . . . .  

mie . . . . . . . . . . .  
1CO . . . . . . . . . . . . . .  
rse . . . . . . . . . . . . . .  

Simon L. Lucuix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tomaz Waverley Palmer Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Torquato E.  de Souza Soares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Umberto Pranzini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lisboa 
Moçambique 
Coimbra 
Santiago 
Estados Unidos 
Coimbra 
Milão 
Coimbra 
Lisboa 
ZTruguai 
Portugal 
Lima (Peru) 
Uruguai 
Uruguai 
Lisboa 
Coimbra 
Venezuela 
Uruguai 
Bruxelas 
Lisboa 
Califórnia 
Itália 
Zurich 
Euenos Aires 
&léxico 
Espanba 
Portugal 
Lisboa 
Montevidéu 
Assunción 
Roulogne Sur 
Seine - França 
Moçambique 
Coimbra 
Washington 
Buenos Aires 
Roma 
França 
c~ruguai 
Paraguai 
Argentina 
Uruguai 
Espanha 
Nova Jersey 
Uruguai 
Connecticut 
Coimbra 
Itália 
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CONSELHO DO COLAR 

DOM PEDRO I 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Prof. Vinicio Stein Campos 
Tesoureiro - Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira 

Ministro Pedro Rodovalho Marcondes Chaves 
Prof. Lucas Nogueira Garcez 
Dr. Duilio Crispim Farina 
Acadêmico Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro Neto 
Acadêmico Mário Graciotti 
Prof. Tito Lívio Ferreira 
Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
Prof. Álvaro da Veiga Coimbra 
Cel. Heliodoro Tenório da Rocha Marques 
Dr. Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho 
Dr. Lauro Ribeiro Escobar 
Sr. José Leandro de Barros Pimentel 
Dr. Tácito Remi de Macedo van Langendonck 
Acadêmico Hernâni Donato 
Sr. Itamar Bopp 
Dr. Célio Salomáo Debes 
D.- Maria Helena Brancante 

CONSELHO DA MEDALHA 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Prof. Vinicio Stein Campos 
Tesoureiro - Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira 

Dr. Antônio Sylvio Cunha Bueno 
Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
Sr. Antonio Barreto do Amaral 
Dr. Eldino da Fonseca Brancante 
D,= Lucia De Tomasi 
Dr. Mário Savelli 

CONSELHO DA MEDALHA 

DOM PEDRO I1 

Presidente - Dr. José Pedro Leite Cordeiro 
Secretário - Prof. Vinicio Stein Campos 
Tesoureiro - Comendador Joaquim de Lima Fernandes Moreira 

Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
Sr. Antônio Barreto do Amaral 
Dr. Augusto Benedito Galváo Bueno Trigueirinho 
Cen. Langleberto Pinheiro Soares 
Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
Desembargador Oclilon da Costa Manso 
Sr. Manoel Ubaldino de Azevedo 
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DEPARTAMENTOS COMISSOES PERMANENTES 

Cinema Educativo GEOGRAFIA DO BRASIL 

1 - Prof. Fausto Ribeiro de Barros 

Cursos Púbiicos 

1 -Prol. Vinlcio Stein Campos 

Exposições 

1 - Prof. Alvaro da Veiga Coinibra 

Mapoteca 

1 -Arquiteto Wilson Maia Fina 

Publicações 

1 - Dr. Francisco Ferrari Marins 

Sede Social 

1 - Comendador Joaquim de  Lima 
Fernandes Morelra 

COMISSOES ORGANICAS 

FINANÇAS 

1 - Dr. Duilio Crispim Farina 
2-Dr. Antônio Sylvio Cunha 

Bueno 
3 -Sr. Manoel Ubaldino de 

Azevedo 

SUPLENTES 

1 -Cel Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Cel. Benito Serpa 
3 - Dr. Luís Wanderley Torres 

SINDICANCIA E ADMISSAO 
DE SóCIOS 

1 - Dr. Honório de Sylos 
2 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
3 - Dr. Alvaro do Amara1 

SWLENTES 

1 - Dr. Célio Salomáo Debes 
2- Dr. Alexandre Nelson de Mello 
3-Cel. Adauto Fernandes de 

Andrade 

1 -Prol. Antônio Rocha Penteado 
2-Pr0f.a Ana Maria de  Almeida 

Camarro - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ -  

3 - Sr. ~ a b r i e l  Marques 
4 - Eng? Mário Savelli 
5-Prof. Fawto Ribeiro de Barros 

GEOGRAFIA FÍSICA 

1 - Prof. Joaquim Alfredo d a  
Fonseca 

2 - Cel. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques 

3 - Eng? Mário Savelli 
4 - DrP Nilva Rogick de Mello 

GEOGRAFIA HUMANA 

1 - Prof. Ari França 
2 -Sr. Hernâni Donato 
3 - Prof. Roberto Machado 

Carvalho 
4- Prof. Fause Saadi 

HISTORIA DA AMIZRICX 

-Dr. Antônio Sylvio Cunha 
Bueno 

-Prol. Astrogildo Rodrigues 

:spanh 
iís Wanderley Torres 

HISTóRIA GERAL 

1 -Sr. Fernando Ferreira Góis 
2 -Prol.' Olga Pantaleão 
3 - Prof. Jose Carlos de Ataliba 

Nogueira 
4-Prof. Nicolau Duarte e Silva 
5 - Dr. Luís Fernando Whitaker 

Tavares da Cunha 

HISTORIA MILITAR 

1 - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Cel. José Hipólito Trigueirinho 
3 - Cel. Henrique Oscar 

Wiederspahn 
4 - Dr. Geraldo Goulart 
5 - Gen. Langleberto Pinheiro 

Soares 
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HISTÓRIA DE SÃO PAULO HISTORIA DA ENGENHARIA 

1 - Prof.. Myriam Ellis 1 -Prof. Antônio Carlos Cardoso 
2 - Prof. Vicente de Paulo 2 - Eng." Mário Savelli 

Vicente de Azevedo 3 - Dr. Jesuino Felicissimo Júnior 
3 - pr0f.m Maria da Conceição 4 - Eng? Octávio Marcondes 

Martins Ribeiro Ferraz 
4 - Prof. Antenor Romano Barreto 
5 -Arquiteto Wilson Maia Fina HIST6RIA DA IGREJA 
6 - Dr. Isaac Grimbere NO BRASIL 
i -Si. Antonio ~ a r r e i b  do 

Amara1 1 -Padre Hélio Abranches Viotti 
2-Padre Jose Afonso de Moraes 

Bueno Passos 
HISTORIA DOS MOVIMENTOS 3-Dom Martinho Johnson, O.S.B. 

4 -Madre Maria Aneela (Leda 
CfVICOS DE SAO PAULO Maria Pereira ~ o d r i g u e s  

1 - Cel. Heliodoro Tenório da 
Rocha Marques 

2 - Dr. Honório de Sylos 
3 - Dr. Antônio Benedito Machado 

Florence 

HISTORIA DO BRASIL 

1 - Prof. Tito Livio Ferreira 
2-Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 
3 - Dr. José Augusto Cesar 

Salgado 
4-Dr. Lycurgo de Castro Santos 

Filho 

HISTORIA DA EDUCAÇAO 

1 - Dr. Antônio Barbosa Lima 
2 - Prof. Antenor Romano Barreto 
3-Dr. Geraldo Cardoso de Mello 
4 - Prof. Antônio D'Ávila 
5 - Pr0f.r Ana Maria de Almeida 

Camargo 

REDAÇÃO DA REVISTA 

1 - Prof. Antenor Romano Barreto 
2 -Padre Hélio Abranches Viotti 
3 - Prof. José Benedicto Silveira . ..... 

5 -Sr.  Hernani Donato Peixoto 
4 - Prof. Vinício Stein Campos 

HISTÓRIA DA MEDICINA 5-Jornalista Pedro Ferraz do 
Amara1 

1 - Dr. Divaldo Gaspar de Freitas 6 - Dr. Célio Salomáo Debes 
2 - Dr. Lorena Guaraciaba 7 - Dr.a Nilva Rogick de Mello 
3-Dr.= Carlota Pereira de 

Queiroz FOLCLORE 
4 - Dr. Alexandre Nelson de Mello 
5 - Dr. Lycurgo de Castro Santos I - Pr0f.m Maria Amália Corrêa 

Filho Giffoni 
6 - Duílio Crisvim Farina 2 -Prof. Fausto Ribeiro de 

HISTÓRIA DO DIREITO 

1 - Min. Pedro Rodovalho 
Marcondes Chaves 

2-Desemb. Manuel Augusto 
Vieira Neto 

3-Prof. Ernesto de Moraes -me 
4 - Dr. Pedro Brasil Bandecchi 
5 - Dr. Rui Rebello Pinho 
6 - Desemb. Odilon da Costa 

Manso 

Barros 
3 - D.r Maria Amélia Arruda 

Botelho de Souza Aranha 
4-Dr. José Eugênio de  Paula 

Assis 
5 - Dr. José de Mello Pimenta 

1 - Prof. Álvaro da Veiga Coimbra 
2 -Sr. Tsunezo Sato 
3 - Prof. Ruy Martins Ferreira 
4 - D.= Lúcia De Tomasi 
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5 -Sr. José Leandro de Barros 
Pimentel 

HERALDICA 

1 - Prof. Álvaro da Veiga Coimùra 
2 - D.r Lygia Ferreira Lopes 
3 - Cel. Henrique Oscar 

Wiederspahn 
4 - Dr. Augusto Benedito Galrão 

Bueno Trigueirinho 
5 - Eldino da Fonseca Rrancante 
6 - D.* Maria Arnélia Arruda 

Botelho de Souza Aranha 
7 - Dr. Lauro Ribeiro Escohar 

MUSICOLOCIA 

. 
5 - Prof. José da Veiga Oliveira 

HISTORIA DA LITERATURA 

1 - Dr. Mbrio Graciotti 
2 -Esc. Hernãni Donato 
3 -Dr. Raimundo Alvaro de 

Menezes 
4 - Prof. Antonio Soares Amora 

HISTORIA DAS ARTES 
PLÃSTICAS 

1 - D.a Maria Amélia Arruda 
Botelho de Souza Aranha 

2 - Prof. Luiz Morrone 
3 -Arquiteto Wilson Maia Fina 
4 - Prof. Ruy Martins Ferreira 
5 - Dr. Geraldo Dutra de Moraes 

HISTORIA DA CULTURA 

1 - Dr. Lorena Guaraciaba 
2 - Prof. Alfredo Buzaid 
3 - Prof. João de  Scantimburgo 
4 -Ministro Pedro Rodovalho 

Marcondes Chaves 
5 - Dr. Carlos Alberto da Costa 

Nunes 
6-Dr. José Carlos de  Ataliba 

Nogueira 

RELAÇóES PUBLICAS 

l- Sr. Itamar Bopp 
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2 - Eng." Alberto Prado Guimarães 
3 -Sr. Leandro de Barros 

Pimentel 
4 - Comend. Paulo Romano 
5 - D.n Lúcia Piza Figueira de 

Melo Falkenòerg 
6-Dr. Tácito Rcmi de Mace20 

van Langendonck 

I -Dr. Honório da Sylos 
2-Prof. José de Oliveira Orlanai 
3 -Sr. Américo Bologna 
4-Sr. Celso Maria de Mello Pupo 
5 -Sr. Armandino Seabra 

GEXEALOGIA 

1 - Comend 
Campos 

2 - Prof. Jo 

. .. . 
5 -Sr. Itamar Bopp 
6 - Dr. Augusto Benedito Galvão 

Bueno Trigueirinho 

BIBLIOGRAFIA E CIESCIAS 
DOE INCIT'IÃBULOS 

I -Desemb. Odilon da Costa 
Manso 

2 - 3 .  Antônio Barreto do Arnaral 
3 -Sr.- Lúcia Piza Figueira de 

Mello Falkenberg 
4 - Prof. Antonio D'Avila 

ETNOWGIA E ARQUEOLOGIA 

1 - Prof. Carlos Drumond 
2 - Prof. Erasmo d'Almeida 

Magalhães 
3 -Alvaro do Amaral 

FILATELIA 

I - Cel. Arrisson de Souza Ferraz 
2 - Prof. Alvaro da Veiga Coimbra 
3 -Sr.* Lygia Ferreira Lopes 
4-Sr. José Leandro de Barros 

Pimentel 
5 -Sr. Itamar Bopp 
6- Sr.  Paul Donovan Kigar 
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ICONOGRAFIA E EPIGRAFIA LINGUÍSTICA E TOPONÍMIA 

1 - Prof. Fause Saadi 1 - Rev. Jorge Berto!aso Stella 
2 - Dr. Carlos Penteado de 2 - Prof. José de O!iveira Orlandi 

Rezende 3 - Prof. Antonio Rcherto de Paula 
3 - Dr. Edgard de Csrqu?ira Leite 

Falcão 4 - Piof. Erasmo D'Aimeida 
4 - Dr. Eldino da Fonseca Magalhães 

Brancante 
RlUSEOLOGIA 

PALEOGRAFIA 1 - Prof. Álvaro da Veiga Coimbra 
2 - Prof. Vinício Stein Campos 

1 -Padre José Afonso de Moraes 3-Dr. Pedro Antônio de Oliveira 
Passos Ribeiro Neto 

2 - Prof. Agostinho Vicente de 4 - D i  Maria Helena Brancante 
Freitas Ramos 5 - D.= Lúcia de  Tomasi 

3-Dr. Carlos Penteado de 6 - D.= Maria Amélia Arruda 
Rezende Botelho de  Souza Aranha 

4 -Sr. Nello Garcia Migliorini 7 - Dr. Geraldo m t r a  de Moraes 

COMPOSTO E IMPRESSO NAS OFICINAS DA 
SOCIEDADE IMPRESSORA PANNARTZ LTDA. 
~ u a  ~ l m e l d a  Torres. 119 - P. IV - AcllmaCea 

Fone: 2i9-1688 Sáo Paulo. 


	Diretoria para o Triênio 1978-1981
	O Sábio e Humanista da Casa de Arnaldo, Prol. Guilherme Bastos Milward -  Duílio Crispim Farina.(Está faltando a página 7)
	A Casa do Grito, um Rancho Setecentista - Geraldo Dutra de Moraes.
	Considerações Sobre uma Grande Data - Mário Savelli.
	Heitor Penteado (Centenário do Nascimento) - Licurgo de Castro Santos Filho.
	José Ayres Netto - Duílio Crispim Farina.
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