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Afonso Teixeira d'Escragnolle Taunay 

Ernesto de Souza Campos 4 

Afonso Teixeira d'Escragnolle Taunay entrou muito cedo para 
o qnadro da educação superior em São Paulo. Tinha apenas comple- 
tado seu vigésimo terceiro aniversário de nascimento. Não obtivera 
ainda seu diploma de engenheiro conferido no ano seguinte, pela Es- 
cola Politécnica do Rio de Janeiro, hoje denominada Escola h'acional 
de Engenharia, da Universidade do Brasil. Fôra escolhido para esta 
alta missão pelo espírito esclarecido e experimentado de um grande 
cducador, Antônio Francisco de Paula Souza, que no velho casarão 
senhoril do Marquês de Três %os e edifício novo anexo, consolidava 
a Escola Politécnica de São Paulo, nascida e organizada ao tempo do 
inolvidável Cesário Mota, no ano de 1894, a 15 de fevereiro. 

Estava a instituição no seu primeiro lustco de formacão, prepa- 
rando-se para a interminável trajetória que se vem assinalando por 
esplêndidas iniciativas e realinaqões, agora representadas por um 
passado breve, porém cheio de glorias de que se ufana a gente de Pi- 
ratininga. 

Paula Souza compreendeu que aquele moço não devia ser desti- 
nado à prática profissional da engenharia. Carreira cheia de trope- 
ços não raro dificultam ou impedem estudos e investigações de or- 
dem desinteressada. Pela sua personalidade, estruturada em ambiente 
de alta cultura, cheio de recordações e exemplos de seus ilustres 
antepassados, expomtes dominantes nas letras e nas artw; Afonso de 
Taunay estava predestinado para o trabalho tranquilo de gabinete, 
fora do turbilhão da prática qnotidiana. 

Atraindo o jovem engenheirando para o âmbito do ensino deu- 
lhe o fundador da Escola Politécnica oportunidade para uma tal di- 
retiva aproveitada com Alo e dedicação inexcedíveis. 

Ainda não havia saído dos bancos acadêmicos e já estavam, por 
esta escolha, preservadas suas raras qualidades de inteligência e apli- 



c. k 

& caçáo, no sentido cultural, tão pouco cuidado, mesmo pelos homens 
X da elite intelectual brasileira. 
'b 
E 

Eis o documento que marcou o ponto de partida da extraordi- 
nária jornada de Afonso de Taunay no magistério e que, consequen- 
temente, facultou se desenvolvesse, em toda plenitude, sua inilu- 

r' dível vocação de paciente e avisado pesquisador : 
r& 

"Direiaria da Escola Politeenica de %o Paulo. Em 9 de 
Janeiro de 1899 o Diretor da Escola Politecnica de São Paulo, 
de acôrdo com o paragrafo 22 do art. 11 do Regulamento apro- 
vado pelo decreto n. 485 de 30 de Setembro de 1897 nomeia 
o cidadão Affonm Teiixeira Esrragnolle Taunay para exercer 
interinamente o cargo de preparador das cadeirss de Qulmica 
Analitica e de Química industrial do Curso de Engenheiros 
Industriais com os vencimentos marcados pela lei. O Diretor 
Antonio Francisco de Paula Soma. Prestou compromisso e 
tomou posse em 9 do corrente. Secretaria da Escola Politecnica 
de São Paulo, 11 de Janeiro de 1899. Servindo de Secretano 
Urbano de Vasconcellos." 

Deparamos com este documento compulsando o 1.' livro de re- 
gistos de títulos da Escola Politécnica de São Paulo. Consta da pág. 
17, verso. Por este ato entrou Taunay para o corpo docente, na 3a 
cadeira do 3." ano, do curso de engenheiros industriais. 

Eni 13 de setembro de 1899 suas funções foram ampliadas. 
Acumulou s e u  encargos com o de preparador da 4.a cadeira do 2.' 
ano, do mesmo curso. 

Na direção interina da Escola encontrava-se, naquela época, 
Francisco de Paulo %mos de Azevedo. 

Em 1901, no dia 1.' de janeiro, Paula Souza efetivou Taunay. 
Neste mesmo ano, em 31 de agosto, tramferiram-se suas atividades 
para a 3." cadeira do I1 ano cumulativamente com a do I11 da 
mesma secção industrial. Talvez fruto de alterações na seriayão. Três 
anos mais tarde, em 26 de setembro de 1904, fui o preparador Tau- 
nay nomeado lente substituto interino da I1 secção, na presidencia 
Jorge Tibiriçá. Tomou posse em 3 de outubro do mesmo ano. Confir- 
mado no cargo pássou a efetivo a 15 de outubro de 1906. Tomou com- 
promisso a 22 do mesmo mês e ano. 

E m  13 de março de 1911 atingiu Afonso de Tauuay o ponto cul- 
minante da carreira de magistério superior. Foi nomeado, nesta data, 
para lente catedrático da 3.a cadeira do curso preliminar, acumulada 
com a 2.a do curso geral. 

Albuquerque Lins encontrava-se na presidencia do Estado ten- 
do como secretário Carlos Guimarães. 

Meu primeiro encontro com o prof. Taunay deu-se ao tempo em 



,que, nos meus estudos de engenharia, frequentava as cadeiras de quí- 
mica da nossa Politécnica. 

Admirador do professor Silva Teles, afei~oado a Magalhães Go- 
mes, passava eu, todo o meu tempo disponível, naqueles laboratórios. 
Obtivera para isso permissão dos mestres e consentimento amável do 
bondoso e agitado Fernandes, que, simultaneamente, era servente e 
técnico. 

Que saudades me trazem estas recordações! 
Muitas análises ali realizei. Os relatórios redigidos com a minha 

Xorrível caligrafia, eu os entregava pessoalmente na residência do 
saudoso professor Silva Teles, na rua Aurora. Recordo-me exatamen- 
te desse meu primeiro encontro com Afonso de Taunay. Realizou-se 
no laboratório então dirigido por Magalhães Gomes, situado em fren- 
te ao anfiteatro do chamado edifício novo (naquela época). 

Ambos de pé fui submetido a minucioso interrogatório como se 
o docente procurasse verificar as origens e tendências do tímido e mir- 
rado estudante ~ I I P ,  naquela casa, forjava suas primeiras armas 
para os embates futuros. 

A atuação de Taunay, na cadeira de física, escapa ao meu de- 
poimento pessoal. Cursei essa disciplina ainda sob a regência do seu 
antecessor Canstantino Rondeli. Um dos seus discípulos, porém, tra- 
gou interessante perfil através de reminiscências e comentários pu- 
blicados em livro dedicado à Escola Politécnica - História da sua 
história, pág. 178. 

Vejamos algumas destas achegas, ótimo manancial para a bio- 
grafia do nosso festejado historiador. 

"NO ediffcio NOVO, as únicas salas a nós frsnqueadas eram: 
o anfiteatro central, chamado anfiteatrg de Química, no qual 
o Dr. Taunay dava as suas aulas e, como comequência destas 
o Gabinete de msica onde faUlamos os respectivos exercleios 

A primeira aula de Elsica foi da& logo no inicio da pri- 
meira semana no anfiteatro de Química do ediífcio novo. 
Quando a campainha toeou anunciando a hora já o R. Tau- 
na7 que nos examinara em história. do Brasii no exame de 
ndmissáo e de quem guard&varnos a mais ag rdve l  e dura- 
doura impressSo já estava na cátedra de pé com as máos nos 
bolsos das calças, o que nele era quase um hhbito e com seus 
alhos grandes e profundos a dirigir o movimento da sala. 

Aqui wntr&riamente ao sistema adotado nar aulas do 
prédio velho a s  chapinhas não eram entregues ao encarregado 
6a chamada, na porta: eram postas uma a uma pelo pr6prfo 
aluno s8bre o balc8o da catébra bem em frente ao profewr. 
MMs tarde descobri a razão de ser desta novidade: dtspondo 
para sua inteligkcia de escol, em todas 3s manifehtaçóes de 
seu vigoroao espirito, de urna. memória realmente prodigiosa, 
bastava ao professor ver una vez que fósse os traços de uma, 



fisionomia ou ler um número ou ouvir q nome para que issa 
tudo se lhe gravasse nela para sempre. Com o auxílio da &a- 
pinha o mestre ia identificando a fisionomia e o nome de cada 
um dos seus discípulos. 

Um dêstes, Alexandre d'Alessandro assim se refere ao caso: 
"Naquele primeiro dia de aula, g4uela hora, que estava bem 

longe de ser confortável (13 horas), quando o sol batia em 
cheio na cúpula envidraçada, trazendo para o úitenor da sala 
uma sensação de calor abafado, Que mais convidava para a 
sesta regalada do que para as deduees das equacães de movi- 
mentos acelerados ou das equações de choque, o h. Taunar 
comepoz a falar. Era o cavam que nós acolhemos com demon&. 
trações de agrado." 

Nesse primeiro encontro procurou o mestre estimular os disci- 
pulos, despertando-lhes o interêsse pelo estudo da disciplina de que 
estava encarregado. Indicou os livros e apresentou seus auxiliares 
entre os quais se encontrava. o inolvidável Luís Adolfo Wanderley~ 
tão cedo roubado ao nosso meio científico. 

Chegou a vez do primeiro exame parcial de Física. Generosa. 
foi a classificação proclamada "com um sorriso bom nos labios". 
Alteando a voz revelou uma nota excepcional: dezenove e meio. O 
máximo atingia &te. Diante da admiraçao geral atalhou, pilhe-. 
riando, que meio ponto tinha sido obtido pelos conhecimentos de fí- 
sica, dezenove pela boa linguagem, pela correção do português. 

O anfiteatro de química pela tlisposição do seu equipamentn 
permitia que alguns alunos relapsos deitassem sobre hs bancos pro- 
tegidos pelo anteparo maciso das carteiras. E dormiam regalada- 
mente depois de respondida a chamada. Conhecemos um que marti- 
rizava os dorminhocos sentando-se sobre seus rostos quando os mes- 
tres se voltavam para a assistência. Com Taunay era dificil a aplica- 
ção de tal artifício. Identificava logo o velhaco. Sua prodigiosa me- . 
mória fixando logo as posicões permitia-lhe observar o claro deixa- 
do na. seqüência dos alunos que lhe m n a m  a aula. Um, certa vez, 
mergulhou nos bancos para se entregar aos braços de morfeu. O pro- 
fessor, muito calmo, solicitou ao vizinho que acordasse o seu colega 
fulano. (e revelou o nome) pois sua a d a  não era "albergue diurno". 

Professor em toda a extensão da palavra, era dos que observa- 
vam a assistência para tomar o pulso de suas reações. Não se filiax-a 
ao grupo dos que miram nm ponto no espaco sem a menor preo- 
eupa$ão da influência que suas palavras possam ter no auditório. 

Musicista de fino gosto dedicava muito entusiasmo ao ensino 
da acústica. A propósito ouçamos o que disse um dos seus discí- 
pdoa : 

- .  .. , , . .. 
A &te respeito lembro-me de certa passagem em que ele 

explicava a diferença euire um bemol e um sustenido que 



artisticamente náo existia mas que, cientificamente, é um valor 
muito aprmiável E dai passou à consideraçáa das escaias na- 
turais e cromáticas, de onde chegou ao estudo da transposição. 
EntAo cheio de entilsiasno pelo asunto que de fato o apairom- 
va, concluiu, depois de citar várias paginas de música ein Que a 
transposiçáo tinha facilitado a obra dos compositores, desde 
a OWUeStraÇáo bsrufhenta de Wagner ate a reaçáo de Verdi, com 
a Ai& e com o Faistaff: "os senhores todos de certo conhecem 
a marcha triunfal da Aida, náa 6 verdade7 pois esta página 
de Verdi é wnsiderada uma maraviiha, artistica e cientiiica- 
mente falando." 

E fiscalizava a disciplina. Em uma prova parcial procuravam 
r s  alunas pontos estratégicos. Alguns escolhiam zonas menos fisea- 
lizáveis, ou formavam gnipoa simbiótieos de mútuo auxílio, comple 
mentares. 

Poderosa dupla aninhou-se em um dos recantos. Observando 
aquelas manabras intervem o Dr. Taunay indicando lugares diver- 
sos. Temos bons lugares aqui e acolá. Sr. fulano, venha para cá. E 
depois, comentando, referiu-se a dois famosos amigos que eram 
irmãos siameses nas provas desde os tempos de ginásio: "esta dupla 
é capaz de deitar por terra o próprio edifício da nossa escola". 

Uma chave de pfoblemas, vendida pela livraria Alves, pertur- 
bou uma das provas práticas. Todo o mundo acertou. Tomando co- 
nhecimento do fato não alterou o mestre as suas notas. Daí por 
diante, porém, deu aos problemas nova feição, de sua'lavra, e de 
mais difícil solução. 

Estes ligeiros traças dão uma impressão geral da atuação de 
Taunay, no magistério superior na Escola Politécnica, que atingiu 
um período superior a três lustros, tempo decorrido entre 11 de ja- 
neiro de 1899 e o ano de 1917 em que deixou aquela cátedra para 
incorporar-se definitivamente no Museu Paulista. 

Perscrutando aquela época verifica-se como era o acatado mes- 
t r e  estimado pelos seus discípulos. Contribuiu para êste fato a ex- 
traordinária combinação de qualidades formativas da personalida- 
de do nosso homenageado: - modestia natural, bem diferente da 
falsa modestia, extrema simplicidade, afabilidade no trato, porte 
aristocrático, maneiras fidalgas e varonis. 

Conhecendo estas circunstâncias e ignorando, naquela época, 
suas tendências para os estudos históricos e artísticos foi com es- 
tranheza que tomei conhecimento de sua escolha para dirigir o gran- 
de centro de pesquisas do Ipiranga. Parecia-me que a Politécnica fi- 
cava desfalcada de uma figura de primeiro plano. Mais tarde com- 
preendi o acerto daquela medida. No seu novo posto teve Afonso 
Taunay a rara oportunidade de desvendar numerosos capítulos da 
nossa história. No trato destes problemas em que se tornou mestre 



de mestres era Taunay a pessoa indicada para inaugwar e dirigir- 
a cátedra de história da civilização brasileira, ao se fundar, com a 
Universidade de São Paulo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, em 1934. 

Como parte integrante da nova Congregação tive eu a ventura 
de encontra-lo quando assumi a direção daquela nove1 unidade do. 
nosso grande centro de estudos universitários. O decreto de desa- 
cumulação, na sua objetivação total e cega, obrigou-o a desistir da 
cátedra para se conservar no Museu, como aliás era natural. De to-~ 
dos os recursos lancei mãe para evitar tal desintegração. Além da 
perda de um mestre insubstituivel sofria a Faculdade a desarticula- 
ção de um intímo contato com o grande centro cultural do Ipiranga. 
Com mágua verifiquei que se desmoronaram todas as minhas es- 
peranças. 

Na cátedra d a  Faculdade de Filosofia Taunay impôs-se, como 
era de supor, como chefe de escola. Traçou diretrizes e estimulou o, 
gosto pela investigação histórica. Querem um exemplo? Aí o temos. 
na monografia de Alice Piffer Canabrava intitulada " O  Comércio 
Português no Rio da Prata". Ventilando "assunto absolutamente 
inédito em nossas letras históricas", &te trabalha foi acompanhado.. 
pelo Professor Taunay que o viu crescer de semana a semana, senão 
de dia a dia, como esclarece o nosso homenageado, no prefácio. Apro- 
vada com distinção pela banca examinadora, a excelente monografia 
mereceu ser publicada no Boletim da Civilização Americana, no 
corrente ano. 

O programa elabosado por Taunay para a cadeira de História 
da Civilização pode servir de modêlo para instituições congêneres. 
de altos estudos. No ensino secundário não fbi menor a contribuição 
do Prof. Taunay. Durante três décadas ocupou a cadeira de histó- 
ria do Ginásio de São Bento, abrindo novos horizontes à gente moça. 
de São Paulo. No livro " O  problema universitário brasileiro" publi- 
cado em 1929, por uma comissão composta dos professores Laboria~i, 
Roquete Pinto, Vicente Licinio, Leitão da Cunha, Levy Carneiro, 
Azevedo Amaral e Domingos Cunha, o professor Taunay deu o seu 
depoimento, discorrendo sobre a "depressão do ensino no Brasil". 

O Dr. Afonso d'Escragnolle Taunay pela sua atuação e resul-. 
tados obtidos dá perfeita demonstração do inestimável valor da asso- 
ciação da pesquisa ao ensino. As cátedras universitárias não se de- 
vem limitar à simples ~eprodução da ciencia feita. No dizer de Coul- 
ter a pesquisa é o sistema nervoso da universidade; estimula e domi-- 
na qualquer outra função. 

Quem quiser ter um exato conhecimento do assunto consulte a 
volumosa obra intitulada "Medical Researeh and Education" pu- 
blicada pela ",The Science Press" em Nova York. Dão ali seu depoi-- 



mento os mais notáveis professores universitários norte-americanos. 
I3 unânime sua opinião sobre o tema em apreço. Indispensável é ao 
professor universitário o espírito de crítica e experiência própria que 
lhe resultam de suas iniciativas no campo da investigasão original. 
Sem este atributo o professor constitui pesa morta no seio da eorpo- 
ração universitária. Não tem participacão ativa na vida e progres- 
so da instituição. 

Neste sentido tenho desenvolvido pertinaz campanha. Não per- 
derei esta oportunidade para propaganda justamente quando me 
cabe a honra e o prazer de estudar, sob este ângulo, a personalidade 
de Afonso de Taunay, modêlo de professor pesquisador. 

Fazendo uma breve incursão na história e biografia dos grandes 
homens de ciência veremos como foi produtiva, eficiente, sua parti- 
cipação nos quadros magisteriais das grandes e tradicionais unioersi- 
dades. 

Alguns exemplos comprovam este asserto. 

MARCELO MALPIGHI que pade ser chamado o fundador da 
histologia foi professor de anatomia em Bolonha, Pisa n DIessina. 

Os tres MONROS chamados primus, sectcndtcs e tertius, estive- 
ram em sucessão, na cadeira de anatomia de Edinburgo em período 
que ultrapassou um século (126 anos). Durante esta dinastia cientí- 
fica passaram pelas mãos dos printus e secundus, sòmentp, cerca de 
13.000 estudantes. Edinburgo, nessa época, tornou-se um dos maiores 
centros de ensino médico do mundo. O grande centro de estudos ana- 
tômicos que no século XVII era em Leyden, deslocou-se destarte pa- 
ra Edinburgo na entrada do século XVIII (1'700). 

WILLIAM HUNTER - o primeiro grande professor de ana- 
tomia da Inglaterra. Tornou-se tão notável pelo ensino q u ~  ministra- 
r a  e por suas investigações científicas que houve necessidade de se 
construir o famoso Teatro Anatôrnico e Museu onde se instmiram e 
se educaram os melhores anatomistas e cirurgiões da época. As peças 
de museu e a biblioteca por ele colecionadas são hoje propriedade da 
Universidade de Glascow. 

GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI na cátedra de anatomia 
de Pádua deu, como professor e pesquisador, tão notáveis demons- 
trações do seu valor que o senado, de tempos em tempos, aumentava 
seus vencimentos como recompensa dos seus inestimáveis serviços. 
Tornou-se, mesmo em vida, uma das mais notáveis personalidades da 
Universidade de Pádna. 

W. HARVEY apresentou, pela primeira vez, suas idéias sôbre 
os movimentos do eoração e do sangue, durante as aulas do curso 
que ministrou no "Royal College of Physicians" de Londres. 



T. SCHLVANX o notável e minucioso pesquisador que tão gran- 
de contribuição trouxe ao progresso da ciência, foi professor em Lou- 
vain, depois assumiu a cátedra de anatomia e fisiologia de Liège. 

JACOB HEULE um dos maiores histologistas e anatomistas de 
todos os tempos, foi professor de anatomia, sucessivameute em Zu- 
rich, Heidelberg e Gottingen. Completou 45 anos de cátedra. 

J. E. P m K I N F E  por influência de Goethe foi nomeado pro- 
fessor de fisiologia e anatomia da Universidade de Breslau. Recebi- 
do friamente por motivos raciais, conquistou logo grande renome pe- 
lo seu saber. Permaneceu nesta cátedra, com aprovação e admiração 
de colegas e discípulos, durante quase 30 anos. Passou depois para 
a cátedra de fisiologia da universidade de Praga. 

Foi o zntroàutm dos mitodos de prátiea de iaboratório no ensino 
aas universidades alemãs. Grande pesquisador, grande professor. 

A. VON KOLLIKER, professor de anatomia em Zurich foi logo 
chamado para a Universidade de Wurgburg, onde permaneceu até o 
fim da sua vida ativa. Professor e pesquisador de ciência pura, são 
notáveis os seus trabalhos de embriologia, hiitologia e anatomia. Pro- 
duziu o primeiro trabalho de embriologia comparada e escreveu um 
dos primeiros livros de bistologia. 

E.  H. WEBER foi professor de anatomia e fisiologia durante 
longos anos. Seus trabalhos experimentais sobretudo sobre o "vago" 
são bem conhecidos. Seu irmão, também grande pesquisador nos do- 
mínios da fiiea, foi professor em Gottingen até sua jubilacão. 

W. SHARPEY durante toda sua vida profissional foi profes- 
sor do "University College" de Londres. 

W. WALDEYER, discípulo de Henle foi professor em Beriim. 

M. SCHULTZE professor de anatomia de Holle, foi trsnsferi- 
do para Bonn sucedendo a Helmholtz na cátedra. 

W. FLEMINR professor em Praga passou para Kiel Ultrapas- 
sou 30 anos na cátedra. "Om nis nucleus em. nucleo" foi o afw 
rismo em que cristalirnu os fenômenos de divisão célular por êle 
estudados. Para alguns Gtes trabalhos e os de Schwann e de Virchow 
sobre s célula são os mais importantes. 

HEIAIHOLTZ subseqüentemente ocupou as cátedras de anato- 
mia e fisiologia de Bonn (3 anos), fisiologia em Heidelberg (13 
anos) e física em Berlim (23 anos). Durante 39 anos esteve a servipo 
do ensino e da pesquisa do que decorreram numerosas e notáveis 
aquisições científicas. 

E. DU BOIS REYMOND, o fundador da Electrofisiologia mo- 



derna, sucedeu a J. Aluller na cátedra e nela se conservou até a mor- 
te. Na cátedra de fisiologia de Berlim du Bois Reymond deu grande 
relevo à Faculdade de Medicina daquela Universidade p ~ l o  grande 
número de excelentes discípulos por ele formados. 

W. EOHNE, "um homem de infinitos recursos" nos trabalhos 
de pesquisa, foi primeiro .professor de fisiologia em Amsterdam e de- 
~ o i s  em Heidelberg onde ocupou a cátedra durante 29 anos. 

R. HEIDENHAIN foi professor de fisiologia em Breslau. 

CARL LUDWIG foi professor de anatomia na Universidade de 
Morburg e, sucessi\.amente, professor de anatomia e fisiologia em 
Zurich, professor de fisiologia em Vieiia e finalmente professor de 
fisiologia em Iieipzig. Ocupou cátedras de ensino durante quase 
meio século, pois viveu quase 80 anos. 

Para alguns autores foi o maior dos professores de fisiolugia en- 
tre todos que se têm dedicado a este ensino até a época atual. Além 
de se ocupar com os estudantes, pròpriamente, formou mcitas gera- 
ções de pesquisadores, por ele preparados; alíw dos trabalhos publi- 
cados sob seu nome, muitos outros foram divulgados em nome dos 
seus discípulos. 

R. VIRCEOW - o fundador da patoloyia celular? depois de 
ocupar o cargo de pro sector no "Charité", de Bcrlim, foi professor 
de anatomia patologica em Wurzburg onde, durante sete anos, deu 
" as mais brilhantes provas como professor". Passou a seguir para 
a cátedra de Bedim. Em anatomia patológica, pelas suas pesquisas, 
só Morgagni poderá ser considerado como conipetidor antes dele. De- 
pois de Vircho~v, porém, ainda ninguém o igualou neste setor da 
ciência. 

HULIUS COKHEIM, assistente de patologia, ocupou, a seguir, 
sucessivamente as cátedras de patologia de Kiel, Breslau e Leipzig. 
Dezesseis anos a serviço do ensino e das pesquisas que tornaram seu 
nome universalmente conhecido. 

PASTEUR foi, sucessivamente, professor de física, em Dijon; 
professor de química, na Universidade de Strasburg; professor de 
química na Universidade de Lile ; professor de química da Sorbonne. 

R. KOCH foi professor de higiene e bacteriologia da Univerai- 
dade de Berlim onde seu laboratório era frequentadíssimo. Discípu- 
los seus conquistaram depois fama mundial: GAFFKY, LEOPFLER, 
PFEIFFER,  KITASATO. 

E .  KLEIS foi professor de patologia em Bern, Wingburg, Pra- 
ga, Zurich e Chicago. 
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THEOBALD SMITH foi professor da Universidade de Har- 
vard. Experimentador notavel ocupou-se muito com os trabalhos de 
imunidade, tuberculose, febre do Texas. 

J. BORDET, eminente pesquisador dos problemas de imunida- 
de, setor da ciência a que deu grande impulso pelos seus traba- 
lhos, ocupou a cátedra da Universidade de Bruxelas. 

Após esta revista muito sumaria, visando, principalmente, o pas- 
sado com a indicação de um pequeno número de eminentes professo- 
res, simultâneamente pesquisadores. podem ser, ainda, mencionados 
outros mais modernos ou atuais: E .  BRLWPT, H.  LANGERON, 
NEVEN, LEMATI, P. BOUIN, A. BORREL, POLICARD, MIN- 
GAZINI, CASTELLANI, G. C. BRUNI, G. CHIARURGI, G. LE- 
VI, FERRATA, CEZARIS-DEMEL, BERTARELLC, PEPPERE,  
na Itália; ASCHOFF, ABDERHALDEN, BORST, UHBERKUTH, 
STENBERG, na Alemanha; O. NOEGELI, ASKANAZY, na Suiça; 
TOPLEY. ELLIOT SMITH. na Inglaterra; C. F. CRAIG. E. O. 

. . KWGS, BENEDICT, E W W G ,  MALLORY, MAC CALIAUM, 
MAC COLLUM, HEGNER, WELCH, H O D L L ,  CANNON, 
ZINSSER. STRONG. ROSENAU. E .  C. FAUST. 

Esta brevíssima relação pretende, apenas, indicar alguns dos 
mais conhecidos professores pesquisadores empenhados no ensino 
médico. 

Poder-se-ia dizer que hoje, nas grandes universidades, o profes- 
sor não pesquisador constitui exceção, principalmente nas institui- 
~ ó e s  de grande renome. 

Saindo do campo médico verificamos nos vários setores do ensi- 
no que os nomes de grandes pesyukadores coincidem com o de pro- 
fessores. Em um rápido balanço podem ser enumeradas: 

GALLILEO-GALILEI, na cátedra de Florença e de Pádua. 
nesta última nomeado e reconduzido três vezes com veneimehtos cres- 
centes. 

Na cátedra conquistou ràpidamente imensa interêsse dos seus 
alunos. 

Para suas aulas escreveu notas nas yuais desenvolveu, pela pri- 
meira vez, o princípio de que: o que se ganha em força perde-se em 
velocidade. 

ISAAC NEWTON pelas suas pesquisas obteve a cátedra de ma- 
temática da Universidade de Cambridge. Diri@u os estudos e mi- 
nistrou as suas aulas "como um quieto e discreto professor". 

H. R. HERTZ, discípulo de Helvehaltz, foi professor de física 
na' Escola Politécnica de Carlsruhe. 
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W. T. KELVIN foi professor da Universidade de Glascow, na 
qual permaneceu durante 53 anos. 

G. MONCE - o criador da Geometria descritiva, ocupou cáte- 
dras de matemática, física e de hidráulica, em Paris. 

H. POINCARB pesquisador de matemática pura, astronomia e 
física iniciou sua carreira de professorado em Coen, terminando-a 
em Paris. Seus trabalhos colocaram-no em primeiro plano entre os 
que têm contribuido para o progresso das ciências, pelas suas veri- 
ficações originais. 

A. L. CAUCHY professor em Paris, perdeu a cátedra por mo- 
tivos políticos, durante o tempo de Luis Filipe. Uma cátedra foi cria- 
da em Turim para que ele a preenchesse. Mais tarde voltou a Paris 
reassumindo o seu posto na Escola Politécnica. Sua memória sobre 
propagação da onda obteve o grande prêmio do Instituto. 

E. 6. J. JACOBI, notável pesquisador, foi detentor da cátedra 
de matemática na Universidade de Koenisberg dwante 15 anos. 

J. C. F. STURN obteve a cátedra da Escola Politécnica e de- 
pois da Faculdade de Paris. 

O. F. B. RIEMANN cujas pesquisas foram notáveis pelos seus 
métodos o~iginais, idéim profundas e grande imaginação, ocupou a 
cátedra de Goettingen. 

J. J. LAGRANGE, na cátedra da Eseola Politéenica de Pa- 
ris, ministrou aulas tão perfeitas como eram originais e notáveis as 
suas pesquisas. 

Na Itália ~oderiam ser mencionados: TULIO LEVI CIVITA ,a 
que esteve recentemente entre nós convidado pela Faculdade de Fi- -4 

losofia, Ciências e Letras de São Paulo, DINI, RICI, ENRIQUES, 
. 4 CASTELNUOVO, L. BIAKCHI, PICONE, SEVERI,FANTAPIE, <- 

TONELLI. etc. 2 
Sobre este assunto reproduz0 o seguinte capítulo iiltitulado "as- 

soeiacão da pesquisa ao ensino" do livro "Estudos sobre o proble- 
ma Universitário". 

., 
"Todos os educadores que se e m  preocupaia com o pro- ..! 

blem universithrio estão de absoluto acordo no que diz res- .5 
'*j 

peito 8 necessidade do intimo entmsamento do ensino 8 pes- .. -.. 
quisa. Na Alemanha este sistema jB vem sendo empregado de * 
longa dai& Na América do Norte núa ha hoje uma universi- 
dade de porte que não esteja integraimente rea-do a com- 

:j 
~, 

binaqão do e n ~ o  com a pesquisa. O mesmo fato observamos '9 .e 

nas universidades da Inglaterra, da França, da Iiáüa, do Japio, 4 
, ,. enfim em tgdas as organizam mundiais de renome. .2 

. . NO Brasil O pmcesso foi introduzido com grande suces~o 1 
-4 
íi. 
.3 
i- 2 



na Faculdade de Medicina de São Paulo, nos seus departa- 
mentos de tempo integral. Na Faculdade de FLlasofia, Di?ncia8 
e Letras, da Universidade de São Paulo o sistema 6 empregado 
em quase todas as cátedras que constituem as diversas secpka 
e subsecções dessa instituição cultural. Em outras escola8 da 
memia Universidade a associação da pesquisa. ao ensino se faz 
em alguns cios seus departamenb. A experiencia entre nós 
tem dado os mais brilhantes remitados. Para justificar esta 
afirmativa basta consultar a prociuçáo cientiiica da Universi- 
dade paulista. 



Subsídios Cenealógitos 

Carlos da Silueirm 

CXXVII 

A preocupação genealógica é evidente, no Brasil e, depois de um 
longo período de descaso, de abandono mesmo em relação ao estudo 
das linhagens, o movimento atual, característico de um rumo novo, 
conforta e promete. 

Ao lado das publicações de grande talhe, iniciadas pelo dr. Luís 
Gonzaga da Silva Leme, com os seus nove volumes aparecidos em 
1903-1905, e são elas já vultosas (Negrão, Artnr Rezende, Borges da 
Fonseca, Jorge Godofredo Felizardo, convindo também referir os 
dois tomos saídos com o que sobejou de Pedro Taques), existem as 
"Revistas" de genealogia, o "Anuário Genealógico", do Tenente- 
-coronel Salvador de Moya, e numerosos trabalhos, menores, como 
artigos em diários e periódicos, com ou sem separatas; limos que 
embora não sejam consagrados à especialidade, trazem muita mate  
ria genealógica; e folhetos com estudos restritos a certos grupos fa- 
miliais. 

Outros estudiosos, pacientemente vão preparando matéria para 
futuros trabalhos, próprios ou alheios e disso ainda há dias tive pro- 
va ao receber cópia do que, ao dr. Gama Rodrigues, forneceu o co- 
nhecido farmacêutico Vivaldi de Magalhãps Castro, para a delimi- 
tação da descendência dos capitães-mores Manuel Domingues Sal- 
gueiro e Manuel Pereira de Castro, de Lorena, pai e filho. aseenden- 
tes do farmacêutico Vivaldi, o primeiro duas vezes, e o segundo uma, 
pois Vivaldi vem a ser bisneto de Luisa e de seu irmão, o sobredito 
Capitão-mor Manuel Pereira de Castro. 

Carlos Martins Sodéro, em Piracicaba, vai também reunindo n* 
tas de família e publicando suas contribuições. 

Em continuação aos Pereira de Barros, de Taubaté, virão, na 
"Revista do Arquivo", os Pereira da Silva, de Taubaté e cirennvi- 
rinhanças. 
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E há pouco elaborou notícia sôbre a família Sodéro, no Brasil, 
oferecendo-me um exemplar do interessante estudo. Nessa notícia So- 
déro fêz referência a trabalhos genealógicos meus, que já são conhe- 
eidos, precisamente na página quinze do folheto Apenas onde está 
que Tristáo Ferraz descendia de João Martins Ferraz, é necessário 
eorrigir para João Monteiro Ferraz; bem assim, logo abaixo. em ou- 
t ro  ponto, fala nos Lopes Falcão, do Facão, quando devia escrever 
Lopes Figueira, do Faeâo. Dois equívocos mínimos, que menciono, 
para facilidade de dados exatos, por parte daqueles que estão habi- 
tuados a isso e que, como eu, possuam o bom trabalho de Carlos Mar- 
tias Sodéro. 

Em genealogia, é muito fácil um êrro de cópia. Matéria cheia de 
pequenas informações, sujeita a revisões constantes, acontece que 
tantas vêzes se torna preciso copiar e recopiar um determinado 
trecho e então, no fazer e refazer, apareeem os lapsos do autor. E u  
prefiro, sempre que possa, cortar os trechos aproveitáveis e grudá- 
10s na forma nova, o que de fato enfeia os originais mas dificulta os 
erros. Aliás nunca me preocupei muito com a estética dos originais 
para a tipografia, fato que já serviu, por parte de distinto amigo, 
a um paralelo engraçado, onde talvez houvesse leve ressaibo de ma- 
lícia. Motejos delicados de amigos são provas de estima certa. 

O senhor Sebrão, Sobrinho, de Aracaju, apresenta o primei- 
ro volume da sua obra "Tobias Barreto, o Desconhecido - gênio e 
desgraça", saído das oficinas da Imprensa Ofioial de Sergipe, em 
1941. O livro está cheio de dados genealógicos (sem preconceitos), de 
Tobias, vindo, por entre páginas de exposição, quadros ou mapas 
ilustrativos, que agradam. O autor brindou-me com êsse primeiro 
tomo da sua obra, e acredito que o tenha feito atendendo à dita fei- 
ção genealógica, penso que nova, nos estudos relativos ao grande 
sergipano. Tal maneira de biografar, smiuçando as origens, deverá 
permanecer como norma de conduta. 

Tobias Barreto, verifica-se agora fàcilmente, descendia de ve- 
ihos povoadores sergipenses, estando prêso a troncos vetustos e res- 
peitáveis Numa das tabuas explicativas aparecem Távoras, relaei- 
nados aos célebres justiçados da época pombalina: capítulo assaz 
curioso, digno de estudo por parte de muitos pesquisadores daqui, 
que andam sempre às voltas com os Távoras.. . 

O meu distinto amigo e colega dr. Adalberto Ferreira Leme, que 
de longe vem anotando coisas relativas a Távoras em território bra- 
sileiro, vai gostar de ler os dados colhidos pelo escritor sergipano 
Sebráo, Sobrinho. 

É qne há também uma tradição de Távoras em território das 
Minas Gerais, nascendo disso o interêsse que por aqui existe, em tal 
sentido. 



Na "Genealogia Paulistana" descobrem-se alguas Távoras, co- 
mo por exemplo, no volume terceiro, em título "Borges de Cerquei- 
ra", páginas 536-537, onde vêm Duarte de Távora Gambôa e seus des- 
cendentes. 

Sebrão, Sobrinho refere, na página 65, uns Távoras que viraram 
Tavares e Nolete. I3 uma eurima transformação, não há dú- 
vida. Em São Paulo também há Tavares, mas que sempre o foram: 
Antônio Raposo Tavares, seu irmão Diogo da Costa Tavares (Silva 
Leme, volume sexto, título "Bicudus", páginas 455459). Também 
,encontro uns Tavares da Silva (11, 44, título "Pires") ; Tavares de 
M i a d a  111, 547, título "Borges de Cerqueira") ; Tavares de 
Me10 (VIII, 68, título "Dias"). Antônio Tavares de Me10 casado 
com Ana da Silva, deixou geração em Pindamonhangaba, Guara- 
tinguetá, Cunha, por suas filhas Isabel Tavares da Silva e Joana Tava- 
res da Silva. Esta, batizada em Guaratinguetá aos treze de jdho de 
1693, foi a mulher do capitão Manuel Lopes Figueira, povoador de 
Cunha, de cuja grande geração dei um esboço no volume trinta e cinco 
da "Revista do Instituto. Histórico e Geográfico de São Paulo". 

No livro de Sebrão, Sobrinho, num dos quadros anexos. gostei de 
ler a enumeração dos ascendentes sob forma que sempre aconselhei, 
ou seja, ao que me parece, a única razoável. 

Consiste ela na adoção de prefixos numerais gregos ficando 
assim uma coisa certa e fácil de guardar na memória: avós, bisavós, 
trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, heptavós, uetavós, eneavós, de- 
eavós, heudeeavós, eto. 

Pessoas que estudam o seu pouco de geometria e de química, e 
aprendem que tetra significa quatro, esquecem, ao tratarem de pa- 
rentesco, o tetra (quatro) e, pior ainda, que o tetra vem depois do 
tris (ou tri) e começam a falar errado duas vêzes: dão o tetravó eo- 
mo pai do bisavó e, em Ingar de "tetra", dizem 'tátara"; 
'e põem o tetraneto como filho bisneto, empregando igual- 
mente, por "tetra", o condenável e insignificativo "tátara". 

Ora este "tátira" cormpteia evidente de "tetra", generaliza- 
&simo, poderia ser combatido, a começar das escolas primárias, a 
menos que se não prefira deixar o êrro sem remédio, como se deu com 
e nome dos meses, em que perderam a significação de sétimo mês, 
,oitavo mês, nono mês, e décimo mês, os de setembro, outubro, no- 
vembro e dezembro. Mas, estou entrando em matéria de calendáxio e 
invadindo, sem o perceber, a esfera da atividade brilhante e provei- 
tosa do distinto amigo e consócio professor Joaquim da Silveira 
Santos. 

Não é só na enumeração dos ascendentes e descendentes que se 
nota um poneo caso estranháve1,Também na simples contagem de 
parenteseo, em linha reta ou colateral, descobrem-se exemplos tí- 



picos dêsses fenômenos, e isso já levou um dos nossos brilhantes 
intelectuais a incluir, entre os ascendentes de Paulo Eiró, o vene- 
rável jesuíta Padre Belchior de Pontes! 

CXXVIII 

O alferes José Cordeiro da Silva Guerra, citado pelos dois au- 
tores a quem me referi no subsídio cento e vinte e seis, ao trata- 
rem êles da ascendência de Raul de Ávila Pompéia, é individuali- 
dade muito conhecida dos estudiosos da história de Guaratinguetá. 

Elói Pontes, um dêsses escritores, no livro "A vida anitada 
de Raul Pompéia", afirma que o alferes José Cordeiro, anii:o de 
Domingos Vieira, fugiu para Guaratinguetá, com duas irmãs e 
uma sobrinha, e que daí foi para Rezende, em 1803, onde se fixou 
afinal. A sobrinha, já foi dito, era Matilde Umbelina de Castro, 
com 12 anos em 1803, e que depois, aos 22 de janeiro de 1810, 
casou com Antônio Joaquim de Ávila Pompéia: são os avós pa- 
ternos de Raul. 

Ora, não é exato que o alferes José Cordeiro da Silva Guerra 
tivesse abandonado Guaratinguetá, para fixar-se definitivamente 
em Rezende. Pode-se admitir que houvesse morado em Rezende, por 
algum tempo, o que é facílimo de verificar, nos recenseamentos das 
Ordenanças de Guaratinguetá, conservados no Arquivo Público do 
Estado. O de 1801, na oitava companhia, sob número trinta, já enu- 
mera: "José Cordeiro da Silva Guerra, 25 anos, natural de Minas, 
"Alferes de Mestre", casado com Maria Isabel, de 25 anos, natural 
de Guaratinguetá; duas filhas do casal - Maria, cinco anos e Poli- 
xena, um ano''. O censo de 1817 dá José Cordeiro, com 45 anos e a 
mulher, Maria Isabel Jacinta da Trindade, também de 45 anos, e 
com os filhos: Antônio, dez anos, Francisco, cinco, José, quabro, Clau- 
diana, quatorze e Domiciana, doze. 

Diante de tais fatos, pedi a frei Adalberto Ortmann. 0.F.M.. 
grande estudioso da genealogia guaratinguetaense, que tivesse a 
bondade de me esclarecer sôhre êsse alferes mineiro, casado com uma 
senhora filha da terra. de Domingos Luiz Leme, e a atenciosa resposta 
não demorou. Veia cheia de dados, que passo a expor. 

Nasceu o alferes José Cordeiro da  Silva Guerra em São João 
dlEl-Rei, filho de Manuel da Silva Cordeiro e Felícia de Dew 
&erra, e faleeeq aos oitenta anos, em 1848. Quanto & idade, con- 
vém ~epar'ar na diseor&ncia das infonmqóes: o censo de 1801 (25 
anos), admite, para o nascimento, a data de 1776; o de 1817 (45 
anos), a de 1772; e a indicação colhida por frei Adalberto, 1848 



(80 anos), a de 1768. Foi casado, em Guaratinguetá, duas vêzes: 
por 1800 e em 1829. 

A primeira mulher de José Cordeiro da Silva Guerra foi Xaria 
Isabel Jacinta da ,Trindade, viuva de Miguel Pereira Fróis, filha 
de Inácio José Ferreira Coutinho, de Penafiel, e alaria Xadalena de 
Jesus, de Taubaté (S. L., volume quinto, título "Cunha Gagos", pá- 
gina 21; e título "Alvarengas", página 326). Dêsse primeiro casa- 
mento de José Cordeiro, com. Maria Isabel falecida em Guaratin- 
guetá, a 22 de maio de 1827 e ali inventariada, ficaram os seguintes 
gênitas: 1 - Polixena, casada com João dos Reis; 2 - Domiciana, 
casada com Francisco Ferreira Franco ; 3 - Claudiana, solteira, com 
22 anos em 1827; 4 - Antônio, solteiro, com 20 anos em 1827; 5 - 
José, solteiro, com 11 anos; e 6 - Francisco, solteiro, com 10 anos. 

A segunda mulher de José Cordeiro foi Antónia Francisca das 
Chagas, filha de Claudio de tal e de Ana Custodia, e viúva do 
guarda-mor Inácio Ferreira Coutinho. A "Genealogia Pauliçtana", 
no volume quinto, página 21, menciona apenas um primeiro casa- 
mento de Inácio, que era irmão de Maria Isabel Jacinta da Trindade. 
E êstes dois eram também irmãos de Joaquim Francisco de Toledo, 
não referido na "Genealogia", o qual, com dezoito anos em 1798, e 
falecido em 20 de abril de 1843, vinha a ser sogra do eapitão Luía 
Antônio da Silveira (em familia Luís Carlos), avô paterno êste 
dos drs. Valdomiro Silveira, Alarico Silveira, Agenor Silveira; do 
reverendo Guaraci Silveira, e de muitos outros. 

Para êstes Toledos, e êstes Silveiras, é bom ver a matéria da 
"Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo", volume 
trinta e três, página 258 e seguintes, no trabalho que aí publiquei, 
sob o título "Um precioso manuscrito -Notas de família - Descen- 
dência de Carlos Pedroso da Silveira". 

Das suas segundas núpcias, com Antónia Francisca das Cha- 
gas, deixou José Cordeiro da Silva Guerra dois filhos: João Cor- 
deiro e Generosa. 

Maria Isabel Jacinta da Trindade, do seu primeiro casamento 
com Miguel Pereira Fróis, tinha a filha Maria, que é a indicada 
rio censo de 1801, como filha também de José Cordeiro, quando era 
somente sua enteada. 

Frei Adalberto Ortmann, lendo papéis que foram do finado dr. 
Gastão de Meireles Franca (1884-19-10), encontrou, em adiantado 
estado de preparo, tôda uma genealogia guaratinguetaense, com es- 
tudos sôbre as famílias Guimarães, Moura, Fialho, Pereira da Cruz, 
Freire de Almeida, Antunes, Nogueira, Santos, Santos Sousa, Raposo 
Leme, Pires Romeiro, Pedroso, Amorim, Costa Chaves, Soares Iieite, 
Galváo de França, Barbosa Lima, Vieira de Novais, Jasson, FerPei- 



r a  Coutinho, Godói Preto, Dlorgado, Nonteiro Ferraz, Cordeiro Guer- 
ra. Alguns capítulos dessa. genealogia guaratiuguetaense talvez já  se 
tenham transviado, pois é destino dos trabalhos dêsse gênero espar- 
ramarem-se pelas mãos de diversos donos, quando a morte prema- 
tura do autor não permite que êle deixe impressos, num todo indes- 
trutível, os frutos das laboriosas pesquisas de anos e anos seguidos. 
Com a obra de Pedro Taques de Almeida Pais Leme já foi assim. 

Guaratinguetá precisa reunir todo o trabalho genealógico de 
Gastão e imprimi-lo numa obra que será ,uma honra para a memória 
do autor, não há dúvida alguma, mas será igualmente honra para a 
localidade e monurueuto imperecível da sua história já longa e 
brilhante. 

Foi dêsses capítulos de Gastão, escritos com tanto carinho, pre- 
cisamente do referente aos Cordeiros Guerras, que frei Adaiberto 
Ortmaiin copiou a descendencia do alferes José Cordeiro da Silva 
Guerra e suas duas esposas. Publicarei, em outra oportunidade, 
tal descendência. 

O escritor Elói Pontes fala, outrossim, em duas irmãs de José 
Cordeiro e essas ainda não encontrei em Guaratinguetá, para onde 
teria fugido o alferes. Nas, fugido, de Minas, para Guaratinguetá 
e Rezende? Fugir para tão perto? Sei de rapaza daqui dêste 
Centro-Sul, que fugiam para ar, ''partes do Rio Grande". A dis- 
tância e as necessidades militara levavam as polícias e as justiças 
do extremo Sul a tolerarem m&to abuso. N b  compreendo, porém, 
um acoitamento em Guaratinguetá, para quem vinha de Baependi, 
ou das vizinhanyas. Além disso, o alferes José Cordeiro negociava, 
viajava? tinha tropa que ia a Ninas Gerais. Não acredito em fuga. 
Mudança de capitania, por desgosto profundo, &o sim. 

Tamb6m ainda nada descobri sôbre o irmão de José Cordeiro, 
João Zózinho Cordeiro da Silva Guerra., que seria o pai de Matilde 
Umbelina (de Castro). Tenho de voltara èsses dois Guerras para 
analisar o parentesco que os prendia a Tiradenta, segundo a escri- 
tora d. Francisca Basto Cordeiro, ou a Alvgrenga Peixoto, conforme 
outras fontes. . 

Quem quererá ajudar-me nesta e m p r h ,  pafa completo escla- 
recimento de um tal problema histórico e geneaiogico? 

CXXIX 

Ao ler a "Genealagia Paulistana", saída das oficinas ,oráfioas 
no trienio 1903-1905, qualquer observador, mesmo pouco interessado, 
não deixa de reparar na grande quantidade de casos em que o dr. 
Luiz Gonzaga da Silva Leme faz usa da expressão "filhos que desco- 



hrimos". Essa frase, diz o autor, "empregamos para significar que 
a geração seguinte, sendo descoberta pelos casamentos de seus mem- 
bros e não por inventário ou testamento de seus pais, pode não 
estar completa e não mencionar outros irmãos, que se tenham ausen- 
tado para outros lugares fora de São Paulo". 

AS vêzes, o genealogista bragantino não se serve do "filhos que 
~deseobrimos", e aponta número exato de gênitos para os casais, nú- 
.mero que não corresponde ao que indicam outros autores, que têm 
condições especiais para estarem bem informados. 

Por exemplo, ao estudar a geracão numerosa e ilustre de Maria 
Leme do Prado (yolume sexto, título "Bicudos", páginas 362-433), 
afirma que ela t e ~ e  nove filhos. Como todos sabem, Maria Leme do 
Prado, de tradicional família paulista, casou com o madeirense Tomé 
Rodrigues Nogueira do O', que viveu em Baependi, onde t q e  pro- 
.jeção, e desse matrimônio originam-se os famosos Nogueiras, de 
Baependi, tão espalhados hoje, aqui neste Centro-Sul (Minas, Rio 
e São Paulo). 

Eis os nove filhos de Tomé hdr igues  xogueirá do O' e de 
Maria Leme do Prado, segundo o dr. L.uiz Gonzaga da Silva Leme : 
1 - Alferes Kicolan Antônio Nogueira, solteiro ainda em 1752; 2 
- Joana Nogueira do Prado Leme, que foi casada duas vêzes; 3 - 
Maria Nogueira do Prado, casada, com filhos, falecida em Baependi, 
em 1755; 4 - bngela Isabel Nogueira do Prado, a propósito de 
cuja geração convém ler o meu subsídio dezessete, saído na edição do 
"Correio Paulistano", de 29 de setembro de 1939; 5 - Ana de Jesus 
Nogueira; 6 - Maria Nogueira do Prado; 7 - Clara Maria No- 
:pileira; 8 - Maria Apgélica Nogueira; 9 - Ana Antónia Maria de 
.Jesus do Prado, casada em 1759. 

Remexendo livros paroquiais de Lavras, Minas, onde reside, Ari 
Florenzano, genealogista, enviou, para a "Revista do Instituto de Es- 
tudos Genealógicos", numerosas cópias de assentamentos de batis- 
mos, casamentos e óbitos, com o louvabilíssimo intuito de completar 
e ampliar a obra do dr. Luíz Gonzaga. E o volume 3-4, da citada 

~"Re~~ista", ano segundo, 1938, precisamente na página 207, sob nú- 
mero nove, traz o seguinte: "Casamento, em 14 de 7 de 1751, na 
Igreja de Carrancas, município de Lavras, de João álvares So- 
treira, natural e batizado em freguezia São Pedro Sbreira,  bisp. 
Porto, fiibo de João Alvares e de Ana Antónia, com Maria de Na- 
.zxé Prado, natural e batizada em freg. Monte Serrate Baependi, fi- 
lha do capitão-mor Tomé Rodrigues Nogueira do O '  e de Maria Leme 
do Prado (Livro 2 de Matrimônios, folhas 2)". 

Ora aí está. Apesar da "Genealogia Paulistana", na página 362, 
afirmar que são nove os filhos de Tomé e Maria Leme do Prado, é 



preciso acrescentar mais uma, que será a décima, de acôrdo com a 
revelação de Ari Florenzano. - 

O dr. Joaquim Nogueira Itagiba, que residiu aqui em São Paule  
R em Campinas, tendo recebido grau na Faculdade de Direito pau- 
lista em 1892, natural de Minas, descendente de Tomé Rodrigues e 
de Maria Leme do Prado, publicou, no Rio de Janeiro, em 1934, in- 
teressante livro de memórias, sob o título "Trechosde Vida" e, na. 
página 15, apresenta a prole do casal Tomé-Maria, com enumeragão 
dos onze seguintes gênitos: 1 - Nicolau Antônio Nogueira, casado 
oom Ana Joaquiiia de Almeida Gama, de São João d7El-rei, filha de 
Manuel Gomes Vilas-Boas e Inácia Quitéria da Gama; 2 - Joana 
Nogueira do Prado, casada em primeiras núpcias com José de Sá; 
3 - Maria Nogueira do Prado; 4 - Angélica Isabel, casada com 
Domingos Teixeira Vilela; 5 - Ana Nogueira do Prado; 6 - Leo- 
nor Nogueira do Prado; 7 - Clara Nogueira do Prado; 8 - Teresa. 
Nogueira do Prado; 9 - Constança Nogueira; 10 - Escolástica 
Nogueira;' 11 - Teresa Nogueira. 

De um simples cotejo, ressalta a diferen~a, que deixa. o estu- 
dioso de genealogia m i o  desapontado. Pois se de ,Tomé Rodrigues 
Nogueira do O '  e de Maria Leme. do Prado. gente dos meados do 
skulo dezoito, com brilhante progênie, vivendo a dois passos do 
Rio de Janeiro, capital do Brasil a contar de 1763, não tem sido pos- 
sível enumerar a geração completa, que esperar de outros, mais mo-. 
destos, que não tiveram tanta descendência, nem tão ilustre? 

Do que fica dito não vou, entretanto, tirar conclusão contra 
os estudos genealógicos. Pelo contrário, acho que devem ser êles incre-. 
mentados, uma vez que as dificuldades existem para que sejam ven- 
oidas. J á  escrevi algures que se a funeão do genealogista se limi- 
tasse a simples cópias de registros, ficaria o linhagismo muito dimi- 
nuído como matéria digna de preocupação e estudo acurado. 

Tomé Rodrigues Nogueira do O' e sua mulher Maria Leme do' 
Prado foram pessoas importantes em Baependi, e deviam ter deixado 
testamento, que até hoje ninguém encontrou. Talvez algum bem 
intencionado, herdeiro ou amigo da família, tivesse levado para casa, 
na melhor das intenções, quici para fins histbricos, o inventário de 
Tomé Rodrigues, bem como o de Maria Leme do Prado, e, com os. 
inventários, os testamentos. Mas quando e onde se processaram tais 
inventários? 

E parece qu:e a ignorUncia a respeito dêsse benemkrito casal não 
se limita apenas a testamentos e inventários: vai além - ignora-w 
(o que é extraordinário) a data e o lugar da morte de marido 
e mulher, veneráveis povoadores da  região do sul de Minas, tronco 
dos Nogueiras de Baependi, de memória digna do maior respeito, 
por êles próprios e pela descendência que tiveram. 
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Nem sempre os cartórios são bem arranjados e os escrivães ze- . ~. 3 
losos. Há serventuários modelares, que organizaram arquivos tm- .i 
.,bem modelares. Infelizmente essa não é a regra geral. Se o fosse, ~2 
não se explicaria o estrago de autos, pela a ~ ã o  da umidade e dos :.$ 
bichos; assim como a existência de autos em mãos de particu- 
lares. Sstes, que assim procedem, conservando autos em suas ca- 

.I 
4 

.w, dão bem mostra de apêgo dociimentacáo e amor a papéis 
Telh'os. Um dia, porém, dizem adeus à vida, e as familias sem orien- 3 

,a 
taçáo, põem fora a papelada. quando riáo a queimam no quintal da 
casa, numa esquisita ânsia de limpeza, ou de desocupar espaço. 4 

Como censurar, entretanto, as famílias que assim procedem, se 4 
até câmaras municipais têm jogado na rua os seus arquivos, precic- > 

". 
:sou, alegando necessidade de espaço? 

A falta de apêgo ao passado, às tradições, não indica somente 1 
falta de cultura; demonstra, o que é mais grave, muito mais grave -1 -., 
mesmo, ausência de um elo afetivo, prendendo as geraeões que se . a  
sucedem. Êste elo afetivo é o que constitui a base de um verdadeiro i 
patriotismo. Patriotismo sem tradicão, sem respeito ao passado, é 3 4 
palavra vazia, incapaz de criar. .  . ou de resistir. 3 

:< 

CXXX < 

Quem examina os recenseamentos &as Ordenanças de Curitiba, 
desde o primeiro, 1765í1766, encontra com facilidade a casa de um 
Gaspar Correia Leite, que vivia de mineirar, tendo escravatura que 
variou entre vinte e seis e trinta e muitm pretos. Era  já viuvo, ao 
primeiro censo, e viúvo ficou atE morrer, o que se deu pela altura 
,de 1794, data em que o referido mineirador cont.ava p a t o  de no- 
venta anos. 

esse homem, de que ora me mupo, viveu o século dezoito quase 
completo. Tinha filhos. A lista censitaria de 1765-1766 aponta três 
gênitos: 1 - Antônio Correia Leite, de 23 anos; 2 -Valentim Pe- 
Croso Leite, de 21 anos; 3 - Gaspar Correia Leite, de 10 anos. MO- 
ravam numa zona denominada "Descoberto do Guarda-mor", ''Des- 
coberto da Conceição", "Conceição", e que me parece ser hoje dis- 
trito de Tibagi. O censo de 1776 já não fala mais no filha Antonio 
Correia Leite, mas indiea uma filha Maria (Maria Pedroso), com 
trinta anos nessa referida era de 1776. 

Não pude apurar se Maria Pedroso casou ou não. Ainda. morava 
com o velho pai, em 1786 e, depois dessa data, desaparece da casa. 
Valentim Pedroso Leite casou com Felizarda Pais e constavam do 
recenseamento do Iapó, de 28 de dezembro de 1787, ele com 34 anos 



e ela com 27 e mais quatro filhos do casal: 1 - Antônio com 5 anos; 
2 - Joaquim., 4 ;  3 Nanuel, 2 ; e 4 - Afaria, 9 anos. 

Gaspar Correia Leite, de dez anos em 1765-1166, consta de um 
alistamento militar de 1776, de Curitiba, onde se diz que êle era  
alto, cara redonda, alvo, sem barba (17 anos) cabelo acastanhado. 
Também se diz aí que êle nascera em Curitiba, o que está e2n con- 
tradigão com o que, em idade adulta, afirmou aos recenseadores de  
1801, quando declarou ser natural d e  Santa Cruz dos Goiases. As- 
sentara praça aos oito de setembro de 1773 e a esta data é que cor-. 
respondem os dezessete anos snpra-citados. Pode-se portanta afirmar, 
dêste Gaspar Correia Leite, com todos os visas da verdade, que era 
natural de Santa C r u  dos Goiases, e de 1755. 

Êle ficou sempre com o pai, sucedeu-lhe na casa e na pmfissão;, 
teve em solteiro um filho Antônio e uama filha Maria, respectiva- 
mente de quatorze e dezesseis anos em 1796. E m  1800 surge, no 
l a r ,  outra Maria, exposta, de um ano: filha ou neta do homem alto,. 
alvo e de cara redonda, com cabelos acastanhados. 

Eu1 1801, na segunda companhia das Ordenangas, de Curitiba, 
sob número quarenta e oito, lêem-se novidades: - Gaspar Correia 
Leite de quarenta e seis anos, natural do Arraial de Santa Cruz dos 
Goiases; sua mulher Esniéria Ferreira do Carmo, natural d a  Vila 
de Castro (Iapó), com dezessete anos de idade, Juntos ao casal: An- 
tônio, de dezoito anos, solteiro, branco; e Maria de três anos, branca. 

Os recenseamentos seguintes da região trazem todos essa famí-~  
lia, até que o de 1820, quinta companhia, número cento e sessenta e 
três, não fala mais em Gaspar, falecido aos sessenta. e cinco anos. 
Esmeria Ferreira do Carmo, a viíiva, lá está registrada, com seus, 
três filhos: Valentim, de I2 anos; Fraiicisca, de 10 ;  e Antônio, d e  
3. Fiqueni Esméria e filhos onde estão. Deixo-os em paz. Volto ao 
primeiro Gaspar, o sogro d c  Esmbria Ferreira do Carmo, ouja sogra 
agora lamentu não <:onhecrr, pois êsse conhecimento resolveria ioii 

iniportante problema genea1Í)gico. 
Quem era Gaspar Correia Leite, sexagenário em 1765-1766, 

viúvo, com &um filho homônimo, que nascera em 1755 no Arraial de  
Santa Cruz dos Goiases? Eis aí  o problema genealógico que con- 
vém resolver. Que relacão tem o sogro de Esméria Ferreira da Carmo 
com um de igual nome, citado n a  "Genealogia Paulistana", em tí- 
tulo "Prados", volume 111, página 127? Será a. mesma pessaa? Se 
o forem, a sagra de Esméria está conhecida - Maria Portes d'El- 
Rei, do roluine V, título '*Cunha Gagos", páginas 185-186. (') *: 
(r) Já encontrei a solução deste problema genealógico, numa justificação 
que se processou perante autoridade eclesiástica. em 18W, em Cmitiba. De- 
ciarou o justificante, Gaspar Correia Leite, de 45 snosde idade, morador 
na então Vila, que era filho de Gaspar Correia Leite e de iY. Maria Porte5 



O nome, a idade, a existência de um filho Antônio Correia Leite 
(que seria então o de 111, 128) propendem para uma resposta 
afirmativa: o capitão Gaspar Correia Leite, viú~ro, mineirador no 
"Descoberto da Conceição", era o próprio que fôra casado em Pin- 
damonhangaba, em 1735, com Maria Portes d'El-Rei, que teria fale- 
cido em &i&, ou em Curitiba. 

Acontece, porém, que o sr. Joaquim Bonifácio de Siqueira, 
num interessante trabalho genealógico publicado em 1921, esbôeo 
genealógico da Família Siqiieira" (Goiás, tipografia do "Jornal de 
Goiás"), afirma, na página 25 do estudo, que Manuela Perpétua 
de Cerqueira Leite era casada com o guarda-mor Gaspar Correia 
Leite, viúvo que foi de Maria Portes d'El-Rei. E acrescenta que en- 
viuvando-se de Gaspar, casou-se novamente lfannela Perpétua, em 
Meia-Ponte (hoje Pirinópolis) aos 14 de fevereiro de 1773, com 
o português Antônio Gomes da Cunha. 

Essa Manuela Perpétua de Cerqueira Leite aparece na "Ge- 
nealogia Paulistana", no volume 111, página 419, título "Pentea- 
dos": - "Manuela Perpkt~ia de Cerqueira Leite, filha do capitão 
Fernão P,ais de Barros, foi casada e moradora em Meia-Ponte.: era 
já viúva .em 1755 e em 1789 figurou como legatária na testamento 
de seu irmão capitão José de Barros Penteado". Viúva já em 1755, 
diz Silva Leme. Passou às segundas núpcias em 1773, informa Joa- 
quim Bonifácio de Siqueira. 

Se 3Ianuela foi a segunda mulher de Gaspar Correia Leite, de 
111, 127, êste, já falecido em 1755, não poderá, é claro, ser o minei- 
rador de Curitiba. Mas se &Ianuela foi a segunda mulher de Gaspar 
Correia Leite, de 111, 112, então tudo se acomodará da melhor ma- 
neira possível. Gaspar Correia Leite, viúvo de Maria Portes d'El- 
Rei, enteado, portanto, de Manuela Perpétua, teria transferido sua 
morada de Goiás para Curitiba, acompanhado de alguns dos filhos, 
de que o último, seu homônimo, foi-lhe sucessor e continuador, no 
dirtrito da "Concei$ão", bairro de Curitiba. 

Há tempos fiz uma primeira leitura do trabalho genealógico do 
sr. Joaqdim Bonifácio de Siqiieira e a êle me referi .no subsídio 
vinte e seis, saído na edição do "Correio Paulistano", de sete de 
dezembro de 1939. Nessa ocasião supus que Gaspar Correia Leite, 

de Jesus, já falecidos; que era natural e bathado (em 1155) no Arraial de 
Santa Cruz das Minas de Goiás, do Bispado do Rio de Janeiro; que veio 
para Cwitibs de um ano de idade; que hó saiu uma vez, por motivos da 
viagem a Pindamnhangaba (quando muito seis meses). Está. pois, elucidado 
este caso: Gaspar Correia Leite. que cresceu e viveu em Curitiba, é um 
dos filhos (que Silva Leme náo encontrou), do casal 4-2, -página 127, volume 
iiI, titulo PRBWU, da "Genealogia Paulistana", publicada, 6 bom sempre 
repetir, em 1903/1905. 
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de Curitiba, onde andava em 1765-1766, viúvo, houvesse voltado de 
lá para casar no Arraial de Santa Cruz, bispado do %o de Janeiro, 
com Nanuela Perpétua. ,Tomei essa Santa Cruz, bispado do Rio de 
Janeiro, como a Santa Cruz das proximidades da capital do Brasil, 
o que não está certo. Goiás foi bispado do Rio de Janeiro, de 6 de 
dezembro de 1746, at.6 15 de julho de 1825. 

Na página 3'3 do seu trabalho o sr. Joaquim Bonifáoio de Si- 
queira transcreve um registro de casamento efetuado, na Freguesia 
de Meia-Ponte (Pirinópobis), aos dois de maio de 1779. T~ata-se do 
consórcio de João Bonifácio de Gouveia, antepassado do autor goiany 
com Ana Rosa, ou Ana Franeisca Xavier Leite. 

Gie, o noivo, de Mogi-Mirim (S. L., voliime VIII, página 21.2, 
título "RIaciéis") ; ela "natural e batizada no Arraial de Santa 
Cruz bispado do Rio de Janeiro", filha legítima de Gaspar Cor- 
reia Leite, já defunto, e de sua niolher Manuela Perpétua de Cer- 
queira Leite. 

Gaspar Correia Leite, casado com Manuela Perpétua, já viúva em 
1755; Gaspar Correia Leite, viúvo por seu lado, em Curitiba em 1765. 
Qual será a relaeão de parentesco que une êsses homônimos? 

Vou esperar que dos Goiases, tão queridoç dos Correia Leite 
do Vale do Paraíba, venha a solucão completa desse interessante 
problema geneaiógico. 

CXXXI 

João Augusto de Toledo, figura de alto relêvo que acaba de 
desapaxeer do cenário do ensino paulista, onde tWto brilhou, 
mesmo depois de aposentado do magistório oficial nascera em Tietê, 
aos 12 de maio de 1879, sendo filho de Augusto Correia de Toledo 
e de Maria de Almeida Lima (S. L,., volume 11, página 404, título 
"Lemes"). Descendia, por várias linhas, de Tomás Correia de 
Morais (11, 378), figura assaz .conhecida na história de Tietê. Um 
dos filhos de Tomás Correia de 3Torais casou com Isabel de Toledo 
Piza (S. L., volume V, página 544, título "Toledos Pizas") e êsse 
filho foi o capitão Salvador Correia de Xornia, eujos doze gênitos 
adotaram o cognome Correia de Toledo. Um dêsses doze era Joa- 
quim Correia de Toledo, avô paterno de João Aiqgusto de Toledo, 
e por ser ele, Joaquim, muito alvo, alcunharam-no de "Sueco". 

João Augusto de Toledo era, assim, neto paterno do "Sueco", 
alcunha interessante, que passou, ou quase passou a co,mome, em 
um ou outro dos tios do finado educador. Dada a liberdade que eu 
tinha com João Augusto de Toledo, naxida de cêroa de trinta anos 



de convívio frequentíssimo, por largos anos quase diário, sempre lhe 
dizia, a ele, que devia mudar de nome e assinar Correia de bforais. ' ,$ 
&le era, de fato, um dos muitos Correia de Morais da velha Ararita- i' 
guaba e da tradicional Pirapora de Cumçá. Paulista da velba linha- .ç 

gem, por &se lado, ligado aos primeiros povoadores vioentinos e pi- .i, 
ratininganos. 1 

Menos conhecida é a l i a  materna de João Augusto de Toledo, -1 
por se achar ela incompleta na obra do Dr. Luiz Gonzaga da Silva 4 
Leme. Com elementos que João Augusto de Toledo me forneceu, pes- ,.C$ 

quisei em alguns dos recenseamentos das Ordenanças, de Sorocaba, 
e pude organizar a árvore de costados, que Salvador de Moya publicou 
sob numero oitenta e um, em anexo ao primeiro volume do ''Anuário * 

Genealógico Brasileiro" aparecido umta capital em dezembro de 1939. 
Maria de Almeida Lima, a quem, em família, tratavam por "Ma- 

zinha", nascera por 1850 e era filha de Antônio Joaquim de Al- 
meida Lima, natural de Sorocaba, aí  falecido, por 1865, apenas com 
trinta e três anos de idade. Era homem de preparo, teve cargos e 
certa projeção, em sua terra natal. Seus irmãos: Bento Estanislan 
d e  Almeida Lima, Lucréeia, Leopoldina, Maria, Antónia.. . Todos 
irmãos germanos, filhos legítimos de Estanislau de Almeida Lima e 
de Maria Fabiana de Camargo. Achei êste casal em Sorocaba, num 
recenseamento de 1836, existente na magnífica colwáo do Arquivo 
Público do Estado. Diz o censo, relativo ao Bairro dos Morros, quar- 
teirão número quinze : Estanislau de Almeida Lima, 56 anos, casado, 
branco, lavrador, natural de Sorocaba, sua mulher - Maria Fabia- 
na de Camargo, 44 anos, de Sorocaba. Filhos do casal: 1 - Bento, 
de dez anos 2 - Antônio, de oito; 3 - Antónia, de treze: 4 - 
Lucréeia, de doze; 5 - Maria, de seis; 6 - Maria, de 4; 7 - Ma- 
ria, parece que de dois. 

Também encontrei na "Genealogia Paulitana", entroncamento 
dessa família, no volume sexto, página 216, título "Cubas". A infor- 
inação do Dr. Silva Leme atinge Estanislau "Jo& de Almeida," 
casado em 1821, em Sorocaba, com Maria Fabiana de Camargo, 
filha.de Antônio Pais de Campos e de Lucréoia Dlaria de Camargo. 
l%stes vêm no volume quarto, página 221, título "Campos", e aí 
.aparecem apenas t ~ ê s  f i o s  do casal entre os quais Ana Polixena de 
Camargo ou Ana Poiiiena de Madureira, que casou em Pôrto Feliz, 

,em 1821, sendo a segunda mulher do major José Joaquim Correia da 
Rocha (S. L., 11, 379). 

Mais completa do que a "Cenealogia Paulitana" é a lista cen- 
.sitáfia de Sorocaba, de 1808, primeira companhia número três: LU- 
erécia Maria de Camargo, natural da localidade, viúva, 52 anos; seus 
£ilhas: 1 - Joaquim de Madureira Campos, de 30 ano$ solteiro: 
2 - Francixo de Paula Campos, de 20 anos, solteiro; 3 - Ana 



Polixena de JIadureira, de 22 anos, solteira ; 4 - Maria de Camargo,, 
de 17 anos, solteira; 5 - Maria, de 12 anos, solteira. Havia entre- 
tanto mais filhos, que já não constam dessa casa. O censo de 1801,. 
ainda em Sorocaba, apresenta Antônio Pais de Campos, natural de  
Itu, com 67 anos de idade, sua mulher Lucrécia e, na lista dos filhos 
dois que não se mencionam em 1808 : 1 - Reverendo Bento Pais, de 
26 anos; e 2 - Alferes Joaquim Pais, de 24. Seria êste alferes o 
mesmo Joaquim de 18087 

Estanislau José de Almeida Lima (irmão de José, de Antôni* 
e de Lino) vinha a ser filho de Úrsula de Almeida Lima, casada 
em 1768, em Sorocaba, com o tenente José Pereira da Silrra, nat'ural 
do Rio das Pedras, Sahará, Sfinas, filho de Faustino Pereira d a  
Silva, português e de Paseoa Maria, de Caeté. E Úrsula de Almeida 
Lima é uma das filhas de Lucrécia de Almeida, casada em 1730, 
em Soraeaba, com o capitão-mor dessa então vila, José de Barros. 
Lima, natural de Viana, intendente e superintendente das minas do 
Paranapanema, com jurisdição no civil e crime, filho de Agostinho 
Martins de Barros e de Francisca de Lima. 13 o que vem na "Ge- 
nealogia". 

Por aí se verifica que êsses Almeida Lima, oriundos de Lucré- 
cia de Almeida(V1, 214) e de José de Barros Lima, não são os Al- 
meida Lima do volume sexto, título "Godois", resultantes de casa- 
mentos de filhos de Ináeio Alvares de Lima, natural da ilha d e .  
São Sebastião (S. L., volume 11, título "Pires", página l l ) ,  com 
descendentes de Miguel de Aimeida Prado (V, 6 e VI, 223). Li -~  
gam-nos os mesmos laços de parentesco que unem, afinal, todas os 
paulistas velhos, de quatrocentos anos: todos, na expressiva frase 
do Dr. Amérieo Brasilieiise Antunes de Moura, "vinho da mesma 
pipa". Têm as mesmas origens, vêm dos mesmos troncos. 

Antônio Joaquim de Almeida Lima, o sorocabano, foi casada 
com Francisca Correia da Silva Leite, filha de Francisco da Silva 
Leite, que casou em 1825 em Pôrto Feliz, com Maria Joaquina de- 
Abreu Rocha. Volta-se aqui aos Correia de Morais, uma vez que 
Maria Joaquina é filha do capitão Joaquim Correia de Morais e 
primeira mulher Franeisea Simõea da  Rocha (S. L., página 433,. 
título "Lemes"; e também página 397). Quanto a esta Franckca, 
existente na página 276 do volume quinto, em título "Alvarengas", 
era filha de Francisco Simões dos Reis e de Maria Madalena da 
Rocha, irmã do Padre André da Rocha de Abreu (volume 111, pá- 
gina 518, título "Borges de Cerqueira"). 

João Augusto de Toledo casou em São Paulo, com Camélia 
Iiomhardi, filha de Luiz Afonso Lombardi, italiano, da Província: 
de Salerno, e de Antónia Carolina Pereira de Castro Barbosa Ortiz 
Bueno, de tradicional familia lorenense. Pelo lado Barbosa O r t k  



Bueno, Antónia Carolina vai entroncar em 5-4 da página 5F3, ti- 
tulo "Buenos de Ribeira", volume primeiro da "Genealogia Pau-- 
listana". Pelo lado Pereira de Castro, liga-se ela aos Domingues 
Salgueiro - Pereira de Castro, dos qnais o Dr. Gama Rodrigues tem 
apresentado ótimos estudos, que váo ser continuados. Em um dêles 
deverá sair completa a geração de Antónia Carolina e portanto, , 

a do seu ilustre genro João Anggto de Toledo, de saudosa me- 
mória. No meu subsídio oitenta e dois, desta série, tive ocasião de dar< 
noticia da geração Taledo - Lombardi. 

Desde que recebi, em fevereiro de 1936, atenciosa carta do li- 
nhagista sul-riograndense dr. Mário Teixeira de Carvalho, a respei- 
to de uns Gonçal~is de Aguiar, que andaram em terras paranaensea, 
dnritnte o século dezaito, t,enho pôsto reparo para ver se consigo 
qualquer resultado positivo, que corresponda ao alto interêsse da 
solicitação. 

No subsídio número um, desta série, já fiz alusão a êste proble- 
ma genealógico, dos Gon$alves de Aguiar supraditos, e ainda não 
foi encontrada a solução conveniente, e a demora aborrece, apesar 
do máximo empenho em procuras reiteradas, na documentação que 
tem sido poçsível consultar. 

Transcrevo a ca.rta do dr. Mário Teixeira de Carvalho, na 
parte relativa aos Gonçalves de Aguiar :"Tomo a liberdade de solici- 
tar-lhe esclarecimentos sobre outro tronco paulista, de importância 
ainda maior para o Rio Grande do Sul, já por ser muito mais antigo, 
já pelos vultos notáveis que tem produzido nas artes, na guerra, 
n a  política, etc. Trata-se do tronco Gonçalves de Aguiar, do qual 
Silva Leme se ocupa em sua monumental obra. Dêste tronco procc- 
dem Felis da Cunha. Osório, Gaspar Silveira Martins, Libindo Fer- 
rae e muitos outros grandes vultos. 

"Em recente viagem que fiz a Ciiritiba, consegui encontrar o 
ramo dos Gonçalves de Aguiar, que passou para o Rio Grande do 
Sul. No entanto, não consegui ligar êste ramo ao tronco primitivo, 
conforme passa a explicar. 

"Entre 08 primitivos povoadores deste Estado, conta-se a fa- 
milia Pinto Bandeira (Rafael Pinto Bandeira tamMm descende 
dos Gongalves de Aguiar pelo mesmo ramo). - José Pinto Ban- 
deira, tronco da familia dêste apelido no Rio Grande do Sul, foi 
casado com d. Bernarda Gonçalves de Aguiar. Em Curitiba encon- 
trei o seu assentamento de batismo, no Livro Primeiro da Fregue- 
sia de São José dos Pinhais, a folhas oitenta e cinco. Dêste doeu- 
mento consta o seguinte: 



"BERNARDA, batizada a 26 de abril de 1732, filha legítima 
de Antônio Alves Martins e de sua esposa d. Inizia Gonçalves de 
Aguiar, moradores nos Campos Gerais. Segundo o mesmo docu- 
mento, acima citado, d. Bernarda nasceu a 18 de fevereiro de 1732. 

"Infelizmente, porém, não consegui encontrar o nome dos avós, 
pois creio que com isto será possível fazer a ligação ao tronco pau- 
lista. Silva Leme, no volume VI, página 457, trata dos Gonçalves 
de Aguiar, que pertencem ao título "Bieudo". 

"Na "Geuealogia Paranaense", de Francisco Negrão, encontrei 
no volume 111, pagina 5, uma informação que diz que, em 1721, o 
tenente-general Manuel íhnçalves de Aguiar possuía terras nos Cam- 
pos Gerais. Seria d. Luzia filha dêste Manuel Gonçalves de Aguiar, 
tenente-general? E, neste caso, com quem seria êle casado? E 
quem seriam seus pais?" 

Andei lidando eom recenseamentos das Ordenanças de Curiti- 
ba, existentes no Arquivo Público do Estado, referentes aos fins do 
século dezoito. Já  expliquei, nestes subsídios, várias vêzes, que tais 
recenseamentos foram ini'ciados aqui, no govêrno de d. Luís Antônio 
Botelho de Souza e Mourão, o oélebre MoQado de Mateus, a quem 
muitos chamam, de maneira engraçnda, "Morgado Nateus", e isso 
até em papéis oficiais. As primeiras dessas listas censitárias da- 
tam de 1765/1766. 

Pois na inicial, de Curitiba, numa zona denominada "Campos 
Gerais", pude ler alguns nomes, que recordam o casal Antônio Alves 
Martins-Luzia Gonçalves de Aguiar. Assim, sob número 2.108, de- 
para-se, ao investigador, Nieolau Pais, de 45 anos, casado com Luzia 
Gonçalves de Aguiar, e dois filhos - Joaquim Alves, de 19 anos, 
e Miguel Pais, de 4. Sob número 2.111: Mateus Martina, de 40 
anos, &o com Luzia Rodrigues e três filhos: Manuel, de 7 anos; 
Angelo, de 4;  e Joaquim blartins, de 2. 

O número 2.115 cabe a José Aires, de 20 anos, seguido de seus 
irmãos João de Aguiar, de 13 anos; Gabriel Aires, de 13; José Eilojo 
@lÒi?}, de 9 ;  e Cbstódio Aires, de 7 ;  os cinco, filhos de Leonor 
Gonçalves, viúva. Há uma referência a escravos de Luzia Gonçal- 
ves de Aguiar. Vêem-se mais uns nomes: 2.121 - João Pais Do- 
mingues, casado com Maria do Espírito Santo, e um filho, Bartolo- 
meu ;Pais, de 30 anos; 2.123 - João Pais, de 20 anos, casado com 
Rosa Serrana da  Rocha ; 1.696 - João Alves de Aguiar, casado com 
P q u h  da Silva Rosa, e um filho José Alves, de quatro meses. 

No lugar chamado "Boa Vista", sob número 377, também um' 
João Alves de Aguiar, de 28 anos, casado com Rita do Vale. Êste 
aparece, em 1776, na primeira companhia das Ordenanças de Curi- 
tiba, no bairro do "Tatuquara": João Alves de Aguiar, de 36 anos; 
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sua mulher Rita, de 31, e seis filhos: Francisco, de seis anos; An- 
tônio, de cinco; Ana, de dezesseis; Cordula, de quinze; Clara, de 
treze; e Quitéria, de doze. 

Em 1776, o censo de Curitiba ainda numa ''Lista do conti-. 
nente dos Campos Gerais - Bairro da Ponta Gmsa  e Taquaru- 
çia", apresenta Luzia Gonçalves, viuva, de 60 anos, tendo em, sua 
companhia alguns enjeitados: Rehaldo, de 8 anos; Catarina, de 
10; Flora, de 5;  e Francisca, de 3. E mais a seguinte explicação: 
"Possui seus campos e terrss lavradias, oito éguas e sete cabeças 
de gado vacum. Planta de milho três quartas e uma quarta de 
feijão. Vive da sua lavoura". 

Na mesma data e no mesmo sitio: João Pais Domingues, de 
00 anos; sua mulher Maria do Espírito Santo, de 91; e agregado, 
Nieolau Pais, de 55 anos, casado. 

Em 1782, lê-se o nome de Leouor Gonçalves, viuva, de 60 anos, 
e alguns filhos: José, 17 anos; Custódio Aires, 17; Cordula, 13; e 
Maria enjeitada, de 6 anos. No mesmo ano, mas na região do Iapó, ' 
encontra-se João Gonçalves Pais, de 38 anos, casado com Maria, de 
25, e o filha João de um ano. E ainda Valentim Pedmso Leite, filho. 
àe Gaspar Correia Leite de quem falei na nota anterior, casado com 
Felizarda Pais, de 20 anos. Em 1786, no Iapó, lá está Luzia Gon- 
çalves, de 67 anos, e, ao lado como filhos, alguns dos mesmos já 
atrás indicados na qualidade de expostos (enjeitados). 

Dêsses ligeiros apontamentos, nada se poderá inferir, com re- 
lação ao que deseja o distinto pesquisador sul-riograndense, dr. 
Mario Teiaeira de Camalho. Apenas servem êles para confirmar a 
asserção de que, em 1765-1766 e anos seguintes, ainda os Gonçalves. 
de Aguiar viviam no município de Curitiba, desde os Campos Ge- 
rais da Ponta Grossa e Taquaruçu, até a região de Iapó (a atual 
Castro). Nem mesmo cheguei a concluir que Nicolau Pais (a re- 
censeador escrevia "Paies", fôsse um segundo marido daquela 
Luzia Gonçalves de Agniar, casada com Antônio Alves Martins, 
eomo se poderia pretender, à vista dos dois nomes indicados como 
filhos, no lar de Nicolau Pais-Luzia Gonçalves de Aguiar: Joaquim 
Alves de dezenove anos, e Miguel Pais, de quatro. Repare-se que a. 
diferença na idade dêles levaria, sem esfôrço, a aceitar um segundo 
matrimônio de Luzia, já sugerido pela diferença dos cognomes de 
Joaquim (Alves) e Miguel (Pais). 

CXXXIII 

O dr. Franeisca de Pawla Ferreira, nascido em Ouro Preto a 
10 de fevereiro de 1823, figura proeminente da qual vários autor- 
têm já tratado, .era filho do maestro Tristão José Ferreira, igual- 
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mente ouropretano e de Mariana Francisca Mairink. TranSerin- 
do-se em 1848, com os progenitores, para Rezende, ai contraiu ma- 
trimônio, aos 12 de junho do referido ano, com Felizarda Ciândida 
de Siqueira, rezendense, filha. de Pacífico Américo de Siqueira, ve- 
lho amigo da familia. "Casa tua filha com o filho do teu vizinho", 
diz a sabedoria popular, na conhecida máxima. 

Ainda em 1848, passou Francisco de Paula Ferreira a residiu 
em Bananal e tornou-se mesmo bananalense de coração, integran- 
do-se por completo na vida local e, nessa então rica localidade, 
teve cargos, advogou, fêz jornalismo e ensinou música. Ensinou 
música, só, não. Ensinou, escreveu música e executou, tocando e 
regendo. 

Político liberal e, mais tarde, republicano, Paula Ferreira fm- 
dou em Bananal três joPnais: "Iris Bananalense", "Eco Bana- 
nalense", e "O Arant.0". A causa da abolicão teve, nesse interes 
saute advogado, jornalista e músico, um grande adepto. Colaborou 
assiduamente em jornais de Bananal e de Rezende. 

Em 1861 partiu para a Europa e fêz curso de Direito E. 
h-áo queria mais ser um simples solicitador, ou mesmo um mero 
advogado provisionado. Ambicionava um grau acadêmico e o 
obteve: tinha preparo para isso. 

Na Itália, em Milão, recebeu duas medalhas de bronze do Con- 
servatório de Músioa. Admiraram-lhe o preparo artístico. 

Falecem em Rezende a 4 de marco de 1889. As "Efedrides 
&eiras2' de José Pedro Xavier da Veiga (Ouro-Preto, Imprensa 
Oficial de Minas, 1897) são boa fonte para o estudo de  muitas paf- 
ticularidades da vida do grande cidadão, que, entre os vários car- 
gos que teve, desempenhou tamh4m o de deputado provincial de 
São Paulo, pelo segundo distrito, na decima oitava legislatara 
(1868-1869). 

Do casamento, único, do dr. Francisco de Paula Ferreira com 
d. Felizarda Cândida de Siqueira, provieram quinze filhos, todos 
oascidas em Bananal, exceto um, rezendense, que é o major Acácio 
Gwibaldi. Eis a lista completa dêsses quinze gênitos: 

I - Dr. Eugênio de Paula Ferreira, musicista de valor, pis, 
nista. Contou-me alguém da família, que o dr. Eugênio tendo ido 
ouvir um pianista célebre, no Rio de Janeiro, abandonou por com- 
pleto o piano, dizendo que o fazia por haver compreendido que lhe 
seria impossível, a êle dr. Eugênio, alcancar a perfeição como pia- 
nista. Graduou-se em Direito, na Faculdade de São Paiulo, em 
1872. Seguiu a magistratura e foi juiz em Jaiiuária, donde saiu, 
removido, em 1890, para Ouro Fino. Atingiu, na carreira, o ele- 
vado pôsto de desembargador. Casou com Francisca Elias, e náo 
deixou geraeão ; 



2 - Dfariana .de Paula Ferreira, casada com o dr. Josl: Ma- 
nuel Pereira Paeheeo, com um filho e uma filha; 

3 - Cândida Eulália, faleceu na infância; 
4 - Alberto de Paula Ferreira, solteiro. Faleceu no Rio de 

Janeiro, quando cursava o sexto ano médico; 
5 - Manuel de Paula Ferreira, morreu criança; 
6 - Artur de Pauia Ferreira, o primeiro do nome, finou-se 

ainda pequeno ; 
7 - Amérieo de Paula Ferreira, solteiro; 
8 - Pedro de Paula Ferreira, morreu em tenra idade; 
9 - Adolfo de Paula Ferreira, casado com Maria Ramos. 

Faleceu no Ria de Janeiro, quando cursava o terceiro ano médico; 
10 - Aeácio Garibaldi de Paula Ferreira. Éste é o major 

Aeácio, o conhecido e estimado professor, oficial honorário do Exer- 
cito, aqui falecido octogenário, aos 14 de agosto de 1941. Sendo 
recente o óbito dêsse homem boníssimo, fácil é encontrar, nos jor- 
nais desta capital, necrológios cheios de dados sôbre a vida do sau- 
doso eduoador e, ao noticiário minucioso, reporto-me agora. Foi 
casado com Donária Amélia de Araujo Ferraz e deixou seis filhos: 
a - Aeácio d e  Paula Ferreira, professor e advogado; b - Acáeia 
Ferreira de Siqueira, professora; c - Floriano Peixoto de Paula 
Ferreira, médico, residindo na vizinha localidade de Santo André, 
onde elinica; d - Maria de Paula Ferreira, profmora; e - Her- 
,mengarda de Paula Ferreira; f - Consuelo Ferreira Santiago, 
residente no Estado de Santa Catarina. Entre os netos do major 
Acácio, Ernani, Tolstoi e Francisco de Paula Ferreira foram meus 
alunos distintos no quarto ano, da  Escola Kormal da praça da Re- 
pública, em 1932, com a simpática circunstância de terem, como 
colega de mo, sua progenitora, d. Argirópola de Freitas Ferreira, 
igualmente a lma  de mérito. E com prazer saliento, também, no 
grupo dos netos do major Aeácio, Maria de Paula Ferreira Car- 
d o e ,  dedieada huoionária da  Safetaria de Educqão e Saúde 
Pública : 

11 - Maria Luisa de Paula Ferreira, casada com o capitão 
Elpídio h p e s  de A.ze>,edo, e com. seis filhos, um dos quais é o 
conceituado professor Francisco Lopes de Azevedo, formado em 
1908, na antiga Escola Complementar de Itapetininga, e que tem 
tido cargos de relêvo no magistério oficial paulista. João Augusto 
de  ,Toledo reputava Aeeredo um dos mais completos administra- 
dores do nosso aparelhamento escolar; 

12 - Antenor de Paula Ferreira, solteiro. Faleceu no Rio 
de Janeiro, ao tempo em que cursava o primeiro ano médico; 

13 - Zenóbia de Paula Ferreira, professora aposentada, for- 



mada em Itapetininga, na Escola Normal Secundária, em 1916; 
reside em Bananal; 

14 - Aderbal de Paula Ferreira, fofmado em 1889 na antiga 
Escola Nomal de São Paulo, casado com Luzia de Carvalho. Apo- 
sentourse no cargo de vice-diretor da Normal de Itapetinka. Com 
geração, na qual se conta Floriano Peixoto de Paula Ferreira, escri- 
vão e tabelião do seemdo ofício, em Itapetininga, a quem devo 
obséquios na pesquisa de autos de inventário de antepassados meus, 
da antiga Vila das Minas do Paranapanema; 

15 - A ~ t u r  de Paula Ferreira, o segando do nome, easado 
com Amélia Gonçalves e com uma filha Eunice, falecida no último 
ano do Conservatório Musical de São Paulo, curso de piano. Trata- 
se do conhecido e estimado oficial reformado da Força Policial de 
São Paulo, onde fêz toda uma longa carreira, cheia de serviços. Mui- 
to gentilmente o tenente-coronel Artur de Paula Ferreira forneceu- 
me bastantes informes sôbre a descendência completa do casal dr. 
Francisco de Paula Ferreira - d. Felizarda Cândida de Siqueira. 

8% Paulo tem sido uma terra abençoada, acolhedora, pronta 
para receber, de braços abertos, todos quantos venham colaborar 
no progresso da coletividade. Numerosíssimos filhos de outros Es- 
tados e de outras nacóes para aqui têm vindo e aqui têm visto cres- 
cerem suas famílias, integradas já na GENS PAULISTA. 

Sob o ponto de vista genealógieo convinha que todas essas 
novas famílias paulistas fossem organizando, enquanto se não apa- 
gam as lembranças que trouxeram, séries de apontamentos relativos 
aos troncos de outras zonas, donde procedem, caso não haja trabalho 
já preparado, em tal sentido. Acredito que a inexistência deve ser 
s regra geral. 

Sei que pessoas cuidadosas, de grandes e ilustres famílias que 
se radicaram aqui, possuem boas notas genealógicas, relativas aos 
seus. Seria aconselhável a publicação, mesmo incompleta, do que 
já acumularam, uma vez que trabalho completo, em geuealogia, é 
emprêsa muito difícil no Brasil. 

Mortos os mais velhos, dêssea troncos que para cá se transfe- 
rem, ao afastamento no espaço, ditado pela mudança, juntaf-se-á o 
afastamento no tempo, criado pela sucessão das gerações, dupli- 
cando-se, de tal arte, as dificuldades na solução dos problemas 
genealógicos, já tão difíceis entre nós, por condições especiais da 
vida brasileira e da extensão geográfica do Brasil. 

CXXXIV 

Quanda dei a estas notas o título de subsídios genealógicos, foi 
certamente com o intuito de fazer delas ajutórios para o desenvol- 



vimento dos estudos da especialidade genealdgica. h i m  sendo, 
muita hipótese, muita matéria sujeita à revisão, tem cabimento aqui, 
bem como capítulos incompletos, que os interessados lêem e, por- 
que SELO $nterassados, ~emetem as devidas retifieaçães e amplia- 
ções, sempre recebidas com especial agrado. 

Continuo a pedir a todos que saibam dêstes subsídios, direta- 
mente ou por informqões, que me façam o especial obséquio de 
auxiliar quanto à exatidão dos dados aqui anunciados, dando-me a 
colaboração que fôr possível. 

Relativamente à descendência do casal dr. Francisco de Paula 
Ferreira Felizarda Cândida de Siqueira, tenho em mãos algumas 
ampliações e uma ligeira retificação, que passo a transerever: 

Quanto à filha Maria Luisa de Paula Ferreira, casada com o ca- 
pitão Elpídio Lopes de Azevedo, é a seguinte a geração completa: 
1 - Maria de Azevedo, solteira, nascida em Rezende; 2 - tenente- 
coronel Mário de Azevedo, casado, nascido em Remde, Comau- 
dante de um dos batalhóes da Força Pública de Sáa Paulo, escritor; 
3 - Anterior, falecida na infância; 4 - Maria Natalina, idem; 
5 - professor Fraucim Lopes de Azevedo, nascido em Bananal, 
easado e com dez filhos; 6 - Alidéia, de Bananal, falecida; 7 - 
Heloisa de Azevedo, de Bananal, onde reside, casada com Eurico 
de Camargo; 8 - capitão Nau1 de Azevedo, de Bananal, casado, 
oficial da Fôrça Pública do Estado. O cap. Elpídio Lopes de Aze- 
vedo 6 filho de Ladislau Lopes de Azevedo, bananaleuse também, 
alferes do sétimo de Voluntários Paulistas, na Campanha do Pa- 
raggai. 

Quanto ao professor Aderbal de Paula Ferreira, casado com 
Luzia de Carvalho, são os seus filhos: 1 - Floriano Peixoto de 
I'aula Ferreira, escrivão e tabelião em Itapetininga, formado pela 
Normal local em 1926; 2 - I..irajara de Paula Ferreira, formado 
na mesma escola, em 1929, diretor do grupo escolar de Capão Bonito ; 
3 - Beujamim Constant de Paula Ferreira, que trabalha no co- 
mércio, aqui,na capital; 4 - Iracema de Carvalho Ferreira, for- 
mada na Normal de Itapetininga, em 1924; 5 - Guanabara de 
Carvalho Ferreira, tambgm formada, na mesma escola, em 1928, 
exercendo o magistério no grupo escolar "Antônio Padilha", de 
Sorocaba, onde seu marido Tomás Rodrigues é negociante. 

Quanto à Mariana de Paula Ferreira, foi a primeira eapôsa 
de José Manuel Pereira Pacheco, cearense, que abandonara, no 
primeiro ano, o enrso da Facnldade de Medicina do Rio de Janeiro. 

Gostaria que t8das as famílias das quais tenho tratado aqui, 
tomassem o trabalho de me mandar suas observações sôbre a matéria 
dos meus modestos subsídios, o que acontece, de quando em vez, é 
verdade que mais raramente do que desejava. 



O Instituto Cenealógico  brasileiro^ acaba de imprimir, no Esta- 
belecimento Gráfico "Cruzeiro do Sul", desta capital, duas curiosas 
publicações da especialidade que eomtitui o objetivo do referido 
Instituto. Uma delas é o número inicial da série "Índices Genealó- 
gicos Brasileiros", organizados pelo tenente-coronel Salvador de 
Moya, o infatigárrel trabalhador' que todos conhecemos. 

Trata-se do índice onomástico, ordenado pelo nome de batismo, 
do "Catálogo Genealógico", de frei Antonio de Santa Maria Jaboa- 
tão, ORDIXIS FRATRUM MINORUM, falecido em 1768. São 
oitenta e quat.ro páginas, bem impressas, e nada se torna preciso di- 
zer a respeito da sua utilidade, tão manifesta é. A seguir virão 
outros índices, das demais genealogias, inclusive o dos nove tomos da 
"Genealogia Paulistana" (1903-1905), do dr. Luís Gonzaga da Silra 
Leme. 

O outro volume que o Instituto Genealógico Brasileiro lança à 
pnbli'cidade é também o primeiro da série "Biblioteca Genealógica 
Brasileira". Inaugura-a um ehudo do dr. Geraldo hfajela Cardoso 
de hlelo sobre "Os Aimeidas e os Nogueiras do Bananal", em 
cento e oito páginas de texto, acompanhadas de duas árvores de tos- 
tados, do autor e de sua esposa, uma "Almeida e Nogueira", Felacio- 
nada nas páginas 42-43 da obra. recém-impressa.. 

O antor, mais do que qualquer outra .pessoa, sabe (e confessa-o) 
que o estudo apresenta lacunas, dado o fato da família em questão 
ser grande e espalhada. Sempre se faz preciso ir repetindo que são 
comuns as lacunas em trabaihos de tal gênero. Todavia., quando a 
gente reflete na soma de energia gasta para se chegar a um resul- 
tado, como o que o autor conseguiu, tem estrita obrigação de aplau; 
dir, sem reservas, o. empreendimento, E u  nunca estive fora do Bra- 
sil e ignoro se algures é relativamente fácil a obtenção de dados para 
a feitura de linhagem. Aqui, entre nós, não vejo facilidades, e afir- 
mo-o por experiência própria. É preciso insistir até à imprudência, 
em muitos casos. Cartas sem resposta, então.. . E o curioso é que 
as dificuldades surgem às vêzes do lado dos parentes mais chegados! 

O dr. Geraldo Cardoso de Meio intercalou, no texto, trinta e 
seis retratos, o que 6 digno de aplauso. A documentação iconográfica 
aumenta deveras qualquer trabalho genealógico, pela adjunção de 
i m  mérito novo. Penso que a fotografia se generalizou no interior 
de São Paulo e das antigas proríncias cireunvizinhas, depois de 1860. 
Antes dessa data talvez seja de bom aviso não pensar em retratos 
fotográficos. Havia, porém, não só nas fazendas, como nas casas bem 
montadas, retratos a óleo, tantas vêzes feitos por artistas de vaior. 
Certas famílias possuiam coleçòes de quadros, com retratos dos seus 
maiores, e seria util fossem reproduudos nos livros de genealogia. 

Li, na obra em questão, refefências a estudos meus, desta série 



,de subsídios genealógicos, quanto à ligação de Izabel da Silva Leme 
,nascida no Arrozal (náo será Arraial?) de Baependi, aos seus tron- 
cos, catalogados em Silva Leme, "Qenealogia Paulistana", volume 
sexto, título "Bicudos", página 433. Na verdade foi essa uma pes- 
tquisa interessantíssima, que encerrei com resultado favorável. 

Vejo ainda que o dr. Geraldo aceitou, como definitiva, minha 
hipótese da ligação de Antônio Rodrigues Pinto, conforme a exyus 
n o  subsídio cento e dois, saído na ediqáo do "Correio Paulistano" de 
6 de junho de 1941. Quem sabe descobriu êle elementos capazes de 

.,erigir em verdade aquela minha suspeita, muito simpática de certo? 
Todo trabalho de genealogia de uma zona pode ser representado 

por um círculo, tangencial a outros, que são os trabalhos similares da 
mesma zona. Êsses pontos de eontacto aprazem aos seus autores, e 
6 agradável e habitual evidenciá-los, para as vantagens daí decor- 
:rentes. ERn alguns trechos do livro "Os Aimeidas e os Kogueiras do 
Bananal", descubro alguns eontactos com assuntos que me são fami- 
liares. Assim, por exemplo, na página doze na citacão de Roque 
Bicudo Leme (Subsídio cinquenta, de 24-5-1940) ; na página vinte e 
cinco, quando fala do dr. Miguel José de Morais Castro (subsídio 
noventa e um, de 7-3-1941) ; nos vários lugares em que aponta Ana- 
cleto Ferreira Pinto e o sargento-mor Ventura José de Abreu, seu 
.sogro ("Revista do Arquivo M'unicipal", volume vinte, e subsídio 
oitenta e nove, de 21-2-1941) ; na referência ao dr. Pedro Rodovalho 
&Iarcondes dos Reis, pagina noventa e sete, e na da baronesa de 
Aguiar Valim, página sessenta e dois ("Revista do Inntituto Histó. 
rico c Geográfico de São Paulo", volume trinta e einco, páginas 
115-116) ; na citaqáo de Antônio Ramos Leite e Clotilde Leme, pá. 
gina vinte e do& (("Re>?sta do Arquivo Municipal", volume qua- 
torze, página 40, e volume vinte e sete, página 180). São os pontos 
tangenciais que me ocorrem de momento.. 

Confesso que li com prazer o estudo genealcígico do dr. Ge- 
raldo Cardoso de Melo, quando mais não fôsse pela porção de conhe- 
cidos, que se me depararam nos vários capítulos, e alguns nomes 
tão gratos de recordar: José de Almeida Paca, companheiro de pro- 
fessorado; João de Azevedo Carneiro Maia e José Afonso Luzzi, 
colegas da turma de Direito de 1909 ; as irmãs Leite e Silva (Silvia 
r Helena) e as irmãs César Nogueira (América, Ereília e Marina), 
tão bons elementos da Normal do Braz, quando por lá andei; as ir- 
mãs Dlangini de Almeida e Alvares Rubião, na praça da República, 
inteligentes, aplicadas; Miriam Semíramis da Cunha De1 Picchia, deli- 
cada, alegre, viva. E não sei se fiz menção de todos os colegas e de 
%$das as alunas. Gostaria também de falar nos méritos de Virgínia 
.Soares Bastos, cnja vida escolar conheço de sobejo, embora não ti- 



vesse sido minha discípula, mas não quero sair dos limites das clas- 
ses escolares que lecionei. 

CXXXV 

Nos subsídios cento e vinte e seis e cento e vinte e oito, tive oea- 
sião de me referir ao alferes José Cordeiro da Silva Guerra, nascido 
em São João d'El-Rei, filho de Manuel da Silva Cordeiro e de Felí- 
cia de Deus Guerra, falecido octogenário, em 1848, em Guaratiu- 
guet', onde residia desde 1801 e onde deixou geraçso de  dois casa-~ 
rnentos, com Maria Isabel Jaeinta da Trindade e com Ana Fran- 
cisea das Chagas. 

Amigo do inconfidente Domingos Vieira, afirma Elói Pontes,.. 
no seu livro "A vida agitada de Raul Pompéia", tendo em casa a 
sobriiiha Matilde Umbelina de Castro, que levou, em 1803, para Re- 
zende. Convbm não esquecer que esta Matilde casou em Rezende 
ao 22 de janeiro de 1810, com Antônio Joaquim de Ávila (Pompéia) 
e &o os avós paternos do escritor R,aul de Ávila Pornpéia (1863-1895.), 

Como se diz que Matilde era descendente de João Zózimo Cor- 
deiro da Silva Guerra, fica-se imaginando que João Zózimo seria 
irmão de José Cordeiro. Ambos da família de Tiradentes, escreve d.. 
Franeisea Basto Cordeiro, citada pelo dr. Rodrigues Otávio (pri-~ 
meira série de suas memórias): 

Matilde Umbelina era sobrinha de Alvarenga Peixoto, refere. 
pessoa da família, repetindo, de certo, alguma tradição respeitável. 

Descendência de Alvarenga Peixoto, lê-se na imprensa desta. 
capital, quando se noticiou o falecimento de Rodolfo Mirauda, bis- 
neto de Matilde Umbelina. , 

Ináeio José de Alvarenga Peixoto (1744-1793) casou em Minas,. 
em 1778, com Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira (1759- 
1819) e deixara,m quatro filhos: dois morreram solteiros, um easou~ 
em 1811 e outro em 1821. De Ináeio e Bárbara não descende Matilde 
Umbelina de Castro. 

Da familia de ,Tiradentes. . . Procurei elucidar êste ponto, diri- 
gindo-me ao gendogista mineiro A r t w  Vieifa de Rezende e Silva, 
que tem trabalhos sobre a família de Tiradentes. Artur Rezende pe- 
diu eselareeimentos ao professar Basílio de Magalhães e ao major 
Samuel Soares de Almeida, genealogista, todos mineiros. 

Eis os têrmos da consulta de Artur Rezende: "Rio de Janeiro,, 
7 de abril de 1936. Meu caro pfofefessor Basílio de Magalhães. Sau- 
dações. Para atender a um amigo a quem muito desejo servir, eu 
peço ao amigo a fineza de me dizer quais as relações de parentesco de, 
Raul Pompéia com o Tiradentw. 



"Ao tomar posse de sua cadeira n a  Academia Carioca de Letras, 
disse d. Francisca Basto Cordeiro que Raul Pompéia descende de 
João Zózimo Cordeiro da Silva Guerra, sendo, portanto, sobrinho- 
neto de Tiradentes. Que me pode esclarecer sôbre êste ponto? Acfes- 
centa aquela escritora que TODA a família de Tiradentes abando- 
nou DIAMANTINA ( ? !  !) fazendo escala por Formiga, Três Pon- 
tas, Campanha e Itajubá, e estabeleeendwse em Guaratinguetá. E 
conclui: Durante êsse longo e doloroso êxodo, nasce Matilde Umbe- 
fina de Castro Pompéia, avó de Raul. 

"Não morava em D'ia,mantina a família do Tiradentes. Tenho 
ae ORIGINAIS dos testamentos de d. Antónia Rita de Jesus Xavier, 
avó de minha sogra, a qual sempre residiu na Lagoa Dourada, e do 
padre Antônio da Silva dos Santos, residente em Barbacena e de 
quem foi quarto testamenteiro o meu bisavô capitão Antônio de 
Uthra (como o padre escreveu) Nieácio. 

"Muito grato ficarei pela presteza com que me atender". 
Igual carta foi enviada ao major Samuel Soares de Almeida. 

Basílio de Magalhães respondeu a 13 de abril, nestes termos: 
"Ilustre confrade e amigo dr. Artur Rezende - Uma terrível 

dor reumática no braço direito, - a qual não desapareceu de todo 
- impediu-me de responder mais cedo à sua prezada carta de 7 do 
corrente. 

"Quando d. Francisoa Basto Cordeiro fêz uma conferência sô- 
bre Raul Pompéia, publicada no "Jornal do Comercio", há uns dois 
ou três anos, - escrevi ao meu velho amigo Rodolfo Miranda, da 
família de Raul Pompéia, pedindo-lhe informações sâbre o tal paren- 
t~sco com o Tiradentes. Respondeu-me êle de pronto, que não possuía 
sôbre o caso documento algum, nem inform+ão positiva. Como tam- 
bém sei que a f a d a  de Tiradentes não morava em Diamantina, 
pus e ponho em dúvida a afirmação de d. Franeisea Basto Cordeiro. 

Nas minhas pesquisas dbre  a genealogia do herói mineiro, nada 
encontrei até hoje que justifique o parentesco de Raul Pompéia 
com o Tiradentes. 

"Creia-me sempre cordialmente seu - Basilio de Magalhães". 
Agora a resposta do major Samuel Soares de Almeida: "For- 

miga, 15 de abril de 1936. Ilmo. sr. Artur Rezende - Rio de Ja- 
neiro, Saudações. - Acuso a recepção da sua estimada carta de 7 do 
corrente, em resposta muito desejava dar boa nota quanto ao que 
nela se continha, a iespeito de Raul Pompéia descendente de João 
Zózimo Cordeiro da Silva Guerra. Ignoro êste ponto. 

"Houve um ramo de uma das tias de Tiradentes que morou 
em Curvelo, perto de Diamantina. Sôhre a genealogia de Tiradentes 
e de todos os irmãos e mais três tias, eu a tenho completa, com 
a d a s  os documentos extraidos fielmente (talvez mais de setenta). 



aste grande volume manuscrito acha-se em minha casa em São João. 
dlEl-Rei, onde eu posso verificar, em 15 de Junho, quando eu fôr as. 
ferias. Do amigo Samuel Soares de Aimeida". 

Eis aí três cartas, de pessoas autorizadas, de cuja leitura. atenta 
não re poderá concluir pela liquidez dêsse caso de parentesco de 
Raul de Ávila Pompéia, em relaçáo à família de Joaquim José da 
Silva Xavier. Antes de mais nada, é necessário que se estude a. 
fignra de João Zózimo Cordeiro da Silva Guerra, muito interessante 
no seu papel de elo de Matilde Umbelina de Castro a uns troncoa 
mineiros conjecturais, de meados do século dezoito. A pesquisa em 
tôrno de João Zózimo nem será mesmo difícil, pois se irmão do al- 
feres José Cordeiro, o de Guaratinguet4, andará situado pelo Sul  
de Minas, entre os anos de 1760 e 1850. Zona próxima e 
era pouco afastada. Para dar um palpite: São João d'El-Rei. 

As tradições de família amiúde consignam, na categoria de pa- 
rentes, muitos para os quais haveria apenas amizade íntima. Por 
outro lado, antigamente, era frequentíssimo o tratamento de "prima", 
entre os paulistas, dadas as origens comuns, vicentinas e piratinin- 
gana$. Assim, não é de estranhar que, em tantas ocasiões, apare- 
cessem primos que de fato não podiam usar êsse título. Primo indica 
origem comum. laços de sangue. Concedido o tratamento de prima 
a um que não o fôsse de verdade, passadas algumas geraçóes havia. 
de aparecer a idéia de parentesco, não comprovada em pesquisas cui- 
dadosas, feitas posteriormente. 

CXXXVI 

Xuito oportuno é o artigo que o professor Francisco da Sil- 
veira Bueno publicou no "O Estado de São Paulo'', edição de 2 5  
de janeiro de 1942, sob o título "De gramática e de direito". ale 
passa em revista as várias maneiras pelas quais os autores classi- 
ficam, na lingua portuguêsa, os elementos constitutivos da loeução 
substantiva do nome próprio, ou "expressão personativa", conforme 
a denomina. 

Dá muitos exemplos, emite opinião e conclui pedindo aos sá- 
bios que se pronunciem a respeito. De pleno acordo, mas com a 
adenda: que se pronunciem individualmente ou coletivamente, nas 
sociedades que o podem fazer com proveito, como, por exemplo, a 
Sociedade de Filologia, a que pertence o autor do artigo, a Acade- 
mia Paulista de Iietras, ou sua irmã mais velha e de mais auto- 
ridade, a Academia Brasileira de Letras. 

Sem entrar na análise, que o problema comporta, há muito< 
tempo adotei para meu uso, o critério de Eduardo Carlos Pereira,. 



já muito vulgarizado e fácil de memorizar: Alferes (prenome), 
Joaquim (nome), José (sobrenome), Silva Xavier (cognome), 
Tiradentes (agnome.) 

Náo é só nesse ponto que aparece o interêsse do genealiogista. 
Maior éle é ainda na nomenclatura dos graus de parentesco, onde o 
uso vai intiloduzinck absurdos, como se nota em relação ao pai do 
bisavô. Disso, porém, já tratei no subsídio cento e vinte sete. 

Alguns têrmos usuais, iildicativos de parentesco, são vagos e 
exigem explicação complementar, como se dá com "primo", "cunha- 
do' e até com "tio". Em tempos não muito antigos, tio era não só 
o i m ã o  do pai ,ou da mãe, como tamb6m o primo dêstes. Seria o 
caso de se adotar, aqui, a expressb tio-primo, muito satisfatória. 

Outro estudo, em que a precisão das informações se torna essen- 
cial ao genealogista, é o relativo à toponímia, ou seja a designação 
dos lugares p e h  seus nomes. Os povoadores paulistas espalharam- 
se em regiões extensíssimas, fundaram localidades em Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.. . 

Quantas vêzes diante de um doe~~mento em análise, faz-se mis- 
ter excursão demorada do pesquisador gen~alogista pelos domínios 
da  toponomástiea e a verificação de como os lugares mudam de no- 
me, entre nós, com facilidade de espantar. 

Há tempos andei estudando uns Dutras, de Barbacena, para a .  
determinação exata de quem era Jerônimo Dutra, ali existente, em 
meados do século dezoito, casado com Antónia Maria da Assunção, 
e com pelo menos a filha Bernardina de Sene (Dutra), nascida na 
Borda do Campo e casada, aos trinta de maio de mil setecentos C 

setenta c quatro, na capela do Pôrto do Turvo, filial da matriz da 
Senhora da Conceição da Aiuruoea, com José &vares Palmeira, 
"natural e batizado na Freguesia de Pouso Alto", filho de Ven- 
tura Alvares Palmeira e de Rosa Pinto. 

Já falei nessa Bernardina de Sene (Dutra) várias vêzes, dado 
o fato de ser minha trisavó, mãe de meu bisa& capitão Manuel 
Alves de Sene, nascido em Aiurnoca em 1'786 e falecido em Silveiras 
em 1851. Jerônimo Dutra, acima indicado, é, pois, um dos meus 
trinta e dois tetravós e merecia, assim, um trinta e dois alros da 
ateneão que todos n6s prestamos aos venerandos pais dos nossos 
dezesseis trisavós. 

Quem toca nesses Dutras de Barbacena, cam algum interêsse, 
6 Artur Vieira de Rezende e Silva, o douto genealiogista de Cata- 
guazes. Na "Genealogia Mineira", segundo volume, segunda pafte 
(1938), de página 259 a página 283, há o que ler sôbre Dutras. O 
autor supõe que os Dutras teriam vindo para Minas no primeiro 
quartel do século dezoito, estabelecendo-se nas zonas de Queluz, 



Barbaeena e Lagoa Dourada. Acha que havia pelo menos dois ra- 
mos: os Dutra GonMves e os Dutra Nicácio. 

Convém aqui lembrar que a "Genealogia Paulistana", volume 
111, título "Prados" página 322, enumera Gaspar Vaz da Cunha, 
casado com Maria Dutra, filha de Manuel Dutra Machado, natural 
êste da ilha de São Miguel e estabelecido em São Paulo, onde fale- 
ceu em 1711. Ora Gaspar Vaz da Cunha e mulher moraram no 
sítio da Borda do Campo e êle aí faleceu em 1769. Teria Gaspar pro- 
curado parentes da esposa? 

A Borda do Campo, antiga residência de Puùís, esteve debaixo 
da direção dos Jesuitas. Extinta a Companhia, foi incorporada a 
Barbacena com a denominação d.e Distrito de São Sebastião dos Tòr- 
res. Parece que é isso 'o que informam os livros. 

Quando a Borda do Campo andava com os Purís, Queluz de 
Minas se chamava Freguesia de Nossa Senhora da Glória dos Cari- 
jós. Era o caso de se indagar que propensão teriam os Dutras, em 
respeito aos selvícolas. Obra de catequese? 

Ari Florenzano, genealogista de Lavras, Minas, esteve pnbli- 
cando, na "Revista do Instituto de Estudos Geuealógicos," umas 
certidões mineiras às guais já fiz referência. No volume 3-4, de 
1938, página 207, sob numero seis, a.pareoe a certidão do casamento 
realizado aos 24 de Janeiro de 1734, na Igreja de Carrancas, muni- 
cípio de Lavras, de Jogo Gonçalves Dntra, "natural e batizado na 
Iiha do Faial", filho de Jerônimo Dutra e de Maria Pies ,  com 
Afaria Dias, "natural e batizada em Jacareí", filha de Francisco 
Dias, e de Dfaria Bicudo, de Jacareí. 

Esse apontamento vem repetido na página 173, volume 5, de 
1939,da sobredita "Revista", com pequenas diferenças que não al- 
teram a subbtbcia da questão; "Jóas", por Joáo; Maria "Perei- 
ra", por Maria Pires. 

Eis ai pois um Joáo Gonçalves Dutra existente nas Carrancas no 
ano de 1734, filho de Jerònimo Dutra e de Maria Pires ou Pereira. 
Havendo, pela mesma época, na Borda do Campo, um Jerònimo 
Dutra, caaado com Antónia Maria da Assunção, o espíritoé levado a 
crer que João Gonqalves Dutra e Jerònimo Dutra eram irmãos, 
filhos de Jerônimo Dutra, do Faial, e de Mafia Pires ou Pereira. Hi- 
pótese, por enquanto. E, assim, Jerònimo, marido de Antónia, seria 
dos Gonçalves Dutra a quem se refere Artnr Vieira de Rezende e 
Silva no lugar citado acima, da sua documentada e exee- 
lente "Genealogia Mineira". 

As hipóteses têm a vantagem de facilitar aos interessados uma 
apreensão rápida do problema em estudo. Em várias oportunida- 
des que se me ofereceram aqui e algures, alvitrei que o pai de 
Bárbara Heliodora Guilhemina da Silveira (1759-1819), ou seja 



o dr. José da Silveira e Souza, deveria ser o José, filho do sargentb- 
mor Estanislau da Silveira e Souza (Silva Leme, "Genealogia Pau- 
listana" volume quinto, página 512, em título "Toledos Pizas"). To- 
mando em consideração êsse caso geuealógico, o dr. Luís Ribeiro 
do Vale trouxe, para o assunto, a atenção do dr. Paulo Fortes de 
Oliveira, do Rio de Janeiro. O dr. Paulo achou, em papéis do ar- 
quivo do sr. major Samnel Soares de Almeida, o testamento do dr. 
José da Silveira e Souza, com declaração irretorquível de ser filho 
de Pantaleão de Souza.. . 

Ainda será consôlo e grande se se shegar a descobrir que Pan- 
taleão de Souza havia casado com m a  das filhas do sargenta-mor 
Estanislau da Silveira e Souza. Se nem isso se provar, que derrota, 
a minha! 

CXXXVII 

Prosseguindo no estudo relativo h identificação de uns Gaspar 
Correia Ireite, de São Paulo, de Goiás e Paxaná, a respeito de quem 
falei no subsídio cento e trinta, devo acrescentar qne o problema 
apresenta agora maior dificuldade, trazida pela carta de 29 do re- 
ferido mês na qual o desembargador João Francisco de Oliveira 
Godoi, a meu pedido, enviou dados interessantes, colhidos em velhos 
arquivos goianos do século dezoito. 

O desembargador Godoi, filho de Pindamonhangaba, formou-se 
em São Paulo em 1888 e fez carreira de magistrado em Goiás. 
Aposentado, dedica-se a estudos de genealogia, procurando ligar os 
velhos povoadores do seu Estado de adoção aos primitivos troncos do 
seu Estado natal, precisando, para isso, recorrer aos arquivos paro- 
quiais das mais antigas freguesias goianw, numa pesquisa incessante 
feita diretamente ou por mão de amigos, entre os quais se destaca o 
padre José da Trindade Fonseca e Silva, genealogista e historiador, 
vigário da paroquia goiana de Campo Formoso. 

No caso de Caspar Correia Leite, a questão agora apresentase 
da maneira seguinte: 1 - Na "Genealogia Paulistana", volume 111, 
página 112, há um Caspa? Correia Leite, que casou em São Pauia 
tm 1705; 2 - No mesmo volume, ainda em título "Prados", página 
127, lê-se o nome de um filho do anterior, homônimo do pai, um 
Gaspar Correia Leite, casado em Pindamonhangaba, em 1735; 3 - 
No primeiro censo das Ordenanças de Curitiba, 1765-1766, aparece 
um Gaspar Correia Leite, viuvo, já pela altura dos sewenta anos, 
mineiradop, que havia andado em Goiás; 4 - Também em Curitiba, 
filho do numero três, morava um outro Gaspar Correia Leite, ho- 
mônimo do pai, nascido por 1755, em Santa Cruz dos Goiases, então 



bispado do Rio de Janeiro ; 5 - Na carta suprseitada, do desembar- 
gador João Francisco de Oliveira Godoi, faz-se menção de um 
Gaspar Correia Leite, falecido a 1 . O  de maio de 1765, com 44 anm 
de idade, em Jaraguá, natural de São Paulo". 

Que parentesco unirá os números um, três e cinco da relação 
aqui apresentada? 

Seria um dos dois primeiros da enumeração o marido de Ma- 
bnela PerpAtua de Cerqueira Leite (Silva Leme, 111, página 419, 
título "Penteados"), viúva, em 1755 e depois rm 1773 casada outra 
vez com o portnguês Antônio Gomes da Cunha? 

É conveniente relembrar aqui a opinião do sr. Joaquim Boni- 
fácio de Siqueira, autor goiano, em trabalho citado no subsídio 
cento e trinta, quando afirma que Manuela Perpétua de Cerqueira 
Leite fora casada com o guarda-mor Gaspar Correia Leite, viúvo de 
Maria Portes d'El-Rei. 

Pondo em dúvida., como ponho, o asserto do geuealogista goiano 
da família Siqueira, devo declarar que o faço simplesmente pelo de- 
sejo de identificar o viúvo de Maria Portes dlEl-Rei com o miuei- 
rador viúvo de Curitiba, quase sexagenário em 1765-1766 e que 
também havia residido em terras goianas. 

Outra carta recebi, do desembargador Godoi (biografado no livro 
de Ataide Marcondes, sôbre Pindamonhangaba, datada de 21 de ja- 
v.eiro dêste ano, com informes elucidativos de questóes que tratei 
ric subsídio noventa e nove, de três de outubro do ano passado. Era  
o caso que frei Adalbei-to Ortmann, O. F. M., desejava esclarecer a 
filiqão de Francisca de Paula da Paixão, que foi religiosa no Con- 
vento da Luz e ali faleceu a 26 de fevereiro de 1842. 

Ora o padre José da Trindade Fonseca e Silva achou, num livro 
estragadíssimo pelas traças, abrangendo os anos de 1757 a 1765, de 
batismos da Freguesia de Meia Ponte, hoje Pirinópolis, o seguinte 
precioso registro : 

"Aos dez dias do mês de junho de mil setecentos e sessenta e 
cinco anos, nesta Matriz de Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte, 
I-satizei e pus os Santos Õleos a FRANCISCA inocente que nasceu a 
dois do dito mês e ano, filha de Antônia de Godoi Moreira, batizado 
na Freguesia do Bom Sucesso de Pindamonbangaba, bispado de São 
Paulo, e de sua mulher Ana de Siqueira Leite, batizada na Fregue- 
sia de Santa Cruz de Gnaiaz, deste Bispado; neta pela parte pater- 
na de Dliguel Godoi Moreira batizado na dita de São Paulo e de sua 
mulher Maria Leite de Araújo, batizada na mesma cidade; e pela 
parte materna de Franscisco de Siqueira Gil, batizado na Vila de 
. . . . . . . ., Bispado de São Paulo e de sua mulher Ana Ribeiro Lèite, 
batizada na Freguesia de Nossa Senhora da Penha de.. . . . . . . . . 
Foram padrinhos Domingos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 



solteiro e Dona.. . . . . . .uela Perp . . . . . .Leite viúva ambos morado- 
res nesta Freguesia, e para constar fiz êste assento. O vigário L u h  
Manuel de Menezes Masearenhas". 

E também êste outro assentamento: "Aos oito dias do mês de Se- 
tembro de mil setecentos e sessenta e seis anos, nesta Freguesia de 
Sossa Senhora do Rosário da Meia Ponte, batizei e pus os Santos bleos 
ao inocente LUIZ, que nasceu a trinta e um do mês de Agôsto da 
mesmo m o  acima, e é filho legítimo de Antônio de Godoi Moreira, 
natural e batizado na Freguesia de Pindamonhangaba do Bispado de 
S. Paulo, e de sua mulher Ana de Siqueira Leite, natural e batizada 
lia Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Arraial de Santa 
Cruz dêste Bispado; neto pela parte paterna de Miguel de Godoi 
Moreira e de Maria Leite de Araujo, sua mulher, naturais da Bis- 
Sado de São Paulo; e pela materna de Francisco de Siqueira Gil 
natural e batizado na dita Freguesia da Vila de Pindamonhangaba, 
e de sua mulher Ana Ribeiro Leite, natural e hatimda na Freguesia 
de Nossa Senhora da Penha de Araçariguama do Bispado de Sáa 
Paulo. Foram padrinhos o Reverendo Doutor Luiz Manoel de Me- 
iiezes Masearenhas e Dona Manuela Leite de Proença, mulher de 
Oregório da Silva Bailam, e todos sáo moradores e fregueses desta 
mesma Freguesia, e para que conste fiz êste assento. O Coadjutor 
Carlos Francisco Torres". 

aste segundo registro aparece na página oitenta e sete de ma 
livro de batizados, sem número, para os anos de 1765 a 1774. 

Vê-se, sem esforço, que são numerosíssimos os casos de genealo- 
gia paulista em que se tornam absolutamente necessárias as contri- 
buiçóes dos pesquisadores goianos. Lembro-me que ainda há pouco 
tempo andavam aqui em São Paulo procurando elementos para a 
estudo do capitão José Frariciseo de Camargo Fleuri, que morou eiil 
Soroeaba e ali até testemimhou o casamento do sobrinho, aos 28 
@e novembro de 1860, segundo informa o revmo. conêgo Luiz Cas- 
tanho de Almeida, consultado sôbre o caso. Tal sobrinho era o ar. 
Antonio Augusto d e  Padua Fleuri, filho de Antônio de Padua 
Fleuri e de Augusta Rhsa Gaudie Lei. 

Na "Revista Genealógica Brasileira", número um, páginas 99 
c 100, existe um trabalho do desmhargador Godoi ampliando Silva 
Leme, onde se enumeram sete filhos de Rosa &faria de Lima Camar- 
go, casada, em Meia Ponte, com João Fleuri Coelho, filho legítimo de 
Luiz Coelho Furtado e de Joaua Emília Leite. Rosa Maria era filha 
do guarda-mor José Cardoso de Camargo (Silva Leme, volume I, pá- 
gina 433) e de hfássia Bueno da Fonseca. Eis a lista dos sete filhos 
de Rosa Maria e João Fleuri Coelho: 1 - Padre Luiz Gonzaga de 
Camargo Fleuri, 2 - Antônio de Padua Fleufí, 3 - Maria das 



Dores Fleurí; 4 - Méssia Bueno Fleurí, 5 - Ana das Dores Fleurí, 
f%- José Francisco de Camargo Fleurí, e 7 - João Fleurí de Camar- 
80. 

Talvez essa adenda a Silva Leme, do desembargador João Ffan- 
cisco de Oliveira Godoi, no lugar citado, venha resol.ver o problema 
genealógico relativo ao capitão José Francisco de Camargo Flenrí, 
a quem aludi linhas acima, e que é o número seis da relação copiada. 

CXXXVIII 

As recentes festas comemorativas realizadas em Taubaté e Cam- 
pinas, a propósito da elevação dessas localidades a mais elevada ca- 
tegoria administrativa, deram ensejo para que se repetissem coisas 
erradas, já corrigidas entretanto, mesmo aqui nesta seção genealó- 
gica, pois o genealogista, procurando como procura, dados exatos 
para as suas necessárias ligações, vai "ipso fato" encontrando ele- 
mentos históricos mais precisos do que os anteriormente aceitos. 

Taubaté não poderá dizer, a respeito de Carlos Pedroso da Sii- 
veira (1664-1719, tão beq focalizado por Francisco de Assis Car- 
valho Franco, no seu papel de trigésimo sétima capitão-mor governa- 
dor da Capitania de Itanhaem, senão que nasceu o mestre de campo 
em São Paulo, o que consta do testamento existente em mãos de Félix 
Cuisard Filho. 

E Campinas, em razão da verdade histórica, tem de aceitar, como 
data da mudança de Francisco Barreto Leme do Prado, de TaubatB 
para Jundiaí, época posterior a quatro de dezembro de mil seteceu- 
tos e quarenta. Nesta série de subsídios, nos de primeiro de dezem- 
bro de 1939 (XXV) e de dezenove de Janeiro de 1940 (XXXII), 
publiquei certidão do batismo de João filho de Bameto Leme e de 
Pdsa Maria, realizado em. Taubaté na casa de Diogo da Silva Rego, 
irmão de Barreto Leme (S. L. volume 111, página 27 título "Raposos 
Qóis"), aos quatro de dezembro de 1740. Os pais, segundo atestou o 
vigário Felipe da Silva, eram "naturais e moradores nesta fregue- 
bia", ou seja, moi-adores em Taubaté. Tal certidão de batismo que 
O Arquivo da Cúria conserva, está no processo de dispensa matri- 
monial entre partes Antônio Machado Ribeiro - Maria Barbosa do 
Xego (1749). 

preciso confesar que entre n6s não há muito amor à pesqui- 
sa de dados exatos e minuciosos. Alega-se falta de tempo para isso, 
quando o que existe, na verdade, é falta de disposição e de háhito. 
Sendo assim, a maior parte se contenta com o "parece", o 
"pode ser", o "mais ou menos". A tradição encarrega-se de de- 
formar ainda mais aquilo que já nascera meio torto. 



Ainda nesta sentido, embora não se versasse materia de data 
centenária, li afirmação errônea, colhida em Areias, em interes- 
sante eorrespondencia que o jornal "O Estado de São Pad!oJ' 
publicou na edição de 31 de janeiro de 1942 Tratando do capitão-mor 
Gabriel Serafim da Silva, escreve a eorfespondente que êle era "mi- 
neiro, solteiráo e riquíssimo". Tenho já estudado um pouco êsse len- 
dário capitão-mor Gabriel e até já publiquei qualquer coisa sobre êle, 
inclusive n a  "Revista do Arquivo Dfunicipal de São Paulo", volume 
XLVIII, de junho de 1938, em artigo sob o título "O destino de uma 
grande herança ou os 28 sobrinhos do capitão-mor Gabriel Serafim da 
Silva ". 

Nos recenseamentos de Areias sempre se diz que êle é natural 
de São Paulo. De fato, seus pais eram daqui, aqui moravam e 
Gabriel deve ter nascido no bairro de Pinheiros, onde Bento Leme 
da Silva tinha casa de negócio. Eis aí o registro do batismo do mi- 
lionário solteirão, conforme o que consta de livro dos batizados da 
Sé, existente no Arquivo da Cúria Metropolitana de S. P a u b :  

"Aos trinta e hum de Março de mil setecentos e oitenta anos 
nesta Sé de Sam Paulo, baptizou, e poz os Santos Oleos, o Reve- 
rendo Douctor Cura Francisco Dias Xavier a GBBRIEL filho de 
Bento L,eme da Silva, e de sua mulher Anua Joaquina Boa 
Morte: Foram padrinhos André de Barros Rego po> seo procura- 
dor Gabriel Antunes da Fonseca morador no Areal de Sabará viuvo, 
e Maria da Coneeiçam cazada, todos desta Freguezia de que fiz este 
assento, que assinei. O coadjuetor, Bartholomeu de Carvalho 
Pinto". 

Bento Leme da Silva aparece na "Genealogia Paulistana", 
volume quarto, título "Taques Pompeus", página 308. Era  gente 
de São Paulo e aqui deixou filhos. Alguns mudaram-se parz Areias 
e, entre êles, Oertmdes Teresa, que foi a primeira mulher de Joa- 
quim Rebouças da Palma (filho de João Correia Leme). Esta Ger- 
trndes é que é a mãe do major DIanuel da Silva Leme, o doador 
do sino afamado de Areias, e d b r e  êste sino contaram-me caso 
recente, muito engraçado, naseido da visita de distinto magistrado, 
em diligência de mudança de comarca. Como o juiz tivesse ido 
ver o sino, um boteiro espalhou que o juiz tinha ido arrecadar 0 

sino.. . Não era só a eomarca que ia  embora; ia também a dádiva 
preciosa do sobrinho do capitão-mor Gabriel. Daí alguns sustos 
justificados, fàcilmente apagados dentro em pouco. 

Deixando de lado as retificações, passo ao campo das pesqui- 
sas genealógicas, que são a matéria própria dêstes modestos sub- 
sídios. Andei mais uma vez ãs voltas com papeis de São Luiz d o  
Paraitinga, para atender a pedido do meu amigo dr. José Garcia 
Braga, ora residente no Rio de Janeiro. 



Garcia Braga é neto materno do capitão Pedro Paulo Pereira, 
o qual deixou numerosa descendência de dois casamentos: o pri- 
meiro, referido na 'LCronologia Paulista" de José Jacinto Ribeiro, 
segundo volume, primeira parte, página dezessete; e o segundo, com 
Ana Clara do Paraíso com os dez filhos seguintes: 1 - Teodora Pe- 
zeira, casada com Manuel Garcia Braga, e são os pais de Eliseu, Ma- 
rino e dr. José Garoia Braga, casado com Iracema, filha de Francisco 
Sales Cardoso (de Campanha) e de Ana Miranda Carvalho (de Juiz 
de Fora) ; 2 - Maria Joaquina, casada com Pedro Buloáo; 3 - 
Fernando, casado; 4 - Inocência, casado com Júlia Rebelo Pereira; 
5 - José Francisco, casado; 6 - Benvinda, casada oom João Va- 
Icntim Macedo; 7 - Ana Clara, casada com Antônio de Toledo 
Malta; 8 - Pedro Paulo Pereira, casado com Maria Vitória Gou- 
veia; 9 - Amada, casada com Antônio Rodrigues; e 10 - Maria 
Vitória Castro, casada com o dr. Francisco R.odrigues de Camargo. 

No recenseamento de São Luiz do Paraitinga, de 1843, encon- 
t re i  o capitão Pedro Paulo Pereira, com 44 anos de idade, casado 
com Ana Domingues de Castro (primeira mulher), de 32 anos, e 
com os filhos Manuel, José e Joaquina, respectivamente de onze, dez 
e oito anos. Ainda não constava o filho Bernardino. Pedro Paulo 
Pereira (Peiiha) deve ter casado em 1828, aos vinte e nove anos, e 
sua primeira esposa Ana Domingues contava então dezesseis anos. 

Pedro Paulo. Pereira era filho do portueiise Custódio Ferreira 
da Silva, casado em São Luiz, em 1797, com Maria Gertrudes da 
Penha, filha de Manuel Pereira de Castro e de Ana Fraiicisca de 
Moura. Ampliarei depois a notícia sôbre esta família. Custódio e 
Maria Certrudes da Penha já em 1809 tinham os filhos: 1 - João, 
de 12 mos; 2 - Joaquim Ferreira da Silva, de 11 anos; 3 - Pedro 
Paulo Pereira (Penha), de 9; 4 - Francisco Ferreira Damião, de 
7 ; 5 - kianuel de 2 ; 6 - Maria, de 14 anos; 7 - Ana, de 4, e 8 - 
Felícia de 4 meses. 

O capitão Manuel Pereira de Castro, natural de Aregos, bispado 
de Lamego, foi homem rico e de projeção em S. Luiz e aí já estava 
casado em 1777, com Ana Francisca de Noura, de 22 mos, natural 
de Taubaté, a qual descobri ser ariunda do tabelião &ligue1 de Sousa 
e Silva e de Bárbara Mooreirã de Castilho (Silva Leme, volume 
quinto, título "Alrarengas", página 433). 
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A PRINEIRA ACADEMIA PAULZSTA DE LETRAS 

(1770) 

Os que conhecem a história das letras brasileiras, em suas linhas 
gerais, sabem que a primeira tentativa de organização acadêmica 
realizada no Brasil foi de iniciativa do conde de Sabugosa vice-rei 
do Brasil de 1720 a 1735, que na Bahia fundou em 1724 a Academia 
Brasíliea dos Esquecidos. 

Teve sete membros fundadores designados por desfrutáveis qua- 
lificativos como tanto era costume no tempo. Destes sete acadêmicos 
um único sobreviveu na memória das gerações por ter sido o único 
também que imprimiu obra: Sebastião da Rocha Pita, a que distin- 
guia o qualificativo Vago. Fugaz vida teve tal sociedade. 

Em 1736 promoveu Gomes Freire de Andrada, do Rio de Ja- 
neiro, outra fundaçáo do mwmo gênero, a Academia dos Felizes, com 
trinta acadêmicos de número e de existência a mais efêmeva. 

Em 1752 renovou-se a tentativa de 1736, surgindo a Academia 
dos Seletos que segundo parece celebrou uma única sessão, a solene 
inaugural em honra de seu fundador, o mesmo Gomes Freire de 
Andrada. , 

Todo o gongorimo contemporâneo das nuvens de incenso dos 
académicos condensou-se nos "Júbilos da América", poliantéia dedi- 
a d a  ao ilustre patrono da ilustre companhia. 

Em 1759 inauguraram-se na Bahia os trabalhos da quarta aca- 
demia brasileira, a dos L'Renascidos", com quarenta membros ordiná- 
rios e outros tantos extranumerários. 

Pomo deveria durar a pobre academia ferida de morte em 
1760 com a súbita e miateriasa prisão do seu presidente, o desembar- 
gador Mascarenhas, que o rancor pombalino manteve dezessete anos 
detido na fortaleza de Anhato Mirim, em Santa Catarina. Desta 



Academia procedeu a "História Militar do Brasil", por Mirales im- 
pressa em 1900. 

O que muito pouca gente sabe, porém, é que em São Paulo, no 
século XVIII, se fundou igualmente uma academia, a segmda dos 
Felizes, sob os auspícios de dom Luís Antônio de Sousa Botelho e 
Mourão, Morgado de Mateus, Capitão-general, governador da Capi- 
tania de São Paulo de 1765 a 1775. 

A tal fato documenta o mais feliz achado realizado pelo Sr. João 
Fernando (Yan) de Almeida Prado, o historiador consagrado de  
"Os Primeiros Povoadores" que em sucessivos e aplaudidos volumes 
vem esquadrinhando com singular argúcia e a mais forte base do- 
cumental os fatos da primeira centúria de nosso povoament,o. 

Encontrou e adquiriu para a sua magnífica biblioteca brasileira, 
por elevada soma, de uns antiquários italianos, soberbo e volumoso 
códice maravilhosa,mente conservado, redigido em letra de consu-. 
mado calígrafo, homogênea, adornada de belas capitulares e interes- 
santes e ingênuas viuhetas. - 

Com os habituais serviçalismo e ausência de ciumes - mira- 
bile dictu! - res miranda populo! deu a conhecer a Artur Mota 
que na erudita e extraordinariamente abundante de informqões 
História da Literatura Brasileira dêle informou, relatando fatos. 
absolutamente retirados do mais completo olvido em que haviam 
eaido. 

Seja-nos permitido aqui abrir pequeno parêntese para aos lei-~ 
tores comunicar a mais auspiciosa notícia. Acha-se o Sr. Almeida 
Prado emnegociaçóes com. a Prefeitura de São Paulo a fim de tor- 
nar realidade um plano que desde muito acarinha. 

Deseja doar ã cidade de São Paulo a sua esplêndida livraria (que- 
por baixo avaliada vale uns cinco mil contos) instalando-a em ade- 
quado edificio, adrede constrnído - e ainda &s suas expensas - de 
zcôrdo com belo projeto de real gôsto arquitetônico. Reservando-ae. 
o usufruto vitalício da doa~ão pretende o Sr. Almeida Prado, ao 
que sabemos, franquear logo ao público os tesouros de sua bihlio- 
teea e iconoteea, desde que a Municipalidade Paulistana ponha ag 
serviço dêste acervo de mais de vinte mil volumes esplêndidamente 
conservados uns poucos funcionários especializados, entre outras. 
cláusulas as mais razoáveis. Como doação cultural de tamanho 
vulto pensamos que jamais se fêz coisa igual em nosso país. Tanto 
mais quanto não se resume o caso a simples entrega de numerosís- 
simas peças da mais alta valia. Acompanha-a uma organização. 
completa pronta a funcionar de modo o mais eficiente. 

Consta-nos que o Snr. Milton Improta, o atual Prefeito de São 
Paulo, sobremodo interessado pelo caso, se mostra sumamente empe- 
nhado em corresponder ao tão patriótico gesto do generoso doador, 



gesto que vem a ser o primeiro, no seu gênero desferido no Brasil 
com tamanha magnitude. Oxalá se aplainem quaisquer impecilhos 
6 que se reaIiee logo. 

Voltemos, porém, ao formoso códice que com verdadeiro deleite 
f olheámos. 

Traz à portada: BelaC&o dos festas públicas que na cidade de 
São Paulo fez o dnw. ezmo. senhor governador e capitáo-general d 
Lu& Antônio da Souza em louvor de Senhora S. Ana. Com a ocasiãa 
de colocas a sua imagem em o Altar novo da Igreja do Colégio. Ano 
ae 1770. 

A folha de rosto explica que o Morgado de Mateus mandara 
fazer uma capela nova no antigo templo jesuítico para a imagem da 
Mãe de Nosso Senhor; inaugurando-a a 19 de Agosto de 1770. 

Efetuou-se a tal "celebridade" no decurso de festas com6 ja- 
mais havia S. Paulo presenciado, realizadas de 16 a 26 de Agosto. 

Pelo que se deduz do texto do códice, não se pode dizer que a 
Academia dos Felizes de São Paulo já então existia ou se foi fun- 
dada naquele milésimo de 1770. 

Certo é que ao códice se recolheram as produções poéticae e em 
pfosa dos seus acadêmicos coparticipantes da grande sessão liter& 
ria de 25 de Agosto, na igreja do Colégio. 

Ficara esta "armada", nela se dispondo grande tablado, em que 
se fez lugar para o presidente e os acadêmicos, "eom espaldar, 
"buffet" e cadeiras tudo adornado de damasco e com 3 maior de- 
cência ". 

Era a festa consagrada a Sant'Ana, a mãe de Nossa Senhora, 
convém lembrá-lo, cujo altar estava coberto de luzes que do mesmo 
modo se distribuiam por toda a igreja. 

Nas varandas se assentavam S. ex. o capitão-general, o vigário 
capitular, dignidades do cabido diocesano, côiiegos, prelados, oficiais 
maiores, e gessoas de maior graduação na cidade. E como não 
liouvesse lugar para todos, o resto da assistência encheu, de pé, a 
nave por toda a igreja. 

Povo numeroso a aqinhou, "por ser este ato nunca até o pre- 
sente visto na cidade de São Paulo". 

A sessão presidiu o juiz de fora de Santos, dr. José Gones 
Pinto de Morais, secretariado por um beneditino e assessorado por 
dois "problemáticos", um franeiscano e um carmelita. Ao seu redor 
tomaram assento acadêmieos, muitos relkiosos e pessoas de maior - 
literatura". 

Abrindo a sessão, expôs o presidente a tão escolhida assistência 
o que era a devoção do exmo. capitão-general a Sant'Ana para depois 
passar à parte humana da solenidade: a exaltação das virtudes e 



principais agões do mesmo exmo. senhor, "assim antes como por 
todo o tempo do seu govêrno, e em hora de São Joaquim, São Luís, 
bispo de Tolosa, São Luis, rei da França, de quem era o governador 
homônimo, do aniversário do herdeiro da coroa lusitana d. José, 
príncipe da Beira, e em ação de graças pelas felizes notícias recém- 
cbegadas de grandes descobrimentos auríferos no Tibagi". 

Depois dêle, tomaram a palavra, academicos e "todos se derem- 
, peaharam nas suas obras e eleições que se tinham feito das suas 

pessoas para semelhante ato, acabando-se tudo com universal satis- 
fação pelas duas horas depois de meia noite". 

Durara a sessão nada menos d'e umas sete horas! 
Não nos informa o códice o que seria o quadro acadêmico. Sabe 

mos contudo que na sessão magna tomaram parte muitas membros 
dos Felizas. Além do presidente, o juiz de fora de Sautar. os benedi- 
tinos frei Gaspar da Soledade Matos, frei Fernando da Madre de 
Deus, frei Felisberto Antônio da Conceiçáo Belem; cs franciscanos 
frei Joaquim de Santana, frei Joaquim de São José da Silva, frei 
Bernardino de Sena, frei &Ianuel de Santa Gertrudes Fogaça, frei 
Antonio de Santana, frei José Mariano do Amor Divino, frei Fran- 
cisco Rodovalho, os carmelitas frei Regínaldo Otávio da Encarnação 
Ribeiro, frei Joaquim Antônio Taques; o padre secular João 
Tiburcio Domingues, os seculares drs. Antonio Fortes de Busta- 
mante e Sá e Luís de Campos, os advogados Francisco Xavier de 
Lourenço, José Botelho de Mesquita e Francisco Xavier de Passos. 
Estiveram, portanto, presentes dezoito acadêmicos. 

Quautos seriam? 301 os clássicos 401 é o que não podemos di- 
zer. De todos os apelidos desta resenha dois íinicos sobressaem na 
memória dos pósteros. O de frei Antônio de Santa Úrsula Rodo- 
valho, o ilustre pregador e professor que foi eleito bispo de Angola, 
taubateano, filho de Timóteo Correia de Toledo e irmão dos dois 
inconfidentes, Luís Vaz de ,Toledo e Carlos Correia de Toledo e o 
de Frei Antônio de Sant'Ana Galvão (1739-1822), cujqprestígio de 
intercessor junto ao Onipotente, é, entre os paulistas, simplesmente 
imenso. 

Verdadeiras romarias espontâneas concofrem à visitação de seu. 
túmulo, no solo da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora da Luz. 
E no dia do aniversario de seu tranupasse, 23 de Dezembro, a con- 
corrência dos seus devotos é simplesmente enorme. 

Consta-nos que Sua Eminência o Senhor Cardeal D. Carlca Mota, 
Arcebispo de Sáo Paulo, pretende introduzir-lhe a cansa perante a 
Congregação dos Santos Ritw, causa pela qual tanto se vem notà- 
velmente esforçando Utimamente o irmão de hábito do canoni- 
zando Frei Adalberto OrtmLann, secundado pelo estrênuo defensor 



+dos direitos dos "brasileiros hérois da fé", às honras tos altares, o 
Sr.  Manuel E. Altenfelder Silva. 

Frei  Adalberto Ortmann dedica-se tão apaixonadamente à 
causa do seu irmão de hábito que graças is pesquisas sôbre a vida 
de Frei Galvão adquiriu notável ciência da história do Brasil e de 
S. Paulo, especialmente, pela lateralidade das pesquisas a que vem 
procedendo. 

Dos três beneditinos, dois pertenciam aos mais velhos troncos 
.de São Paulo: frei Gaspar da Soledade Matos, ao clã dos Lemes e 
frei Felisberto Antônio da Conceição Belem, a quem Pedro Taques 
chamou Felisberto Antônio da Conceiqáo Leme de Morais (Sob. ed. 
nossa I, 131), ao dos Taques Pompeus. Dêste, diz o liuhagista: 

"Foi sempre estimado na sua religião em São Paulo pelas qua- 
lidades de excelente orador, zêlo em promover os iuterêsses de seu 
-convento e pelo respeito que todos lhe tributavam. Era  igualmente 
louvado e estimado dos seculares pelos talentos, civilidade, libera- 
lidade e grandeza de ânimo e pelas belas obras poéticas com que 
mimoseara os amigos que a isto o obrigavam com rogos". 

E ra  neto do opulento capitão-mor de S. Paulo ~ o s é  de Góis e 
Morais e bisneto do capitão-mor da capitania de São Vicente, 
Pedro Taques de Almeida. Seu pai Manuel ' ~ n t u n e s  Belem de 
Andrada português, tivera notável posicão na república paulistana; 
e a perdera em virtude de questão que o obrigara a mudar-se para 
as minas do Cuiabá. 

Frei Fernando da Madre de Deus Camargo êste seria abade do 
qenóbio paulistano. Pensamos que haja sido o filho do licenciado 
Manuel José da Cunha e Maria de Lima de Camargo (S. Leme, I 

2 0 9 ) .  
Nas mesmas condições se achavam alguns dos franciscanos, como 

Santa Úrsula Rodovalho, Frei Francisco de Santana Mourato, Frei 
Antônio Galvão. 

Quanto aos carmelitas, frei R.eginaldo Otávio da Encarnação 
Ribeiro era irmão do beneditino frei Felisberto. Pedro Taques lhe 

.chama Ribeiro e Andrada (ed. nossa I, 131). O anotador da Nobi 
Jiarquia, Diogo Ordonhes, conta-nos que em 1783 era conventual do 
Rio de Janeiro, mas então presidente do hospício de sua ordem 
em Lisboa. Lera teologia-em seu cenóbio de São Paulo, e na capital 
60 Reino lá  alcançara do Sumo Pontifice o grau de doutor de 
tibi qwque. 

Dêle diz o linhagista que "excelente orador, virtuoso, com rara 
',habilidade para tudo, a isto unia natural graqa que fazia estimada 
.a sua convivência". 



O outro carmelita, frei Joaquim Antonio Taques, era filho do- 
ilustre linhagista da Nobiliarquk Paulistana. Nascido em São Paulo 
em 1747, fizera-se noviço em 1762. 

Dêle escreveria o inditoso pai que tinha tantos talentos, que 
ainda corista, seria eleito mestre de filosofia do conrento paulistano. 

Pouco sobreviveria o mos0 earmelita que no Rio de Janeir* 
viria a falecer antes de 1773, causando a sua morte a m i o r  dor ao 
atribulado e ilustre pai. 

Dos acadêmicos seculares que tomaram parte na sessão, um dêles, 
o dr, Luís de Campos, português, foi dos republicanos mais conspi- 
cuos de São Paulo, em meados do século XVIII. Advogado d e  
grande clientela e reputação de alto saber, casara-se com a rica 
viúva do licenciado Manuel José da Cunha, e passara a ser dos 
maiores capitalistas e proprietarios da cidade. 

O dr. Antônio Fortes de Bustamante S& Leme, formado em 
borla e eapelo, êste era paulista, neto de Garcia 9dr igues  Pais e 
portanto bisneto de Fernão Dias Pais. Professor na Universidade de 
Coimbra, acabaria assassinado como ouvidor em Piranguí. Lourenço 
José Botelho de Mesquita não pudemos identificá-lo. Francisco Xa- 
vier de Passos, mestre-régio de gramática, talvez haja sido o san- 
tista que o bispo frei Manuel da Ressurreição aponta na sua rela- 
ção de 1777 como ordenando e homem de trinta e cinco anos. Quanto 
ao padre João Tibúrcio Domingues, dêle disse o prelado que era 
paulista, mestre de latim dos meninos do coro, informando que 
jamais estudara moral e era inábil por não ter outro préstimo senão 
o de professor de coroinhas. 

Quanto a Manuel Pereira Crispim era paulistano, obscuro, fi- 
lho de português. 

Causará estranheza ao leitor que na sessão magna da Academia 
dos Felizes não estivesse presente Pedro Taques. 

Mas exatamente nesta oeasião estava o pobre e grande linha- 
gista às voltas com o sequestro de seus bens, como tesoureiro alcan- 
çado e suspenso da Bula de Santa Cruzada e reduzido a um estado 
de verdadeiro desespêro como largamente expusemos em nosso. 
'-Pedro Taques e seu tempo". 

O exame do códioe Almeida Prado nos demonstra quanto no sé- 
eu10 XVIII era o latim língua sumamente familiar aos clérigos brasi- 
leiros, regulares e seculares. Nada menos de 57 composições poéticas 
averba o precioso manuscrito escritas em latim. 

A coletânea de prosa e verso que constitui o códice Almeida 
Prado foi toda realizada pelo mesmo eopista. 

A letra aliás magnífica é homogênea da primeira à ultima pá- 
gina. E as capitulares e vinhetas que adornam o manuscrito preciso 
parecem obra do mesmo autor. 



Copiámos com o maior cuidado os versos de Frei Galvão e sub- 
metemo-los ao exame do profundo latinista que é o Prof. Aiexandre 
Corfeia, o tradutor emérito de Santo ,Tomás de Aquino na $2<immm 
Th'haologica e de Piso na De Mediczna Brasilzensi. Disse-nos que os 
versos do Santo franciscano estão escritos em bom latim, mias são 
imto de medíocre estro. Assim também opinaram dois outros consul- 
tados cuja autoridade de latinistas é também considerável: os Srs. 
Dom Norberto Antunes Vieira, monge beneditino, e o P. Dr. J. de 
Castro Nery, da Academia Paulista de Letras. 

Notaram irregularidades ortográficas provivelmente oriundas 
de erros do copista e ainda i s  vêzes da grafia seteemtista do latim 
no Brasil, diversa da de hoje. 

Assim nos aconselharam a que procedêssemos à publicação do 
texto de Frei Galvão tal qual está nas páginas do Códice Almeida 
Prado. 

É o que fazemos esperando que os latinistas do Brasil se aba- 
lancem a verter ao nosso vernáculo as produ~ões pedidas a Frei 
Galvão para abrilhantar a sessão magna de 25 de Agosto de 1770, 
d a  sua "Academia dos Felizes". 

Pensamos que o noeso apêlo seja sobretudo correspondido pelos 
seus piedosos irmãos de hábito, dado o empenho com que procuram 
a introdução da causa de uma das maiores glórias, em terras do 
Brasil, de sua Religião Seráfica a que tanto exaltam os nomes de 
Frei Fabiano de Cristo, alvo de tamanha devoção dos fluminenses, 
Jaboatão, Santa Teresa Sampaio, São Carlos, llontalverne, Santa 
firsula Rodovalho, o bispo de Anemursa, Conceição Veloso, Solano, 
e quantos mais para só lembrarmos os membros da antiga Província 
dos Capuchos de Santo António. Prestes a desaparecer, êste ramo da 
Ordem do Santo de Assis renasceu providencialmente e está flores- 
centíssimo graças ao zêlo incomparável dos piedosos, cultos, infati- 
gáveis filhos do Poverello que tanto concorrem para a vitalidade da 
Igreja Católica no Brasil. 

Transcrevemos as poesias assinadas por Frei Antônio de San- 
tana Galvão que fielmente reproduzimos do que escreveu o magní- 
fico calígrafo copiador do códice. 

&lantaSsha QiorBozissha ísic) Amoe Laz~dibus celebratur Juxta 
Metnvm et Eclesiástica verba: Hymnus 

Matrem Parentis Virginis 
Laudemus omnes fceminam 
Quse laudis excelsa gloria. 
Ara refuiget Inclita 
Hec mundi amorem noxium 



Cdesti amore salucia 
Hortatur omnes spernere 
Invitat ad eelestia: 
Haec supplicantes sublevat, 
Arre locata in  culmine 
Terrre putitur gloria, 
Coeli putitur gaudiis: 
6 Anna qure mortalibus 
Clemens favores efficis, 
Tuo preeatu, quaesumus 
Nos ire eceli in premium. 

Hymnus 
Jzcsta metrum et  Eeleszastica uerba 

Ista que Mater Domine, colentes 
Quam pie Laudant populi per urbem, 
Duce supremus meruit locuta 

Laudis honores 
Casta que prudens humilis pudica 
Perperit natam sine labe puram, 
Cujus humanos animavit ardens 

Spiritus artus 
Annse ob excelsium meritum, frequentor 
Sublevat celum lacerata membra 
Et notis culpe miseris saluti 

Restituuntur 
Hina pius noster canit obsequentes 
Populos laudes, celebrat que festa 
Nos ut in ccelum feret Anna Clemens 

Omne per renim 
Ad ejusdam enemium 

Rhytmus 
Duetor Musarnm 
P.rzsto in Choréas 
Invitet socias 
Eburno pectine: 
I u  plectrum grave 
Unda Aganipedis 
Ad plausus Principis 
Fluat pereniter. 
Roret acumiua 
Que pulchritudinem 
Contendunt Anua 



Libenter plaudere : 
Hec est Cselicole 

- Dei Matris Parens 
Quam laudant Angeli 
Cultor ineffabili : 
Hujus encomia 
Curant extoliere 
Doetorum eaetus 
Tuba mirabili : 
,Tuba mirabili 
Non satis laudant, 
I n  eorde potius 
Laudate populi. 

BEATISSIMA ANNA BRA IN  NOVA COLLO- 
CATA CELEBRATUR 

Epigr.' 
Virginis Alma Parens populo clamatur, amatur 
Hujus sacra domus limina vadit, adit. 
H& tecnm laribqs felix v010 vivere vem, 
Nunquam noster amor corde recedet, edet 
Est tibi nune plausus presentis temporis horis 
Virginis Anna Parens, qui modo clamat, amat, 

Aliúd 
Dieitur esse Parens Diwm Turrita Cybelles 
Hoc que ex mendacio gloria falsa venit. 
Gloria vera Tibi, Matrem quod eburnea Turris 
Te colit, Anna Parens, Filia magna Parens 

Aliúd 
Alta coruscanti speeulantur sydera Celo 
Quando micam urbem cireuis, Anna tuam 
Hino Te mirantur populi, Lunam que roeatuf. 
Namque manent stelle Te veniente, Polo. 

Beatissima Anna, Ilmo. Exmo. 
Domini Spes firma. 

Epigr." 
Som erat in cella, cujus de pulvere bella 
Tradita forma polo nuno patefacta solo 
Sic inventa Anna thezauro (somnia sana) 
Aurea Ductor ibi cuneta reperta Tibi 

Etiam populo. Spes firma 
Epigr." 

I n  cantu populi la~idans, in sydere eelum 
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Anna sacratas ingrediente Lares: 
Sors pmmissa venit, signis felieibus, intrat 
Anna bonis avibus sydere sive bono. 

Aliúd 
Conspiciunt belle Te eeli ex cardine steUe 
l\Iirantes plenas luee mieante genas 
Gens Tibi elamorea offert et  prestet amores 
Nostra que formosas dant Tibi prata rosas: 
Florida devenient Anna fugient que profana 
Ver manet urbe mea germinis alma Dea. 

Anna gloriosissúna Illm. Exmo. Domino 
Spes firma 

Epigr." 
Invenit Auna Dueem, meritos qui euret honores. 
Perditus in nullo tempore, Duetor, eris 

Aliúd 
Ut levis Empyreum subeas, dignissimo Princeps, 
Das numos Anna nunc pietate graves. 

Aliúd 
Nempe tuas, Prineeps, virtutis horrifer hostis 
Odit perversus bella cruenta gerens. 
Exilit ille putans te vietum, spernere, vernm 
Adjuvat iu pugnas Hec Tibi firma salus: 
Ambitionis erat, qui damna patraverat, ignis: 
Spendes Tu radiis, uritur Ille foco 
O' Felix Princeps, nula discrimine viotus. 
Anna potens quando dicitur Anna Parens. 

Aliud 
Tartares exnrgant in praelia dira phalanges 
I n  nostnim que m a t  gens inimica Duoem 
Semper Victor erit, semper vietoria semper: 
Suffieit una potens, sufficit una sal-. 

Laus Bmae Anne conseerata 
Epigr.' 

Aurora in tenebris e tetro in fulvefe Sydzcs 
Sol obseuratus, visitur atra dies! 
Temperet a h h r i m i s ,  Prineeps, quis talia fando! 
Temperet a genitu talia quisque videas! 
At modo sist, precor, per te Lms inclita surgit 
Pulchrior Aurora Svdere. Sole. die. 

Aiiud 
Salve, Santa PaZens, h i t r i o i s  digna Tonatis, 

3 
Hujos Regifice gloria magna domus 
Salve multoties et centum millia salve. 



Terra, polus quando miiiia milecauit. 
Illustrissimi, Excelleutissimi Domini 
Militares virtutes celebrantur. 

Ode 
Tumultuautes horrida fulmiuant 
Gentes per orbem prelia, coneitat 
Et fama Rectores plagarum. 
Terrifioat simul astra clamor 
Mox praeliator providus agmiua 
Exercet, omnes u t  violeutir 
Deturbet exurgens in hostes 
Dux Loduix, Pater ipse pacis 
Doeet phalanges militiam rudes 
Discriminatas quadrupedmtium 
Parat que turmas iu plateis 
Atque Duces celebrare pugnam 
Adire gentes per Losa subdita 
Curat scientes, u t  Domini colant 
Inculta, qui tendant per areta. 
E t  superent tribulos viarum 
Scrutantur omnes hi penetralia 
Telluris, e t  mira inveniunt nova. 
Trahuut que, feliees unetalla 
Flava tua venerada in urbe. 
Parantur arees rite potentibus 
Armis in hostes, in nova prelia 
Fortasbe nobis profutura. 
Ne subito veueant in ufbem 
Angere eurans imperium sui - Fkgis corone, cujus amabilis 
Petit Labores in sudore 
E t  gemuit, gemit atque presens. 
6 nostra felix pro Duce Priucipe 
Urbs imperanti! Nunc generoaior 
Impelle changores tubarum 
Ad meritos Loduix honores. 

A 25 de agosto de 1770, presenciou a cidade de São Paulo, 
pela primeira vez, uma sessão acadêmico-literária de larga enverga- 
dura e soleníssima. 

Foi intérmina. Durou nada menos de sete horas, pois princi- 
piando pelas sete da noite só acabou depois das duas da  madrugada. 

Nela se mi t a ram 68 peças em português, 59 em latim, 6 em 



espanhol, uma em italiano, uma em francês e uma "em lingua d e  
caboclo. " 

Convém recordar, contudo, que as pecas em português se mos- 
traram incomparàvelmente mais longas, sendo as latinas geralmente 
epigramas mrtos. 

Quanto à contribuição dos acadêmicos foi ela muito variável, 
como abundância de originais. 

Assim por exemplo Frei Fernando da Madre de Deus, benedi-~ 
tino, contribuiu com três sonetos e um epigrama em latim, ao passo 
que seu irmáo de hábito, Frei Felisberto, enviou oito sonetos, uma. 
éelora de 25 oitavas, um carne heróico de 15 oitavas e uma elegia 

5 .  
I em latim. 

@em porém fez verdadeira praça de poliglotkmo, veio a ser o k 
6 .  franciseano Frei F rancko  de Santana Mourato, que anunciou ao 
G. Moreado de Slateus. Ca~ i t ão  General Governador que " em rude " , A 

plectro iria sua &lusa elogih-10 em seis linguas". E com efeito desfe- 
chou-lhe um epigrama em latim, uma oitava em italiano, uma espé- 
cie de cantata "em idioma de caboclo", longo discurso rimado de. 
metros diversos em francês, dois sonetos em espanhol, reservando 
para o nosso vernáculo um soneto, uma décima, e longuissimo diálogo. 

É geralmente sabido que em Portugal, no século XVIII, muita 
poucos conheciam o francês. No Brasil ainda muito menor seriam 
os sabedores da lingua de Raeiue e de Molière. 

Conta o Visconde de São Leopoldo que nas vizinhanças de 1800, 
uma única pessoa, em Santos, empreendia o ffa.ncês, o vigário da. 
vila Padre Xavier de Toledo. 

Pelas demonstra+óes ofereoidas no gr&mio dos Felizes deve Fr. 
Francisco Mourato ter estado em França. Certo é que o seu Dis- 
c o u ~ ~  se apresenta notavelniente correto, embora se perceba que nêle 
há o espirito da lingua francesa, não passando de português vertido, 
quase verbo ad. verbum, embora rimado, verbi gratia: , 

Nobles Académiciens 
Pour parler a v e  vous ici je viens 
Et viens vous demonstrer dedans ce templr 
De David imité un saint exemple 
Par le Héros Excellens. 

A ortografia francesa de Frei Francisco Mourato é quase sem- 
pre a mais correta, embora cheia de fonnas arcaicas como tems por 
temps, counoitre por connaitre etc. Alguns erros aparecem mais, 
todavia provdvelmente cometidos pelo copista do códiee. Outros não são 
do autor visivelmente, eomo à les vrais israelites (&e) etc. 

O aplauso ao Illmo. General em idioma de caboclo tambem co- 



piado e não original, arpreuenta, na opinião da douta tupinóloga D. 
Maria de Lourdes de Paula Martins, muita habilidade e real conhe- 
cimento de nossa "lingua da terra" que já nessa época estava desa- 
parecendo de São Paulo onde tão corrente fora a ponto de pro- 
vocar a existênoia de verdadeiro biliguismo eomo o que existe no 
Paraguai. 

Recuara o tupi-guarani ante o português até desapareeef. 
Ainda não havia muito que a Câmara de São Paulo pediu ins- 

tantemente a Dom João V a substituição do vigário da cidade, alt- 
gando entre as mais ponderosas razões o fato do pároco ignorar .A 

"língua da terra". 
O Padre Domingos, tido pelo seu bispo como pêco, concorreu em 

' C  quatro epigramas latinos". O Dr. Bustamante, com nove sonetos, 
duas décimas e uma oitava. O mestre de gramática também der- 
ramou-se imenso em latim numa ode e oito epigfamas, vertidos em 
sonetos para o português. Surgiram seis sonetos de anônimos e assim 
por diante. 

Recitaram os acadêmicos inúmeras peças de prosa e poesia. 
Sonetos, epigramas, odes, romances, éclogas, problemas, carmes, ele- 
gias, oitavas, hinos, ritmos, discursos, décimas, diálogos, canções, 
acrósticos etc.. Todas estas modalidades literárias não se dirigiam 
s6 ao capitão-general. Também se endereçavam ao presidente da 
iiobre assembléia mas naturalmente em muito menor escala. 

Pessoas estranhas à Academia foram admitidas i sessão e nela 
recitaram, como fossem Manuel Pereira Crispim, o Padre Manuel 
Alves da Silva, vigário de Santos, o sargento Francisco Pereira Car- 
doso e um Luís Antonio que não sabemos quem possa ter sido. 

Assim se distribuiu a matéria literária que entreteve os nobres 
acadêmicos e a assistência que literalmente apinhava o vasto lwal 
onde se realizava a sessão, a nave da ex-igreja jesuítica do Colégio de 
São Paulo. 

Recitaram-se nada menas de 59 sonetos, 61 epigramas, 5 déei- 
mas, 3 oitavas, 3 odes, 2 éclogas, 2 cançõm, 2 discursos. 

A longa oração do presidente Dr. Pinto de Morais, português, 
transmontano, eomo o seu exaltado patrono, foi verdadeira girân- 
dola dos mais estrondosos elogios ao capitão-general, entremeada 
de eitayões bíblioas e hmnís t icas ,  históricas e jurídicas em que 
Cícero, César e Horácio se misturaram a Davi e Salomão; os his- 
toriadores aos jurisconsultos os teólogos aos filósofos, etc., etc. 

Pelas últimas palavras da peroração podemos avaliar o tom 
do discurso: 

"De Catão disse a Antiguidade que fora a maior dádiva que 
c Céu concedera aos homens. E com quanto maior razão posso eir 
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dizer-vos, nobilíssimos paulista, que S. Ex. é o maior general que 
se vos deu! Não faço paralelo, deixo-o à posteridade e a vós, madê- 
micos egrégios, que, melhor que eu, sabereis cantar com vossa dis- 
ereta Musa que o nosso grande e devoto general, para monumento 
da felicidade, levantou Altar a Santana e à sua fama, templo". 

A sessão, como era de esperar, foi aberta com a reoitação de um 
aonêto do capitão-general instituidor da Academia dos Felizes. 

Acariciando as musas como quer a clássica chapa, perpetrou S. 
Ex. um sonêto em lonvar da gloriosa Santana, ou alguém por êle 
o fez. 

Invocando a gloriosa matrona Mãe de Maria Santíssima, no 
"mar proceloso em que êle navegava conduzindo o destino a tanta 
gente", implorava : 

Fazei que dêsses céus nos seja dado 
O ouro que enche os povos de alegria 
A graça que nos livre do pecado (sic!). 

Esta associação do "vil metal" e do estado de grata desejada 
pelo sonetista, Capitão-General Governador e Oficial General dos 
Exéroitos de Sua Majestade - a quem se poderia sem injustiça 
qualificar de "conceituado poeta da guarnição de São Paulo" -- 
esta assoeiação colide com a famosa palavra evangélica em que apa- 
recem um camelo e uma fenda de agulha. 

Imenso caudal de lisonja celebrou em prosa e verso as glórias 
do Ilmo. e Exmo. Sr. Dom Luís Antônio de Souza Botelho e Mourão, 
morgado de Mateus. Os clássicos rolos de incenso, volnmosíssimos, 
mostraram-se a cada passu contundentemente penetrantes. 

E quanto à sineeridade de tanta bajulação, não há nenhum de 
nós que de longe nela possa acreditar. Deveu-se à eterna repeti- 
ção do dito do famoso cortesão que d i a  ter sempre à mão o vaso 
nNulno dos poderosos para lhos pôr à cabeqa desde o dia em que 
chegasse o seu desvalimento. 

Aos incríveis elogios desfechados, cara a cara, pelo presidente 
da Academia, se contraporia einco anos mais tarde o que êle di- 
ria ao rei do seu mesmo superincensado de 1770. 

Mas é que &te deixara de ser o Capitão General Governador da 
Capitania de São Paulo e S.  S .  o juiz de fora de Santos, presi- 
dente da Academia dos Felizes, achava-se agora em outra linha de 
nível em relação "ao navio General que jamais haviam os Senhores 
Reis despmhado à sua Capitania de S5.o Paulo para reger os seus 
vassalos. 

Mas era de praxe do tempo que se prestasse preito de leal 
vmalagem e todos aquêles versejadores e prosadores nada mais fa- 
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ziam do que obedecer a uma mentalidade coletiva, e generalizada em 

S.: 

toda a monarquia, ou antes, em quase todo o mundo. J 
1 

, a  
E se o "problemático" Frei Joaquim de Santana Silva demons- ~.> 

--i 
trou! que h a ~ i a  maior glória em ser capitão-general de Sáo Paulo 
3c que ser Morgada de Mateus, o "problemático" seu adversá- :2 

i 
rio, Frei Reginaldo Ribeiro, provou que a S. Exa. cabia maior gló- :$ '5 
ria sendo morgado. . ~ .  

A 

4 
Havia em tudo isto muito mais doeilidade do que adulação. ~4 Nada esperavam o frauciscano e o carmelita do beneplácito e dos : * .e .* 

favores de seu exaltado em tão encomiásticos discursos. ~3 
Obedeciam a um movimento do subconsciente naquelas eras em 

L+ .v 
...% 

que tão dràsticamente imperava o timor regio officidumque suo- "' 
'$ r m .  E nem esqueçamos aliás que da nossa pobre Humanidade - , O  .- 

"na mesma terra erma sempre a mesma enferma'' como nos afir- -'i 

ma o estro do prodigioso poeta-filósofo açoriano - da no'= Huma- 
nidade haverá eternamente enorme parcela que bem deveria trocar 

'8 
r 

o sapiens pelo adulatm. :$ .f 
No século WIII, o absolutismo dêste feitio fizera como que um - 

cânon da moral dos perfeitos vqsalos, daqueles que achavam dever 
emi imhtável regra, pôr os dois joelhos em terra diante de Deus e 

2 .v < 
um em presença do Rei, e por extensão, aos delegados do ungido 
cio Senhor. -3 

J 
Mais de século e meio decorridos depois desta sessão agora re- 

memorada de 25 de agosto de 1770, precisaria o Mundo, em escala 
jamais atingida, a fúria explosiva desse sentimento humano misto ,$: 
de mêdo e interêsse referto da hipocrisia que Lamenais qualifi- ,e 
w u  de polidez do desprêzo reealcado. '3 

E . . 
Interessante é porém verificar-se, no &ice paulistano, quanto 1 

a distância leva os homens à pratica d<r prolóquio f m ê s  relativo $ 
ao afastamento dos olhares e suas consequências sôbre os movimen- 2 
tos do coração. o 

i 
Ao passo que volumosíssimo caudal poético e pseudo-poético, , ., 

celebrou as glórias e méritos, presentes e pretéritos, do capitão%ene, . ~, . 
ral, o mais tênue filete se consagrou a recordar a personalidade de i 

algum que com o correr dos anos deveria achar-se a reger a Monar- 
quia como seu soberano natural e legítimo o infante D. José . . 

sereníssimo Prineipe de Beira. 
J 

"Aos anos do Prineipe nosso Senhor" apenas o Dr. Bustamante - 3  
consagrou uma décima, e nada mais veio testemunhar o iuterêssã 
acadêmico pelo '<felice aniversário de Sua Alteza Real". Também 
tão longe de São Paulo estava esta Alteza! 

O que de toda esta literatnta de baixo quilate sobressai é a de-. . .. 

;; 
~3 



monstração intensa da fé reinante nos meios lusos, a torrente enor- 
me de loas endereçadas à mãe de Maria Santíssima. 

Outro tom de sinceridade têm tais produções frequentemente 
imperfeitas, como a saudação de Manuel Crispim à padroeira da ca- 
pela nova da igreja do Colégio. 

Depois de pedir desculpas às "águias acadêmicas" da ousadia 
de se servir da tosca pena, em rude discurso, historiou o bom homem 
o que sucedera determinando a construção do novo altar dá antiga 
Igreja do Colégio. 

Vira o capitão-general, em sonhos, uma imagem de Sant'Ana 
dentro de um caixão e num desvão de seu palácio. Mandara averi- 
guar o caso e encontrara o que avistara em misteriosa e singular 
aparicão. 

E o hu'milde orador atrevera-se a poeta,  apostrofando a gln- 
Dosa santa em palavras e imagens muito delicadas em sua singeleza. 

Ana, sois a mesma g r q a  
Pois vós gerastes, da graça, 
Aquela das Santas, Santa 
E como sois fonte santa 
Que corre rios de graça 
Sois logo vós mar de graça 
Pois de vossa concha santa 
Saiu a Pérola Santa 
;Maria cheia de graça. 

Que existência teria tido a Academia dos Felizes? ProvàveI- 
mente a mais efêmera. 

Mas assim como o Sr. J. F. (Yan) de Almeida Prado encontrou 
num antiquário de Nápoles o Códice magnífico que nos trouxe tão 
notável achêga à história acadêmica e literáfia de São Paulo e do 
Brasil, é bem possível que inesperadamente nos surja, um dia ou 
outro, maior documentação sobre êste grêmio de existência esqueci- 
da, qual o de 1770. 

Lembraríamos à Academia Paulista de Letras que solicitasse do 
douto possuidor de tal preciosidade a necessária permissão para im- 
primir o texto do códice acompanhado dos indispensáveis comentá- 
rios que no caso se impõem. E comentários cometidos a diversos eru- 
ditos em suas várias especialidades. 

Quão interessante seria, por exemplo, examinar o grau de pu- 
reza do latim tão abundantemente inscrito nas páginas do códice! 



Não daria isto margem ao exame da cultura humanística de São ! 

Paulo seteeentista? 
Grande série de problemas correlatos poderiam ser "pari-passu" 

ventilados. E afinal tal impressão representaria a mais natural ho- j 
menagem da Academia Paulista de &t.ras à primeiora Academia li- , > . 
terária de cuja existência se tem notícia em terras de São Paulo. 

ALVAXES MACHADO 

.(1846-1946) 

Figura de alto relêvo e perdurável prestígio através dos lon- 
gos anos que de nós o separam, esta de Francisco Ál~rares Machado 
de Vasconcelos, cujo centenhrio de passamenho se celebrou por 
intermédio de largas demonstrações da veneração devida aos homens 
de prol dignificadores de sua grei. Grande auréola de inteligência, 
cultura e elevação de sentimentos sempre lhe cercou o nome. E a re- 
cordação que dêle se fêz, na escala em que se realizou, é a compro- 
vação do fundo sulco deixada na memória das gerações por sua 
nobre figura de homem público. 

Procedia dos mais velhos troncos paulistas: quer pelo lado pater- 
no (Oliveiras) quer pelo materno (Siqueiras, Mendonças). Pro- 
vinha de dois casais quinhentistas martins afonsinos e teve como 
pais a cirurgião-mor Joaquim Teobaldo Maohado de Vasconcelos e d. 
Maria Bueno. 

Nascido em Sáo Paulo, a 21 de dezembro de 1791, grande inte- 
ligência revelou desde a infância, com notável precocidade. "Como 
seu pai, - conta-nos Azevedo Marques - deu-se Álvares Machado ao 
estudo da Cirurgia e Medicina, em que bem cedo a sua brilhante in- 
teligència lhe formou uma rrputqão lisonjeira, especialmente como 
operador oculista, em cujo ramo era procurado e chamado de longín- 
quos lugares". 

Na inopia de recursos de aparelhamento operatório, que era 
a do Brasil do seu tempo, valeu-se dos dotes da inventividade. 
Grandíssimo prestígio lhe brouxe o êxito brilhante de numerosas 
operações de catarata. 

De 1820 em diante, deütacou-se pelo ardor com que acompanhou 
os aeonteeimentos culminados no desfecho de 7 de setembro. Exer- 
cia então a clínica em diversas vilas, principalmente em Campicas. 
Em 1826, residia em Pôrto Feliz, onde tivera o ensejo de hospedar 
um membro da missão científica russa do Barão de Langsdorff, o 



naturalista-desenhista que, quatro anos mais tarde, viria a ser o seu 
genro, o ilustre Hércules Florence, o patriarca da ioonografia pau.. 
lista. Fez-lhe Florence o retrato e pintou-o no ambiente familiar 
em quadros da mais interessante evocatividade. Pelo retrato de 
Florence podemos formar idéia do que era o belo rosto, de olhos 
suaves. e nobres feiç0es do notável paulista. Na segunda pintura 
avista-se Alvares Machado sentado a uma mesa, junto da esposa 
d. Cândida de Vasconcelos Barros, a cujo ombro se apoia sua filha 
Maria Angélica. ,Tem o cirurgião à esquerda um rapazinho, seu 
filho Joaquim Inácio. 

Segura o menino um livro aberto sôbre a mesa. Ao centro des- 
ta, nota-se um microsoópio. A um canto da sala, sôbre pequena 
mesa, a decana das máquinas eletrostáticas, a de Ramsden, com os 
competentes tamboretes de pés de vidro e botelha de Leyde. No 
fundo do cômodo percebe-se um armário em cujas prateleiras se di- 
visam um renque de vidros de medicamentos, um crânio, uma bo- 
telha de Leyde e um instrumento lembrando um diapasão. Delieio- 
so quadro de costumes, único no genero na iconografia de São Panlo, 
anterior à fot,ografia, fizemo-lo reproduzir para. a galeria do Musea 
Paulista. 

Passando a residir em Campinas, tornou-se Alvares Machado 
um dos mais prestigiosos líderes do chamado Partido Liberal. Ora- 
dor de muitos e notáveis dotes de agilidade de palavras, prwisáo de 
resposta e poder de dialética, não poderia deixar de dentro em breve 
figurar com destaque na política provincial e nacional. Assim, 
além de membro do Conselho Geral da Província e da dssembléia 
Piovinoial, vêmo-10 em 1834 integrante da bancada paulista na Ter- 
ceira L@Satura  do Império, ao lado de deputados do valor de 
Rafael Tobias de Aguiar e de d. José Antônio dos Reis, bispo da 
Cuiabá. Fieeleito ,para a seguinte legislatura, a de 1838-1841, tere 
como colegas Antônio Carlos de Andrada, a quem imenso se afeiçoa- 
ra, e Martim Francisco. Fervente maiorista, a sua atuação na violenta 
pugna parlamentar de 1840 foi extraordinàriamente brilhante 

' L  Orador eloquente e incisivo, forte no estilo irônico, a sua pas- 
wgem pelo Parlamento assinalou-lhe mais de uma vitória da inte- 
ligência.. Escreveu Azevedo Marques: "Foi dos melhores oradores 
parlamentares que tivemos", dêle disse o barão do Rio Branco, e eba- 
ma-lhe Teixeira de Melo, "uma das nossas maiores glórias parlamen- 
tares. Infelizmente, caira-lhe o nome num injusto esquecimento". 

Vitorima a campanha andradina maiorista, com o golpe de  es- 
tado parlamentar de junho de 1840, e feito ministro do Império, tra- 
tou Antônio Crtrlos e com o maior afinco; de solucionar a princi- 
pal questão política da época, a da guerra civil rioqandense, qne 



vivia a envenenar o Brasil. Pretendeu desarmar os farroupilhas 
pelos meios suasórios e, como delegado especial do govêrno imperial. 
enviou-lhes Alvares Machado pelo fato de que muitas vêzes, na Câ- 
mara dos Deputados, manifestara simpatia evidente pela sua causa. 
Partiu como novo presidente da província, tão longameute confla- 
grada, assumindo o govêrno a 30 de novembro de 1810. Avistado- 
se com Bento Gonçalves, procurou convencê-lo de que a revolução 
estava abatida, sobretudo depois das grandes e recentes derrotas de 
Canabarro em Santa Cata-tina e dêle próprio em Taquari. Acha- 
va-se o govêrno imperial disposto a conceder ampla anistia. Não 
conseguiu, contudo, demover o chefe republicano, mas continuou a 
manobrar no sentido de atrair à causa do congraçamento elementos 
influentes. 

Satisfeito com os rehultados que ia obtendo, preparava-se para 
ir  ao Rio de Janeiro conferenciar com o govêrno, quando o surprz- 
endeu a notícia da queda da situação liberal. Batida fora pela. rea- 
ção conservadora de março de 1841, que o presidente rio-grandense 
dera imediato substituto. "Sua curta administrayão, observa Aze- 
vedo Marques, serviu para lhe confirmar os créditos de homem de 
talento e prudente administrador." E valeu-lhe o oficialato dd 
Cruzeiro. 

Voltou ao Parlamento com a Câmara de 1842, dissolvida pelo 
imperador: na seguinte era legislativa (1845.184'7) figurou numa 
das mais brilhantes baneadas que São Paulo logrou ter, ilustrada 
pela presença de Antônio Carlos, Pimenta Bueno (marquês de S. 
Vicente), Gabriel Rodrigues dos Santos, Rafael Tobias de Aguiar, 
o brigadeiro Machado de Oliveira, etc. Mas, pouco depois, do mundo 
òmaparecia no Rio de Janeiro, aos 55 anos incompletos. 

Fazendo-lhe o neocrológio recordou Araujo Pôrto Alegre, barão 
de Santo Ângelo, que nas catacumbas do Mosteiro de São Bento re- 
pousavam dois grandes amigos, "companheiros do duelo terrívz! 
que agitava os recintos do Parlamento Nacioiial em 18101', Antônio 
Carlos de Andrada e Alvares Machado. este, na hora da agonia, no 
meio dos amigos e de tudo quanto lhe era mais caro, proferia "com 
aquele acento sobefano e solene do moribundo: E' chegado o último 
momento das misérias humanas.'' 

"Naquela grande mente dobrava o sino que lhe anunciava as 
exéquias de um mundo. Nela se via o funeral do passado, o esvae- 
cimento do orbe das ilusões humanas". E, contudo, sobre a terra 
não passara o parlamentar paulista "como um meteoro no deserto 
ou um homem das florestas do Sertão". 

"Deputado eloquente, homem de coração, operador dedicado, fi- 
lantropo conhecido, presidente da província de São Pedro, em época 
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9: de desgraçada luta, nunca se desmentira o nobre caráter de Blvarcs 
&: Machado. Púiinca em sua alma haviam esvoaçado as incertezas 
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E, de um peito fraco." 
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A PROP6XITO DE ELIAS LOBO 

É-me sobremodo grata a distinção que aqui me trouxe o con- 
vite graças ao qual tenho a honra de presidir a esta bela cerimônia. 
E isto por muitos motivos: por se tratar de solenidade realizada nes- 
ta  cidade de Itu, a que tanto me afeiçoei, por se inaugurar &te exce- 
lente edifício fruto de nobres esforços, concretizadores de velha as- 
piração da tão distinta e digna de encômios C o r p o r ~ ã o  Musical 
União dos Artistas, e, especialmente, por se homenagear figura do 
maior destaque nos fastos da arte paulista e nacional. 

Com extraordinária pertinácia conseguiram os dignos diretores 
da União dos Artistas Levar a cabo esta e a mais louvável iniciativa: a 
de dotarem sua cidade dêste belo edifício, local onde certamente se 
amiudarão as reuniões consagradas ao cultivo das artes, sobretudo 
as daquela ern que o seu patrono angariou tão justa, e extensa no- 
meada. 

As festividades que aqui ocorrerem serão com cert.eza dignas do 
seu ambiente. Não há, para artistas, estímulo melhor do que o 20s 
auadros estéticos onde possam dar as demonstrações do seu virtuo- 
sismo. 

Na Poliantéia com que a União dos Artistas comemorou a passa- 
gem do primeiro centenário natalício do Maestro Elias hlvares Lobo, 
zlgumas páginas se consagram ao histórico da construção do belo ce- 
nário em que nos encontramos. 

A leitura dêste trecho em que tão singelamente se expõem as di- 
ficuldades vencidas para a concretização dêste tentame evoca-nos 
"sefvatis servandis" o feitio de certos episódios de antigas eras. 
Destas épocas em que o espírito de cooperação instigada pela piedade 
dominava nos grandes movimentos em prol de realizações de ordem 
religiosa e cívioa. 

Dêles provieram muitas das mais admiráveis jóias arquitetôni- 
cas do Universo, numerosas dessas catedrais e paços municipais que 
constituem os títulos máximos de glória das maiores cidades do Oci-. 
dente. Dêste espírito de cooperação desinteressado surgiram quan- 
tos e quantos dêstes monumentos estupendos, cuja ereção exigiu 
séculos do mais aturado e intenso labor e diante dos quais desfilam 
as gerações assombradas e reverentes ! o que se dá com Nossa Se- 



nhora de Paris e Santa Gudula de B m e l a q  o Duomo milanês, a 
abadia-pantheon londrina de Westminster. I3 o que se verifica em 
Colônia e em' Burgos, em Ruão e em Antuérpia, numa &rie avulta- 
díssima de cidades. 

Nuitos, quase todos êstes enormes poemas de cantaria e escul- 
tura representam dispêndios mínimos em jornais, salários e aquisi- 

.ções de materiais. Narceram da cooperação verificada dos parti- 
culares e das cooperações dos artistas e dos mestres, quem o ignora? 
sob as formas as mais diversas. 

Doações em dinheiro dos opulentos, dádivas em materiais de 
-construção, dos menos abastados, contribuições sob a espécie do tra- 
balha, jornais de operários que não cobravam o serviço, sa1ários.de 
-artistas não remunerados, de trabalhadores por devoção, todos labu- 
tando intensamente, cada qual segundo as suas posses, e todos de 
amor em graça. 

Na terra gloriosa dos navegadores e dos conquistadores que eri- 
sinaram aos povos brancos a rota das maiores jornadas oceânicas e os 
guiaram & circunavegação do Globo, nessa terra de onde partiram 
os nossos maiores apossadores do Brasil, pitoresca expressão se in- 

.oorporou ao patrimônio da língua, rememorando o cooperativismo 
reinante nestas eras de piedade e elevado espírito pátrio. 

Lá como no resto do Ocidente instigavam os Bispos, Abades e 
Párocos a nobres e plebeus, ricos e pobres, a que se ajudassem mutua- 
.mente, no sentido de dotarem as suas cidades de uma Sé, catedral, 
pafoquial, ou abacial de um tmqlo qualquer de cuja presença resul- 
tasse a verdadeira nobreza da terra. 

E os fiéis acudiam ao apêlo pressuroso a ''trabalhar para o 
Bispo", fórmula tão concisa quanto singela, que apontava ao mesmo 
tempo o fim da obra e a pessoa do seu promotor. Mais significa- 
tiva, do que qualquer outra menos lacônica, era mais humano dizer 
-trabalhar para o Bispo d o  que trabalhar para a Igreja. 

E assim, pedreiros e carpinteiros, canteiros, eutalhadores, reser- 
vavam um, dois, três e mais dias por mês, de sua faina habitual, pari. 
trabalharem para o Bispo, conforme as posses de cada qual lhes per- 
mitissem dispensar mais e menos tempo da faina imposta pelo pão 
de cada dia. E conforme as instigações maiores e menores daquela 
piedade que dominava, mpolgadoramente, as coletividades medie- 
vais. 

Trabalhava-se para o Bispo com todo o amor e devoção. Muito 
gouco para o diocesano, tudo para a maior glória de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e de sua Igreja. 

E com o correr dos anos e dos séenlos, rendeu o trabalho para 
.o Bispo coisas portentosas. 



76 REVISTA m INSTITUTO HIST~RICO E GEOGBÁFICO DE S. PACLO 

Veio o espírito da malícia e de irreligião deturpar o signifieadu- 
<e tão eloquente expressão, tornando-a até pejorativa. Assim 
passa a glória não só dos homens eomo das frases. 

Mas ficou imorredouramente fixada na língua portuguêsa, único 
idioma de nossa eivilizaçáo em que talvez se encontre. E a expli- 
cacão de sua existência imediatamente nos evoca um panorama de 
f 6  e entusiasmo. 

Quicá não exista, no nosso vernáculo, expressão de maior res- 
saibo erocativo medieval, e eloquente. 

Si parva lieet.. . transportemos ao cenário ituano uma situaçã3. 
destas de séculos afastados da nossa progênie lusa. 

Xa construçáo dêste belo edifício houve, e em larga escala, ver- 
dadeiro trabalho para o Bispo. 

Reitera-se no I tu de pleno século XX a verificacão de fatos que 
no I tu  da era setecentista ocorreram reproduzindo coisas e cireuns- 
tâncias do Portugal da Iflade IfMia. 

Há poilco relatava-me o prezado amigo João Evangelista Pom- 
peu de Campos, verdadeira tradição viva dêste rincão bandeirante, 
cujo passado tanto sabe evocar uma série de episódios relativos B 
ereção do grande e nobre templo brevemente bisseciilaf de que Itii 
se enobrece e euja guarda tão carinhosamente exerce o nosso zelo- 
síssimo vigário tão cioso do patrimônio espiritual de sua paróquia 
quanto do temporal. 

No último quartel do século XVIII entendeu piedoso-$.rocu 
de Nossa Senhora de Candelária dotar a sua vila de um templo dig- 
no de seu desenvolvimento e riqueza. E projetou a eonstrn~áo de  
nova matriz dentro de moldes muito superiores às possibilidades d a  
pequena vila ituana. Não faltaram as críticas dos céticos a propó- 
sito da exequibilidade da obra. Apelou o piedoso vigário Padre 
João Leite Femaz de Arruda, para os seus bons paroquianos. E 
dentro em breve principiava o mais intenso dos trabalhos para o 
Bispo. 

E ra  homem abastado e timbrou em dar o exemplo em matéria de 
desinterêsse e dedicação pela nova obra de que sua vila devia orgu- 
lhar-se. 

Havia nas terras de sua fazenda excelente barro e a sua olaria 
começou a trabalhar incessantemente para os serviços da nova Matriz. 

Mas eomo os recursos de transportes se mostrassem muito es- 
cassos, todos os domingos, acabada a missa paroquial, convidava oa 
fiéis a que o ajudassem no carreto de telhas e tijolos. 

Partia a longa leva dos colaboradores voluntários em direcão. 
à olaria, a mais de quilômetfo da igreja e voltava carregada sohra- 
$ando telhas e mais materiais. 
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A sua frente caminha~,a o próprio sacerdote, homem robusto, 
que fazia timbre em trazer maior número de peças do que qualquer 
dos seus acompanhadores. E não poderia haver espetáculo mais 
curioso do que aquela longa procissão de homens e mulheres, velhos 
o mosos, brancos e pretos, trazendo aos braços, à c a b ~ a ,  materiais 
destinados à matriz, cada qual com o pêso que o esforço muscular 
lhe consentia. 

Instigados por tal exemplo acudiam os fazendeiros com ss suas 
tumas  de socadores de taipas, pondo à disposisão do devotado cura 
os seus earros de bois e juntas de arrasto. 

Dentro dos grandes taipais subiam ràpidamente as espêssas tai- 
pas e dentro em breve calcadas pelas lages e enchapeladas que fôs- 
sem pelos beirais estariam em condições de receber o vigamento de 
larga esquadria do templo. 

Mas apesar do cuidado da soca e do aprumo das taipas notou-se 
que as taipas estavam um tanto fora da vertical. Como remediar a 
tal incidente? Era o vão das paredes mestras sobremodo consideráve! 
nada menos de quase dezoito metros. 

Recorreu o padre João Leite ao seu primo padre Francisco Dias 
de Campos, fazendeiro no Urubu em Indaiatuba, e êste mandou 
 escolhe^ na matas de sua fazenda oito imensas perobeiras capazea 
d e  fornecer as linhas de oitenta palmos, de fora a fora, exigidas pe- 
la amplidão da nave da nova paróquia ituana. 

Não havia pelas vizinhanças quem soube'sse lavrar êstes 
madeiros gigantescos. 

Assim mandou o padre Francisco buscar lavradores em Santo 
Amaro. Dentw em breve puxadas por numerosas juntas de fortes 
bois partiam as linhas indaiatubanas para o local onde iriam servir 

p r a  sustentar o grande e pesado telhado da matriz. 
Owtou a coloeá-10 enorme trabalho. Para suspender aquêles 

eernes plurisseculares, rijos e pesadíssimos, simples talhas e moitões 
eram de quanto podiam Lançar 1 6 0  os desaparelhados construtares. 

Gemeram os moitões, retezaram-se os cabos de tucum sob o 
esfôrço das juntas de possantes bois e as perobas deitaram-se sobre 
as paredes mestras, cujo perpendicularismo vieram assegurar os 
seus arrochautes. 

Dentro em breve sobre elas se alçavam as enormes tesouras 
amarradas pelos vigorosos minhotos. E verdadeira floresta de cai- 
bros e ripas recebeu as pesadas telhas, de canoa processionalmente 
trazidas aos ombros do vigário e dos paroquianos piedosos. 

Calçadas pelas magníficas lajes ituanas e enchapeladas dos 
largos beirais, prepararam-se as taipas para desafiar os séculos 

mmo sempre fazem desde que lhes não molhem os pés e a cabeça. 



As da nova matriz de I tu há mais de século e meio existem 
resistindo à ação do tempo com toda a galhardia 

Desiarte o padre João Leite Ferraz de Arruda conduziu 0% 

ituanos de seu tempo a um dos mais considerados "trabalhos parri 
o Bispo" de que m a m  os fastos paulistas e brasileiros. A sua matriz 
em princípios do século XIX causava verdadeira wrprêsa pelas di- 
mensões a Saint Hilare e outros viajantes eminentes. 

Figura curiosa e filantrópica, relativmente recente, de pro- 
notor de esforços dêste jaez eelebrizou-sc na regiãn onde o café 
começou a criar a nossa nova riqueza nacional, no vale do Paraíba,, 
nas chamadas Matas do Rio de Minas: O Capitão-mor Custódio 
Ferreira Leite, bar50 de Aiuruoca, falecido em 1859. 

Seu necrológio, deelarou:~ um emritor do tempo, sintetiza-se.. 
no decassílabo camoneano do Chorou-te toda a terra que pisaste. 

Morreu avançado em anos e mais de meio século, talvez, con- 
sagrou a promover a construção de numeroças matrizes e outras 
igrejas por vézes grandes, cemitérios, casas de câmara, hospitais, 
em muitas cidades fluminenses e mineiras, sempre recorrendo, so- 
bretudo, a contribuições voluntárias de dinheiro e trabalho. 

E assim pôde o Senhor da Candelária entrouizar-se em seu 
belo e vasto templo onde dentro em breve surgiria o enobrecimentu 
de sua capela-mor pela pintura do nosso mestre primitivo, primeiro 
pintor nascido em terra paulista, padre Jesuino do Monte Cmelv .  

Ressuscitou-se a tradição ituaua, do padre João Gi te ,  mais 
u m  vez. Do seu novo tentame surgiu êste edifício. I3 êle o fruto do. 
trabalho de gênero similar ao que apontei. 

É o que nos indicam as páginas do Livro de Ouro da Corprt- 
ração iilusical União dos Artistas. 

Abrem-se pelas listas de donativos em dinheiro, alguns dêles 
consideráveis, outros menos avultados, outros modestos, todos de 
acordo com as posses dos doadores, todos de boa vontade. Vêm 
depois as ofertas de materiais, muitas delas avultadas. São telhas B 

tijolos, madeira em toras e aparelhada, barricas de cimento, pedra 
aparelhada, lajes de soleira, encanamentos, ferramenta, pregos e 
parafusos, ferragens e calhas, ete. Contribuiçh as mais diversa.  
vemo-las consignadas: planta para o prédio, laxramento das es- 
crituras, registro do imóvel, direção e inspeção da obra, desenho, 
rcodelação e fundição de placas, carretas, transportes, etc., etc. 

Tocante a remuneração dos obreiros que, com verdadeiro amor, 
ofereceram os serviços profissionais gratuitos a bem do andamento 
da emprêsa que tão cara lhes era. 

Pedreiros, carpintPir,m, encanadores, vidraceiros, ferreiros e 
marceneiros e quanto8 mais! Seja-me permitido lembrar que den-.~ 
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i re  as centenas dêstes jornaleiros houve quem, no -=paço de oito ..% 

meses, oonsagr'ou quase um m&s a trabalhar gratuitamente, como CI 5; 
Sr. Sebastião Bruni, e de três semanas como o Sr. Vitorio Bruni. 

Menciona a Poliantéia os serviços inestimáveis da  colaboração 
feminina, do auxilio realizado das senhoras e senhoritas ituanas, 1 - ,  
organizando festivais, espetáculos, sorteios, de que resultou apre- 
ciável soma em dinheiro, a reunir-se às contribuições dos mensa- 

4 
I 

listas e doadores de prendas. 
., 

Assim ituanas e ituanos, com o esfôrço desinteressado, e per- 2 , 
tinaz dotaram a sua -cidade com esta bela e nobre casa de espetá- 
culos, t ã ~  bem denominada Salão Maestro Ellas Lobo. 

. a 
É com a maior satisfa~ão que a todos quantos prestaram 

concurso a esta obra endereço os mais vivos parabens. : I  

Em breves palavras recordaremos os t r x o s  principais da exis- 
tência de Elias Alvares Lobo. 

I 
.4 
:$ 

Nascido em I tu  a 9 de agosto de 1843, era menos de dezesseis .:4 
anos mais m c g  do que outro artista seu eonterrâneo, o ilustre (3 
Jo& Ferreira d e  Almeida Junior, o mais nacionalista de nossos .!g 
pintores, que ao mundo viria a 8 de maio de 1850. 3 

. E  
Itu, lugar de longa tradição reiigiosa, era pela fôrw das cir- ,f 

cunstâncias um ambiente musical elevado. ,j 
A liturgia católica sempre se valeu do modo mais eficaz do : 

eonmrso da música, 6 óbvio lembrá-lo. 
Alguns dos mais velhos documentos musioais paulistas pm- 

vêm-nos de Itu e de ~rincípios do século XVIII, contas de paga- 
.j 

mento e contratos de artistas para festividades sacras. 
I 
t 

Sabe-se que Diogo Antônio Feijó teve especial carinho pela i 1 
inBncia de Elias Lobo, nascido de pais pouco afortunados. Mas ao - { grande regente não caberia, por muito tempo, desvelar-se pelo pe- 
quenino protegido. . Ao falecer em 1843, ainda não completara :j 

ele nove anos de idade. 1 

J á  por êste tempo dava mostras de mais elevado pendor mu- ,i sical dominado pela fé  pro,fundíssima que o alentaria a vida toda 
e o impregnava de paixão pela magnificência das cerimônia? 
litúrgicas. a 

6' Católico fervoroso empregou os recursos de seu esti'o a a 
louvar o Senhor e promover o brilho das funções sagradas digna; :. 
lia majestade do Altíssimo", escreve com toda a exação um de seus .,',s 

biógrafos. 
A morte de Feijó deixou-o por algum tempo sem apoio firme 'x 

e valioso que o guiasse e lhe permitisse os meios de se dedicar B .' 
carreira .musical. Irresistível vocação o empolgava porém e se os 
,primeiros anos lhe correram duros, não tardou que a valia das mani- , J .. 

B 
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festações do estro lhe angariasse meios para viver por si, e para 
o cultivo de sua arte. 

J á  em 1850, com menos de 16 anos, podia apresentar boa có- 
pia de composições, sobretudo sacras, sem contar peças para 
piano e banda. 

Aos vinte e um concluía a sua primeira grande missa, a de 
8. Pedro de Alcantara dedieada a D. Pedro 11. Pouco depois com- 
punha A noite de S.  João que se representou sob grandes aplausos 
uo Rio de Janeiro, Ópera musicada sobre um libreto do mais pres- 
tigioso libretista José de Alencar. 

Homem de muito poucos recursos, vivendo sempre no interior 
paulista, em época de geral atraso artístico, foi impossível a Eliao 
Lobo continuar a produzir para o teatro. 

Voltou-se para o gênero, aliás, de sua grande preferência, a 
musica sacra. Assim de 1856 a 1876 escreveu dez grandes missw 
executadas em muitas das maiores cidades e até hoje cantadas. 

Kão sabemos em que data escreveu oratórias entre os quais se 
destacam o de Nossa Smhora do Carnw e o do Natal, que gozam de 
grande reputação. 

Entre as suas obras mais aplaudidas, citemos a música m- 
pleta para as cerimônias da Semana Santa, cuja originalidade é 
muito louvada. As três horas de Agonia, Matinos do Santíssinw 
Sacramento, Matinas do Espírito Santo, Novem de Nossa Senhora de 
Assunção, Matinas para o Renhor dos Passos, Encomendagão de 
fRnarZos. Isto sem contar mui tq  outras peça c m o  Te Deum, 
l'mtum ergo, diversas Aue Maria, 0' Salutar&, etc. 

Deixando a terra natal passou a residir em diversas cidades 
do interior paulista, como Itatiba e Campinas, sempre cercado de 
geral estima e muito procnrado pelos amigos da boa música. 

'Desde a primeira mocidade fôra Elias h b o  convicto republi- 
cano. k i m  o vemos figurar na Convenção de I tu  realizada a 18 
de abril de 1873, com os dois irmãos Francisco e José 

Com a mudança das instituições foi nomeado professor de mú- 
sica da Escola Normal de !São Paulo. Os Úitimos anos de vida 
passou-os na capital paulista, exclusivamente preocupado com a 
família, a piedade e sua arte. 

A Poliantéia pnbliosda por ocasião da passagem do seu pri- 
weiro centenário natalício traz documento atestador eloquente de 
sua fé, certo papel encontrado em seu espólio em que em vésperas 
da morte v w u  a abundância dos sentimentos de intenso fervor 
católico. 

As justas homenagens prestadas à memória do grande vulto 
artístico, filho de Itu, vieram assistir muitos dos descendentes do 



autor de tantas páginas musicais inspiradas, seus dignos filhos e 
netos. Honraram-lhe os ensifnamentos e demonutram a pujan- 
ça da  herança intelectual destacando-se com alto relêvo no cultivo 
do Direito e da Xedi'cina, na carreira administrativa e no magis- 
tério. E entre os colaterais seja-me dado saudar a presença das no- 
bres senhoras que todo I tu tanto e tão justamente reverencia: a s  
Exmas. Irmãs Lobo. 

Da pessoa de Elias Lobo e de seus dotes artísticos se ocupari 
com toda a pormenorização o orador ofivial desta solenidade, o emi- 
nente magistrado sucessor direto dos velhos ouvidores da terceira 
comarca da capitania de São Paulo, Exmo. Sr. Dr. João ELias da  
Cruz Mastins. 

Seja-me permitido agora endereçar uma sugestão à Corpora- 
ção Musical União dos Artistas refprente à nova homenagem que 
ao seu ilustre patrono imperiosa se impõe. 

Com Eli& Lobo morre quase o mesmo que se passa com outro 
vulto de nossa arte, e da maior graiideza, o Único compositor íie 
música clássica nascido em terras da América, o compositor fecun- 
díssinio que escreveu nos moldes de Jlozart e de Haydn - o grande 
padre José Maurício Nunes Garcia. 

Dêle hi a duas missas de Ileyuiem (1816) - em si bemol im- 
pressas em fins do séeu10 passado grayas a uma campanha inde- 
fessa do Visoonde de ,Taunay e uma segunda nvissa de Requiem pu- 
blicada em 1935 e um Ta?~tum ergo impresso em 1934, ambos pela 
Revista Brasileira de ~Ilúsiee, textos escolhidos e revistos por Luz 
Heitor C. Azevedo. De Elias Lobo permanece o vultoso arquivo 
inédito. 

É preciso, é iudispensável que dêle alguma coisa loga se di- 
vulgue. Faça-o a Corporação iiIusical Gnião dos Artistas e enorme 
serviço preshará à arte nacional. 

JOS& PERR.42 DE ALXEIDA JUNIOR 

I 

Em dois grandes municipios paulistas, outrora coutiguos, hoje 
separados pelo desmembramento sucessivo de seu território, Cam- 
pinas e Itu, naseeram duas das mais altas individualidades artia- 
ticas de nossa Nação, e das Américas: Antóuio Carlos Gomes, a 11 
de julho de 1836, em Campinas, e José Ferraz de Almeida Junior 
a 8 de maio de 1850 em Itu. 



Foram portanto contemporâneos o grande compositor e o- 
grande pintor. Falecido o primeiro a 16 de setembro de 1896 e o 
segundo a 13 de Novembro de 1899, tràgicamente como 6 de sobra 
sabido. Não os separavam, como vemos, o lapso correspondente a 
uma geração. 

Por seus couterinneos ituanos, da gente de seu tempo; era 
Almeida Junior universalmente conhecido pelo diminutivo familiar 
de Jujiquinha, visto como seu 'Pai  e homônimo, José Ferraz de  
Almeida, ninguém o tratava., familiar e intimamente, a não ser 
por Jujica. 

Na série enorme dos nossos diminutivos de José ocorrem alguns, 
entre paulistas, que lhes são absolutamente peculiares, senão mesmo 
privativos, ou, quando muito, se espraiam em território. de povoa- 
mento paulista. Nestas condições mais numerosos da que o Juca, 
Zeca, Zezinho, eorrente em todo o Brasil, são os Jeco, Jeea, Zeza, 
Zuza, Juca, donde Jujiea, que ainda admitem subdiminutivos como 
Jequinha, Jequinho, Jujiquinba, que tal era o caso de Almeida 
Junior. 

Jujica vinha a ser o nome de infância familiar sob o qual todo 
o oeste paulista conhecia um dos maiores fazendeiros da Proviu- 
cia em seu tempo além de homem de largo prestígio político: o 
Visconde do Rio Claro, José Estanislau de Oliveira. E muitos Jecas, 
Jequinhas, Jujicas, Jujiquinhas existem hoje no Estado de São 
Paulo. 

Alguns outros diminutivos são muito correntes em S. Paulo 
como jamais vi usados entre fluminenses e mineiros, fronteiriços 
dos paulistas, como por exemplo Quim, Quinzó e Quito por Joaquim, 
Mandú por Manuel, Chicuta por Francisco, Carrinho por Carlos, 
h i  por Luís, Tuda, Ttudica por Gertrudes, iVÔ por Leonor, Totó 
por Antônio etc. etc. Há certa área de disseminação para êstes di- 
minutivos alguns eufônicos e pitorescos, outros horrendos como os 
nascidos de deturpa~ões prosádicas gênero Arbeltinho e Alnardi- 
nho etc. etc. Assim penso que Maneca pertence ao Rio Grande do 
Sul e ao litoral de S. Catarina. No Paraná já não se diz mais Ma- 
neea e sim Maneco. 

Aparentado com a melhor gente da. Província mas como sud 
familia houvesse empobrecido, não pudera o bom Jujica instruir-se. 
Exercia., aliás, com grande habilidade, a profissão modesta a prin- 
cípio de pintor de paredes e mais tarde de taboletas. 

Segundo voz geral morriam nêle, positivos, os dotes pictóreos 
que no filho tão elevados surgiram. 

Dentro do âmbito estreito de seu ofício mostrava positiva intui- 
ção de efeitos cromáticos. Era-lhe o servico perfeito e suas taboletas 



lhe angariaram fama. Assim ia o bom homem vivendo muitw dig- 
iiamente a educar o casal de filhos naseidos de seu consórcio com 
D. Ana Cândida do Amara1 Souza, filha do português alferes Fortu- 
uato e da paulista D. Ana de Souza. 

Achegava-se às melhores rodas de sua cidade natal, sempre 
por elas tratado com a deferência que a nossa velha cordialidade 
iiacional secularmente estabeleceu, sem prestar atenção às distin- 
qões da fortuna e à modéstia das condiçóes; sobretudo quando se 
tratava de pessoas ligadas pelos lqos  do parentesco. 

Assim ouvia Jujica, homem extraordinariamente curioso, aten- 
tamente as conversas da gente das melhores mdas ao seu alcance 
mostrando-se per,ountador infatigável e por vêzes até cansativo. 

Quando de longe em longe ia a S. Paulo punha-se ao'lado dz 
um conhecido em ponto por onde passasse muita gente, a perguntar 
quem seria éste e mais aquêle e mais aqueloutro. Não havia o que 
lhe saciasse a insaciável curiosidade, aliás não malévola. 

De Jujica, ainda se narra que era bondoso, muito paternal, sin- 
gelo, modesto, prodigiosamente curioso, afável e sempre cordia?, 
muito kiável ,  e constantemente desejoso de conhecer gente nora, 
assim como andarilho infatigável, muito amigo de visitas, de con- 
versar e peramhular pelas ruas à noite a prosear. 

*Contam os velhos ituanos que o pequeno Almeida Junior ao 
mesmo tempo que revelava as'primeiras disposições pictóreas mos- 
trava assinaladas tendênciais musicais. 

Itu, bidade tradicional, pela frequência de pomposas festas 
de igreja, a ponto de lhe o h a m e m  a Roma paulista, dispondo 
sempre de clereaia numerosa, era outrora afamada pela música reli- 
gio& como em lilinas Gerais São Joãa d'El-Rei. Em suas orques- 
tras havia sempre muitos executantes locais, amadores de renome: 
Em seus coros, masculinas e femininos, tomavam parte vultosos e%- 
mentos da melhor gente da cidade, dirigidos por prestigiosos ro  
gentes, alguns dos quais deixaram grande bagagem de composi- 
çõs sacras como o Padre Jesuino do Monte Carmelo, pintor e com- 
positor, os maestros Elias Aivares Lobo, e Tristão Mariano da Costa, 
entre os mais citados. 

Distinguia-se o pequeno Almeida Junior nos coros pela afina- 
ção de voz e a intuição musical. 

Possuía tão elevado sentimento do ritmo que dentro em pouco, 
passava por ser o primeiro sineiro da cidade, brilhando na exeeu- 
ção dos complieados toques e mpiques de outrora, tãn apreciados 
cntâo pela variedade e hoje geralmente descritos. Aprendera a 
piedosa arte com Joaquim do Hospício, homem preto, sacristão da 



matriz ituana, pessoa respeitadíssima pela santidade da vida hu- 
milde, de\-otíssima e edifieante. 

Assim com verdadeira mestria ~ u i i h a  o futuro pintor em movi- 
mento, isolados ou em sincronisino, sinos, sinetas, campanas, campa- 
ninas e garridas. E logo as suas "tarantanas" tornaram-se apre- 
ciadíssimas. Eram repiques de alvorada, festivos e complicados~que 
executava magistralmente fazendo ressaltar os valores dos diversos 
timbres da sinaria da secular matriz com. extraordinária expres- 
sividade. 

"As tararitanas de Jujiquinha, relatou-me velho ituano, não 
só despertarrain a cidade como punham todo o mundo sentado na. 
cama". 

E um riajaiite morador da Côrte entendido do assunto a 
ouví-las, declarou oategòricamente: "êste pequeno vai longe! Repica 
já. quase tão bem quanto outrora o velho mestre Pureza, sineiro- 
mor da Capela Imperial, homem que infelizmente não deixou su- 
cessor nem formou escola.. Parece-me que estou no Rio de daneira, 
a ouvir a alvorada da Ressurreição. A tarantana é a pedra de toque 
do sineiro que não seja mero badalador. A maioria não se atreve a 
tocá-la, com receio de se embrulhar, pois é deveras dificil. Hoje só 
se tocani coisas fáceis, quando muito algum Zi Coroado, algum 
Caiapó e outras ligeirezas, verdadeiros repiques de caracacá! Uma 
decadê~~cia! Que gkilte! que nem distingue uni  pique de um 
repinico ! Um Dom-dom de um Dlão-dlão ! 

Qual! terminava merencóreo e chtico o admirador de Almeida 
Junior, iião há mais sineiros npste país ! ! Quebrou-se a forma !" 

Nas 3résperas de domingo de Páscoa pousava Jujiquinha n8 
matriz para poder estar a postos, às três e meia da madrugada, hora 
em que começava a convocação dos fiéis à Procissão da Ressurreieão, 
que às quatro impreterivelmente saía "governada" pelo grande vi- 
gário DIiguel Correia Pacheco. 

Ao lado do piedoso Joaquim do Hospício e seus dedicados au- 
xiliares, Rafael Passarinho e João do Carmo, brilhara o futuro 
grande pintor. 

E os quatro "artistas" virtuosos do badalo e da dobrada lan- 
çaram aos ares, em magiiífiea harmonia, a eiitreverada polifonia 
dos timbres de seus bronzes, anunciadores da saída do grande p r k -  
tito glorificador da ressurrei~ão do Homem-Deus. 

Aos companlieiros adultos, envelhecidos nos concertos d o  'cam- 
panário ituano, riada ficava o rapazinho a dever. E ra  is  vêees até mes- 
mo o regente daquela orquestra, contava-me o hom e tão saudoso amigo 
João Evangelista Pompeu de Campos, extraordinário repertório 
vivo das memórias seculares das gerações de seus maiores. Parente 



de Almeida Junior dêle falava enternecido pela evocarão dos d i a  
da adolescência e da mocidade longinquas. 

Destacava-se o som das batidas do futuro pintor no conjun!o 
do bimbalho festivo da sinarada. Sua e5pecialidade era "entrar" 
não se deixando "abafar". E Jujica, entusiasmado com a habiii- 
dade e o individualismo do filho, delirava. Tornava-se exuberantís- 
simo em suas expansões bulhentas. Prestem atenção! exclamava. Vc- 
jam como Jujiquiuha entra a tempo e hora e como sabe entrar! 

Extenso mostrava-se o repertório do futuro autor de A Partida 
d o  Moqão.  Tornou-se verdadeiro virtuose. Além dos repiques clás- 
sicos e de brilhar no São José, no Súo Migtiel no São Bento e tc .  
improvisava toques, fazia variasóes rítmicas encantadoras e novas. 

" Era  outra coisa quando êle tocava! contava-me o meu bom 
informante. Com que expressão sabia executar qualquer coisa cor- 
riqueira até como o "Galinha! Leitrio! o Senhor Bispo ai tiem! 

Êste repique tradicional, de pitoresca letra, nascida da reis 
popular, era e continua popularíssimo na. zona ituana. Inventou-o 
reza a tradição, referida por João Pompeu, o mestre sineiro Teo- 
doro para a primeira visita episcopal ii paróquia seiscentista de 
Nossa Senhora da Candelária do Oiituguaçn. 

Quando? É o que se não sabe. Talvez ainda no século XVII 
quiçá para a chegada do Sr. Dom José de Barros Alarcáo, bispo 
do Rio de Janeiro, e por largo tempo residente entre os seus dioce- 
sanos paulistas, por desavindo com os seus diooesanos cariocas. Sub- 
sistiu apenas na memória dos poros o nome singelo do mestre 
sineiro. 

Quem seria êste mestre Teodoro, antepassado espiritual de 
mestre Pureza, último rebento de uma dinastia ilustre, e cujo molde 
se quebrara, no dizer merencóreo do diletante apaixonado que 
ouvia Almeida Junior repicar? I3 o que ninguém mais sabe. Mor- 
reu há talvez mais de dois séculos, mas o repique e sua composi- 
@O muitas vezes encheram os ares de sua terra natal, vibrado pelas 
mãos ilustres do discipulo de mestre Joaquim do Hospicio mais 
tarde empunhadoras de pinceis fecundos e gloriosos. 

Boiie comme ula son.neur é provérbio corrente entre france- 
ses, tão popular talvez como boire comme un. templier. Merecida- 
mente? 

Mestre Justino, baiano, sineiro de merecida fama, que adoles- 
cente conheci no Rio de Janeiro, como primeiro sineiro de SZo 
Bento, aprendera a sua arte na sua cidade natal do Salvador. E ra  
chamado para tocar em muitas igrejas matrizes e de grandes irmari- 
dades cariocas, por ocasiã? das festividades máximas anuais. Ver- 
dadeiro virtnose do sino badalejarra e bendelegava, bimbaihava e car- 
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iIlhonava, zoava e dobrava, repicava e repinicava, com a maior 2ro- 
ficiência e gosto. 

E como eerto dia eu houveme referido ao provérbio franek 
sorriu a dizer-me: - Olhe, Sr. Afonso, há motivos para isto! Nem 
o-Sr. imagina como cansa, como estrompa uni bbm repiqu,e e uma 
dobrada, em regra, de bateria. Fica-se exausto. E os que bebem 
o fazem porque são fracos e para levantar as forças, esteja certo 
disto. 

Convidou-me certa vez a ir vê-lo em funções. Aceitei o convite, 
subi a tórre de São Bento e não me arrependi. Operava o bom Justino 
como regente e os seus três auxiliares Militão, José do Destêrro 
e Apolinário disciplinados e ensaiados estavam atentos ao seu eo- 
mando como se fossem figuras de orqueswa fascinados pela batuta 
do maestro. Era  com a cabeça que êle os regia fazendo movimen- 
tos diversos, a espichar o queixo, e a fazer toda a sorte de meneios. 

Começou o repique. Empunhava Justino uma série de cordas e 
cordinbas de sinetas e campanas e os seus ajudantes punham em mo- 
vimento os grándes bordões do campanário. 

Tremendo o barulho daquelas vozes brônzeas do rebate lan- 
qado às almas piedosas oonvocando-as à abacial do Patriarca d w  
Monges do Ocidente! Também e dentro em breve verifiquei como o 
mestre sineiro dissera a verdade. Estavam êle e os seus ajudantes 
absol'ntamente ensopados de suor, graças ao exercício nolentíasimo 
a que se submetiam. Punha Justino em movimento braços e pernas 
e coisa curiosa, parecia transfigurado, de olhos semi-cerfados, emba- 
lado pela polifonia violenta dos oito ou dez timbres arares e agu- 
dos daqueles bwnzes, vários delm seeululares. 

Em certo momento aproximei-me de um dos sinos cujo movi- 
mento pendular, já muito amortecido, pequena oscilação oferecia. 
E; Justino fez verdadeiro gesto de pavor detendo-me. Cuidado, não 
toque no sino! de leve que seja! Pode rachar! Afastei-me com ver- 
dadeiro susto, da tão volnmosa e friável massa metálica. Relatou-me 
o sineitio que, às vêzes, bastava o contato de um fio de cabelo com 
um sino em vibrqão intensa para lhe provocar uma fenda. Sobrz- 
t ~ d o  se tal contato se lhe fizesse à boca. Um mau engaste de ca- 
beça feito na porca, ou eixo oscilatório, era frequeiltemente a 
causa de acidentes que levavam os sinos a refusão. 

Na Bahia, não me lembro bem se na Catedral ou em São Fran- 
cisco, contou-me o excelente Justino (depois de me informar que 
acabava de executar um "São Bento completo", em três partes) 
um repique de festa-dupla de primeira elasse fazia frequentemente 
com que os sineiros, absolutamente exaustos, ficassem acamados no 
dia imediato! 



Mas como me afastei das habilidades sineiras do futuro grande 
pintor filho de I tu!  

Referia-me àquele repique que êle executava com tanta maes- 
tria: Gali~nh.o.1 Leitâo! o Sr. Bispo ai vem! 

Como traduzia eloqüentemente o espírito daquelas solenidades 
do Brasil de antanho, daquelas festas terminadas por bródios for- 
ridáveis, no gênero das núpcias quixotescas de Camacho, tremen- 
das justas gastronômicas motivadoras de hecatombes de  perus, 
patos, galinhas, leitões e cabritos e oferecidas aos convaeados àqiie- 
Ias reuniões piedosas, brindados ainda por cima com presentes .le 
viandas de capados de pêso e mais pertences, por forma de viáticos 
para o caminho de volta das funções e fonçonatas.. . 

Desde os primeiros anos de vida conheceu o menino sineiro um 
parente de seu pai com quem conviveu longamente: o vigário co- 
lado da sua paróquia, Padre Miguel Correia Pacheco, sacerdote 
de impoluta reputaç.50, figura popularissíma entre os seus con- 
terrâueos e cuja memória por êles é sobremodo venerada. Chama-se 
Praça Padre Miguel o principal logradouro público de Itu. 

Protegeu o excelente vigário a~ menino e êste lhe votou sem- 
pre a maior gratidão. Quando pensionista do Estado em Paris foi 
q u a  para o amigo benfeitor escolheu o grande e excelente wgão 
Cavaillé Coll, que encomendara para a sua querida e ampla matriz 

eom dimensões de catedral. 
"S& as vozes esplêndidas" afiançava ao vigário numa carta 

que tivemos o ensejo de ler assinada: "que tem a honra de ser !?eu 
parente e muito amigo: Jujiquinha". 

Levou-o êste reconhecimento a retratar o ótinw párom. E O 

fez m i c a m e n t e ,  oferecendo à matriz de I tu  uma grande tela 
em que se vê o venerável sacerdote retratado de corpo inteiro. É 

seguramente êste uma das mais fortes peças de nossa pintura na- 
cional. A matriz ituana doou o seu antigo sineiro mais duas telas, 
ambas excelentes, sâbre assuntos sacros: um Cristo no Horto e umi 

Sáo Paulo. 
Quando o velho JuJica verificou que o seu Jujiquinha demons- 

trava extraordinárias aptidões artísticas, desenhando, criança dos 
primeiros anos ainda, com prodigiosa facilidade, não conheceu Li- 
mite o entusiasmo do singelo pintor de taboletas. A admiração pelo 
'filho cresceu-lhe, diàriamente; passou a ser positivZmente ingênua 
.de tão exaltada 

E 08 amigos e parentes, a tal propósito lhe pregavam pequenas 



euja ,encomeiida fizera a Jujiquinha, muito em reserva, confiden- 
ciou-lhe, a fim de fazer ao bom pai uma surprêsa. 

Era  uma aquarela que o menino então com os seus oito ou dez 
anos de idade não seria capaz de executar, mesmo porque lhe 
faltava material para tanto. Ao ver o retrato exaltou o pai do pe- 
queno artista. - Está esplêndido! gritou uma e muitas vêzes. 13 a 
melhor coisa que Jujiquinha até hoje fez! 

E como o brincalhão lhe confessou tratar-se de obra de uma 
artista italiana, por nome Imvinia Cereda, excelente' aquarelista 
aliás, o desapontado pai se mostrou tão triste que o amigo se arfe- 
pendeu da desasada pilhéria. 

Era  Jujica do Tanque, como atrás se disse, homem muito po- 
bre, mas muito bem aparentado com gente de fortuna e influi-ncia. 

Amigos e parentes seus, percebendo a nota~~el  vocação pktbrea 
do menino cotizaram-se para mandar o futuro grande artista ao R.io 
Ee Janeiro frequentar cursos da. Academia Imperial de 3elas Artes. 
Ali teve, como primeiro mestre, o professar Júlio Le Chevrel, regente 
6a aula de desenho. 

Numa visita de D. Pedro I1 à Academia fez Iie Chevrel arrou- 
bados elogios de seu discípulo ao soberano, que nunca mais perdeu 
de vista o jovem ituano. 

A 26 de agosto de 1 8 i 5  estando o Imperador em Itu, pergun- 
tou insistentemente por Almeida Junior. Contou-lhe o Barão de 
Japi  (Joaquim Benedito de Queiroz ,Teiies, 1819-1888) que o mo90 
artista se achava trabalhando em Dlogi-Mirim. BIandou o soberano 
avisá-lo que ali o esperarse e no d i a 2 6  com êle se avistou. 

Perguntando-lhe porque não se apresentara candidato ao prê- 
mio de viagem à Europa, respondeu-lhe Almeida. Junior que difi- 
culdades pecuniárias e circunstâncias de família ,o haviam forçado 
a voltar a São Paulo, deixando como único concorrente seu amigo. 
Rodolfo Bernardelli. 

Ao ouvir tal explicacão afirmou-lhe o Imperador (narra-o 
José Jacinto Ribeiro em sua Cronologia PaulZsta.) : "Logo que 
essas circunstâncias o permitirem, pode seguir para a Europa. E u  
o subvencionarei". 

Em outubro de 1876 partia Almeida Jiinior para Paris, como 
pensionista do monarca, entrando para a Escola de Belas Artes da 
Capital francesa. 

Alguns anos mais tarde protegeria o soberano com o mesmo. 
interêsse a outro dos nossos maiores artistas, o grande mestre e 
homem de admiravel caráter que se chamou João Batista da Costa. 

Assim duas grandes, duas das nossas mais altas voca-ões pic- 
tóreas muito e muito ficaram devendo à munificência do imperial 
bolsinho. 



Desobrigou-se Batista, corno tanto se sabe, do que entendia 
ser-lhe imperioso dever, oferecendo à cidade do seu benfeitor o 
magnífico retrato, de eonpo inteiro, que é uma das melhores e mais 
populares peças da iconografia do Segundo Imperador. 

"A cidade de Petrópolis oferece, em homenagem a Dom Pedro 
11 : J. Batista" autografa-se na magnífica tela do nosso notabilís- 
simo paisagista. 

Almeida Junior também retratou o seu benfeitor num quadro 
em que o monarca está vestido de almirante. Esta tela, muito mal 
conservada, foi parar numa cidade de São Paulo e sofreu desastra- 
úlíssimos reparos de um culz'oso ao que se conta. 

Assim uma das mãos do soberano é verdadeira monstruosidade 
pictórea e os retoques do rosto deram à fisionomia do retratado, além 
de falso eoloriùo da tez um ar de deplorável fixidez. 

Aventou-nos um dos nossos melhores pintores a hipótese de 
que o original de Almeida Junior haja sido subtraído e substituído 
por alguma cópia má vendida há uns tantos anos, a uma institui- 
ção de caridade. Nada podemos dizer a tal respeito, mas certo é que 
o retrato foi repiutado e muito mal. 

Muito se tem escrito stlbre Almeida. Junior sobretudo ùltima- 
mente, depois que o então inverventor federal em São Paulo, Dr. 
Ademar P. de Barros, adquiriu para o Museu Paulista, grande có- 
pia de telas da lavra do mestre ituano. 

Gesto de maior alcance e digno dos maiores encômios dêle re- 
sultou a criação da "Galeria Almeida Junior", solenemente ina:~- 
gurada a 29 de agosto de 1939, pelo Presidente Getúlio Vargas a 
quem acompanhou o inten7entor, em presenca de autoridades civis 
e militares, e numerosa assistência. 

Manda a justiça que se recorde aqui quanto para a reunião 
.das dezenas de telas incorporadas ao acervo do Xuseu Paulista se 
deveu ao zêlo do dr. Cid de Castro Prado. 

As insignificantes achegas que aqui ficam nada mais ralem do 
que a expressão de nossa vontade de contribuir para o maior escla- 
recimento da biografia do grande pintor. 

Paulista, tendo como ascendentes vários dos primeiros povoa- 
dores do solo vicentino, figura José Ferraz de Almeiùa Junior no 
tomo I V  da Genealogia Paulzstana, a monumental e jamais assaz lou- 
%ada obra de Luiz Gonzaga da Silva Leme. 

São estas as  muito escassas linhas consagradas pelo linhagista 
80 grande pintor (p. 98). "Comendador J o d  Ferraz de Almcida 



Junior, talentos0 pintor a óleo muito conhecido por suas produ- 
ções artísticas tais como O caipira (sic) negaceando, A Partida da  
Molaçâo e outras que foram vendidas em leilão depois de sua morte 
trágica em Piracieaba". 

Segundo Silva Leme era Almeida Junior filho de José Ferrilz 
de Aimeida. (alcunhado o Jujica do Tanque) espôso de "D. Arld 
60 Amaral Souza, filha do alferes Fortunato.. . natural de Portu- 
gal e de. . . do Amaral Souza". 

Acrescenta o genealogista que o pintar só teve uma irmã, T). 
Maria Amália, casada com seu primo irmão Inicio Fernando 32 
Almida, filho do sargento-mor Fernando de Almeida Leite e de 
D. Ana de Almeida Pedroso. Ouvimos entretanto do muito saudoso 
amigo, João Evangelista Pompeu de Campos, aliás patente próximo 
do artista e conhecedor emérito das antiguidades e tradições da 
sua cidade natal de Itu, ouvimos dêste fervente tradicionalista que 
o velho Jujiea tinha outra filha chamada Francisca, e por todos 
designada por nhá Chiquinha Jnjica, à moda antiga das populsr 
ções do interior paulista. 

Era, contou-nos o nosso informante, pessoa muito boa e  unit to 
inteligente. Dedicando-se ao magistéeo primário, pertencia a uma 
classe de educadores outrora chamada Professores de Palácio, assim 
designados porque o seu diploma de habilitação Ihes fora confe- 
rido por banca examinadora de funcionários da Secretária da Pro- 
iíncia, cuja sede era o próprio palácio do Governo Provincial. 

Não fora a incrível alternância de nomes existentes nas anti- 
gas geragões brasileiras e portuguêsas, trazendo a maior infixidez 
dos patronímicos, outros deveriam ser os apelidos de'Almeida Ju -  
nior cuja ascendência, por varonia, até atingir o primeiro potiu- 
gnês seu avoengo, vinha a ser a seguinte : 

a )  José Ferraz de Almeida Juuior (1850.1899). 
b)  José Ferraz de Almeida, f.  a 4 de maio de 1898, casado 

com D. Ana Ciudida do Amaral Sousa (f. a 20 de abril de 1880) 
c) Felipe de Campos Nery, casado, em 1797 e em Itu, com 

FFancisea Ferraz de Almeida. 
d )  Manuel Leite de Sampaio, casado em 1773, e em I tu  com 

Ana de Arruda Leite. 
e) Felipe de Campos Leite, casado em Itn, e em 1739, com 

Jacinta de Arruda. 
f )  Nuiio de Campos Bicudo, casado em I tu  e em 1693, com 

Maria Pires da Silva 
g )  Felipe de Campos Vanderburg, português natural de Lis- 

boa, casado em 1643, em S. Paulo, com Margarida Bicudo. 



.i 

h )  Francisco Vaaderburg, flamengo, casado com Aiitúnia ila ..$ ;+ 
%ampos, lisboeta . . 

Déste Francisco Vanderburg, sexto avô do nosso grande piu- 
tor, procedem por varonia os Campos da Capitania de São Paulo, .T 

,que adotaram o nome de sua sexta avó. . . 
Assim deveria Almeida Junior chamar-se José de Campos Van- 4 . . 

derburg se fosse observada a fixidez da nomenclatura imposta pe- 
" ,( las regras da sucessão masoulina quando não há quebra de varonia, .~, y 

quando uma linha genealógica não cai en quenouille consoante p. 13 
velha pitoresca expressão heráldica francesa, medieval. a 

.$ 
E r a  Francisco Vanderburg natural de Antuérpia e seu nome 

em flamengo corresponde aos Dubourg e Bourge&s, franceses, ao 2 
Burger, alemão, Burgess, inglês, Borghese, italiano, ao Burguês, E 

3 
;espanhol. Lusitanizando o nome de sua familia deveria Felipe rie . I  
Campos Vanderburg ter-se chamado Felipe de Campos Burguez ou 

.i 
mais elegantemente com pequena alteração Felipe de Campos Bur- 
gos. Mas não o fez e vários de seus descendentes obedeoendo a um 2 
sentimento tradicionalista adotaram o nome de Brandenburgo que (i 

d i  todo não é a tradução de Vanderburg. 3 
,.a 

Uma das maiores ilustrações dos Campos de São Paulo foi o 
celebre jesuita Padre Estanislau de Campos (1649-1734) cuja bio- . j 
grafia escreveu, em latim, um seu sobrinho e traduziu o conselhei- 
ro Tristâo de Alencar Araripe, publicando-a na Revista do Insti- 
tuto Histórico Brasileiro. 

Nesse trabalbo se declara que Felipe de Banderbnrg (sic) era 
filho de outro seu homônimo "nobre belga mandado duas vêzes por 
seus patricios em missão diplomática à presença do rei da Espanliu, 
então soberano da Bélgica. Da primeira vez lograra pleno êxito a 
sua inombência, mas na scgunda, baldados haviam sido o trabalho 
e o $10 do embaixador e inúteis os seus rogos junto ao Rei Católico. 

Envergonhado com o insucesso da tentativa não ousara voltar 
i terra natal "dominado pela angústia em consequência de seme- 
lhante motivo". Também náo quisera ficar em Espanha onde aliás 
sr casara com Bntúnia de1 Campo, emigrando ?ara Portugal, onde 
lhe haviam nascido três filhos varões". 

A esta versão contraria a autoridade de Pedro Taques apoiado 
pelo exame da documentaçáo relativa ao proeesso de ordenação do 
próprio Estanislau de Campos. Afirma o ilustre linhagista que o 
emigrado belga era Fraircisco e não Felipe, sua mulher a portu- 
guêsa Antónia de Campos e não a espanhola hntónia de1 Campo. 

Pelo lado 'paterno pertencia Almeida Junior aos mais velh<ii 
troncos de S. Paulo, nada contando porém os linhagistas de sua 

ascendência materna. 



42 REVISTA n, INSTITUTO HIFTÓRICO E GEOGRÁPICO DE S. PACLO 

Pelo costado de sua avó Francisca Ferraz de Almeida vinha a. 
ser undécimo neto de João Ramalho, o patriarca máximo da gente 
paulista povoadora do Brasil Meridional, e de sua mulher Isabel 
Dias. ,Tinha pois como duodécimo avô Tihiriçá, o famoso cacique 
de Inhampuabucu, o avoengo vermelho mhimo dos rebentos da 
cruza euramericana do planalto piratiningano. 

Por sua longínqua antepassada Maria de hledeiros pro- 
cedia o grande pintor de Salvador Pireq de Medeiros e Inês JZon- 
teiro de Alvarenga, a ~ l l a t r m a ,  celebrada figura seiscentista da. 
guerra civil paulista dos Pires e Camargos. Por êsse Salvadot Pi- 
res, filho de outro de igual nome e de sua mulher Mécia Fernan- 
des, ou em linguagem brasílica Meeiussií, ou Mecia é Grande, con-~ 
tara em sua árvore este casal de patriarcas seiscentistas hoje $e 
incontável descendência. Por Meciussú, neta de Antónia Rodrigues 
r bisneta de Antônio Radrigues, o povoador companheiro de João. 
Iiamalho, e de sua mulher a índia batizada pelo ve~ler&~el  Joseph 
de Anchieta, CUJO nome se perdeu, ainda tinha Almeida Junior u 
sangue brasílico de Piquerobg, o celebrado maioral guaianá da tabu 
de Ururaí. 

Assim, de singular caldeamento provinha o pintor neto de fla- 
mengos, lusos e brasis. 

Entre as grandes ilustrações de  suas gerações pregresas podia 
citar bandeirantes de prol como os seus avoengos Antônio Pedroso 
d e  Barros e Pedra Vaz de Barros, seus tios anczstrais Luís de Jerô- 
nimo Pedroso de Barros, Valzntim de Barros, Manuel de Campos 
Bicudo, seu primo Antônio Pires de Campos, o Pay Pirá dos boro- 
ros e quantos mais.. . 

Terminado o curso da Academia de Belas Artes carioca par. 
tiu Almeida Junior para a Europa como pensionista do Impera- 
dor. Lá estudou com o ilustre Cabane1 e de sua estada em França 
há excelentes documentos como os bem conhecidos Repouso do mo- 
dêlo, o Importuno, a Fuga da Euera Fantilia para a Egito. efc. 

A nostalgia empolgava ao mestre ituano, porém. Voltou à ci- 
dade natal, ao convívio de sua gente. Pintando com o maior afã, 
vivia a procurar assuntos nativistas para os seus quadros de cos-. 
tumes. Nêles fez figurar parentes, amigos e conhecidos, todos o3 
indivíduos que lhe pareciam tipicamente nacionais e regionais. 

Assim no Apertando o lombilho uma de suas melhores telas, 
retrato11 nhô Joaquim de Camargo, caipira cem por cento e empregado 
di: seu parente José Inocêncio do Amara1 Campos e marido de nhá 
Delfina, que vemos figurar agachada no quadro admirável da 
Cozinha da roça. 

O cavalo do primeiro dêstes quadros era um alazão tostado. 



célebre na região ituana pertencente a outro parente seu: Nhonhô 
Batista (Rafael Augusto de Souza Campos). 

No Caipira picando fumo aparece o "Bugre quatro paus" per- 
sonalidade roceira muito típica, outro caipira cem por cento, cuja 
mulher caipira também muito curiosa, era sobremodo popular, a 
N h m a  ou AThá Maria. 

O outro dos grandes quadros de Almeida Junior ii NFzá Chiea. 
N,ele se vê uma mulher, avelhantada e gorda, a pitar cachimbo a 
uma.janela aberta. Esta Nhá Chica era uma fâmula dos pais do 
gintor e muito dedicada a tôda a. sua familia. Casada com um txo- 
peiro de Santo Amaro, a quem também retratou Almeida Junior, 
foi quem acompanhou os últimos dias do velho Jujica para quem n 
pintor, segundo ouvimos de vários ituanos antigos, sempre se mos- 
trou filho muito grato. E ra  aliis o mais antigo e sempre foi o mais 
fervente de seus admiradores. 

Quando o mestre de I tu compôs a sua obra capital, a Puriida 
da :Monção, enorme tela onde figuraram dezenas de pessoas, valeu- 
se dêste ensejo para aí colocar grande número de pessoas de sua 
família dentre os seus amigos e patrícios. 

Assim o sacerdote que à beira do Tietê aberizoa os bandeirantes 
não é outro senão o vigário de Itu, o virtuoso e estimadíssimo Pa- 
dre Miguel Correia Pacheco que ao lado tem o capitão-moi- local: 
sob os traços de outro prestigioso cidadão de Itu, cujo nome nos 
escapa. 

Embarcados nos canoôes que se destinam a Cuiabá, está gran- 
de quantidade de pessoas da. amizade do pintor, seu pai, seu primo 
José Inoeêncio do Amara1 Campos, homem de imensas barbas, o 
presidente Campos Salles, etc. 

A margem do rio um cayador afamado, Caetano Duzentos, 
mantém uns cães na trela e na sua vizinhança um preto está a mo- 
ver uma canastra. E ra  ele Severino, o fiel criado do pintor e homem 
que dispunha de certa habilidade pictórea. 

No primeiro plano da enorme tela e a swa extremidade direita 
vê-se um rapazola de espingarda a tiracolo despedindo-se de sua 
namorada chorosa. Parece que o moeo é o próprio Almeida Junior, 
mas a jovem não é de todo a pessoa que geralmente se afirma ser 
e sim uma moça de notável beleza, filha de um amigo do artista, 
por nome >laria Amélia. 

Em outras de suas telas retratou Almeida Jnuior parentes 
sc,us, reproduzindo-lhes os traços fisionômicos com a maior atenção 
e carinho. Assim, quanto a uma sua .tia avó afim, não cabe- 
mos bem, por nome Francisca, senhora muito inteligente e nota. 
-relmente lida para o seu tempo e a quem chamavam os seus con- 
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terrâneos Nhá Chiea de Nhá Lena, lembrando assim o nome de s u a  
progenitura. 

No convívio contínuo de seus parentes cada vez mais se enrai- 
zava Almeida Junior ao solo natal. 

Fortís3imo o seu sotaque cantante dos ribeirinhos do Tietê em 
que a acentuacão das sílabas se faz tão escandida e tão abundante 
de tônicas e onde ocorre prosódia curiosa, quicá única em todo a 
nosso território nacional: o falar "TietÉr" como lhe chamam, por- 
gracejo, os paulistas. 

Êste modo de pronunciar, cheio de peculiaridades in imi tavei~~ 
r. inconquisti~eis a quem não o praticou na primeira infância, tal 
prosódia distin-we-se muito pelo emprêgo de certas vozes intermé- 
dias, conio no caso de um lambdaeismo e de um rotacismo super- 
postos, eni sílabas onde ocorrem os 11 e os rr bem marcantes e no cii- 
tanto pronunciados como se compreendessem um r enrslado iudefi- 
oivelmente amalgamado. Arna passa a ser arlmu, farlta e assim por- 
diante. São certos feitios prosódicos que devem ser fáceis a gente de 
fala inglêsa. 

Tal sotaque em Alrneida Junior era tão veemente - contava 
rosso querido e saudosíssimo tio e segundo pai Augusto Carloi da 
Silva Telles, amigo do pintor e também paulista - que quando êle 
estu,dante da Politécnica do Rio de Janeiro se encontrava com o 
autor da Partida da Moizção, então aluno da Academia de Belas 
Artes, e ouvia falar, sentia fortíssima nostalgia. "Vinham-me ím- 
petos, dizia, de correr logo e logo a embarcar na Pedro I1 com des- 
tino a São Paulo'. 

"Em Franca, continuava, eu estava muito bem com os meus rr 
de qur vot:ês cagoam, quaii(io pronuncio Arrarraquarra. Pois bem, 
penso que Almeida Junior em Paris causaria espéeie dizendo tcha- 
peau como se estivesse em sda terra a falar tehapeu, tcheio e 
tchz~ua". 

Possuía em 1939 o 3Cuseu Paulista: da lavra de Almeida Ju- 
ilior, apenas, dois grandes retratos de corpo inteiro (Prudente ào 
?iorais e Jlanuel Lopes de Oliveira), outros dois retratos de roeio 
corpo (Dr. F. E. Pacheco e Silva e Dr. J. Carmo Cintra), ofere- 
cidos pelas famílias dos retratados e um grande painel "cabsne- 
lesco" e simbólico A Pintura, oferta do Conde de Lara, 0utr.J 
grande painel S. Paulo n o  Caminho de Damaseo que outrora figu- 
rava no teto da Sé Episcopal de S. Paulo (demolida em 1912) e it 

obra-prima do pintor, a enorme tela. a Partida da illonção. 
Dois outros quailros de grandes dimensões .4molação interrow~- 

pida e Caip:ra p icado  fumo, adquiridos outrora pelo Museu, ha- 
viam sido levados para a Pinacoteca do Estado, onde ainda 



se acham. Como ali& ali se encontrava a Partida & EaWoonção ignal- 
mente pertencente ao Dluseu e em 1929, por ordem do Dr. Júliit 
Prestes de Albuquerqne, então presidente do Estado de S. Paulo e 
digno secretário, dr. Fábio de Sá Barreto, transferida novamente às 
coleções do Ipiranga. 

Dois dêsses retratos, ambos ótimos (Lopes de Oliveira e Car- 
mo Cintra) oferecidos pelas familias dos retratados, estavam o<, 
Xweu de Itu. Com as demais elementos, a Pintwra, os retratas de 
Prudente de Morais, oferecido pela familia do Presidente, e do Dr. 
Francisco E. Pacheco e Silva, a tela da Sé e a Pmrtidu da Monçáo, 
criara-se pequeno conjunto demonstrativo da técnica do pintor. 
Mas era muito insuficiente para artista de tão variadas aptidões e 
de tamanho destaque como fignrista e retratista, paisagista, autor de 
quadros de genre. etc. 

O Hão Paulo .m Caminho du Damasco, oferecido pelo Ar- 
cebispo D. Duarte Leopoldo, viera em deploráveis condições de mau 
trato, arrancado que fõra do teto da Sé, sem maior cuidado. Fi- 
zemo-lo restaurar pelo hábil especialista, Prof. Vitorio Gobbis, 
colocando-o no teto da  sala onde está A partida da Monção. Pintoil- 
Q Almeida Junior para ser visto à altura de uns quinze metros do 
solo, aplicado a um forro cilíndrico como era o da naye central da 
velha catedral paulista. 

Magníficos os efeitos de perspectiva que o pintor soubera obter. 
De qualquer lugar que se colocasse o observador tinha sempre em 
frente o rosto e o olhar do A4póstolo. 

No ousem Paulista, não havendo pés direitos acima de sete me- 
tros e nenhum fôrro côncaro, ficou prejudicado o exame da tela qu? 
ainda assim revela os dotes superiores de quem a executou. apesar 
de colocada horizontalmente. 

Com as magníficas aquisições ordenadas pelo Dr. Ademar LI.: 
Barros, em 1939, dispôs o Museu Paulista de deeenas de telas da lavra 
do mestre de Itu. Os maiores quadros a êle incorporados foram um 

Batismo de Cristo, outrora na matriz de Amparo, um Cristo cruci- 
ficado, vindo também dessa mesma cidade, ambos excelentes, um re- 
trato de corpo inteiro, do General Couto de Magalháes, magnífico 
quadro de costumes brasileiras O violeiro e outro, uma cena de ate- 
lier: O importuno. Diversos retratos entraram então para a Ga- 
leria Almeida Junior : os do Visconde do Rio Claro, 3larechal Floria- 
no Peixoto, Presidente Fernando Prestes. Dr. Peixoto Gomide. 
Barão de Piracicaba, Dr. Eusébio Stevaux, J. M. de Mesquita. alguns 
dêles positivamente magníficos como os dois últimos e o do primeiro 
Baráo de Piracicaba. 
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Dois retratos femininos anônimos completam esta série e não 
são das melhores peças do conjunto. 

Como quadros de ambiente, cenas de costume foram compradas 
pelo Estado: Cozinha caipira (magnífico, uma das melhores coisas 
de Almeida Junior). Apertando o lombinho, também muito bom, os 
estudos para a Amolação interrompida e Pieando funro, ótimos am- 
bos, muito melhores talvez do que as grandes composições que são 
ti seu desenvolvimento. 

Ao seu lado 1iá um estudo de cabeça de caipira, absolutamente 
notável. Nem csqli,eçamos uma redução do famoso Caipira nega- 
cca?ido perterieente à Pinacoteca Nacional e tão boa talvez quanto 
êle. Vma segunda répliea mais ou menos do mesmo tamanho exis- 
te em Juiz de Fora, excelente também, e propriedade do Dr. João 
n'ogueira Penido. 

São relativamente poucas as paisagens de Almeida Junior cujo 
catálogo da obra está por se fazer. Recebeu o Museu Paulista Ta- 
bat,i.nguera, muito interessante como fatura e documentaqão do velhu 
São Paulo, Rio das Pedras, e uma outra que não sabemos que lugar 
representa. Estas duas íiltimas (sobremodo a primeira) são dig- 
nas de atenção. Cm mosqueteira, quadrinho de pequenas dimensões, 
também merece observado, assim como um estudo para o grande 
quadro da Pztya para o Egito que pertence A Pinacoteca Nacional. 

aste esboço executou-o Almeida Junior sob as vistas de seu mes- 
tre Cabanel. Colocara a adejar por sobre as cabeqas da Sacra Fnmí- 
li;! um anjo que o grande pintor frai~cês retocou, segundo reza a tra- 
dicão e acabo~i aconselhando a que apagasse. Notam-se perfeita- 
mente, porém, no céu da tela, os vestigios desta fi-gnra. 

Pesa sobremodo valiosa vem a ser o primeiro esbôço imaginado 
pelo Mestre ituano para A partida da itionçáo, tela de pequenas di- 
mensões. Mostra quanto evoluiu a co,ncepção do grande quadro até 
a sua disposição definitiva. 'O uma grande mancha que sofreu as 
maiores alterações em suq evoliicão. Já  no segundo esbôço, o que 
da Exma. Sra. D. Antonieta. Prado de 41ello França adquiriu o Con- 
selho de Orientação Artistica de São Paulo, para a Pinacoteca do 
Estado, nota-se grande aproximapão do plano definitivo. 

Consta que existe terceiro ensaio, mas jamais o vimos e nem sa- 
bemos onde se acha. 

Seja como for, muito considerável como foi a produçãn, apai- 
xonado de sua arte, o conjunto reunido no Museu Paulista, por 
ordem do Dr. Ademar de Barros, representa o mais vultoso, variado 
e dignificado acervo do reliquat do artista. 

Possui a Pinacoteca Nacional elementos maravilhosos para o 
estudo da arte do mestre de I tu :  essas jóias que são Coipira n e g s  
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c e ~ n d o ,  O repouso do modêlo, O derrubador de mata e A Fuga pa- 
ra o Egito. 

Nas galerias particulares elementos há valiosos no gênero dos 
que ainda há pouco possuía a coleção Fonseca Hermes, uma es- 
plêndida Cabeça de beduino. Mas o Museu Paulista com A partida 
da Kmção,  a Cozinha caipira, o Batismo de Cristo, o Violeiro e ai- 
guns retratos ostenta uma série incomparável. 

Quantos quadros terá deixado Almeida Junior? É o que nin- 
guém pode ainda dizer, em cálculo aproximado que seja. 

Per s u m  capito quer nos parecer que o mestre ituano deve ter 
pintado, seguramente, mais de trezentas telas. De retratos consta 
talvez a metade de sua obra. Como aliás de esperar, era êste o gê- 
nem de pintura que na época tinha saída e colocação. Represepta- 
va concretização de homenagens alheias ou auto-homenqens, e ainda 
manifestagões de amizade e piedade familiar, como se dará sempre 
dentro do quadro essencialmente humano. Nas cidades paulistas 
vjzinhas de Itu há numerosos retratos da lavra do pintor, desde os 
sem primeiros anos de ensino, quando era apenas o Juquinl~a "ourio- 
so da pintura". A dirersas telas conhecemos "de visu" e por infor- 
mação em I tu  e alhures, que jamais vimos mencionadas em ensaios de 
catalogação da obra do grande artista. 

Quando Almeida Junior desapareceu, organizaram seus ami- 
.gos uma exposição de piedoso preito de saudade e admiração, reu- 
nindo várias dezenas de telas. 

Deveu-se esta iniciativa sobretudo aos Drs. João Maurício Sam- 
caio Viana., Alfredo Pujol e Nanuel P. Villaboim se bem estamos 
lembrados, sendo o primeiro, amigo íntimo. do artista, o princi,pal 
animqlor dêse certame de que se fez notícia explicativa acompanha- 
da  de catálcgo hoje raro. 

Há  em São Paulo diversas galerias particulares onde o mestre 
itcano se acha representado por algumas de suas melhores obras, 
tal como se dá com a da Exma. Sra. D. Elisa de Moraes Barros Meu- 
.des, possuidora da magnífica A Saudade, os herdeiros do Sr. Her- 
mann Burchard que guardam uma esplêndida Mendiga além de ou- 
tras telas, O Dr. J. M. de Azevedo Marques que em sua linda e con- 
siderável pinacoteca conta dois ou três quadros valiosos, o sr. Jorge 
Y. Chaves e a família do Dr. Adolfo Pinto possuem alguns e muito 
belos. Tem o Dr. J. de Arruda Sampaio, grande paisqem de tan- 

que e açude muito típica do Oeste paulista, o sr. João Fernandn de 
Aimeida Prado, marinha muito boa, gênero de paisagem de que o 
artista deixou muito parca documentação, assim como a Exma. Sra.. 
D. Mary de Sampaio Viaua outra e bela paisagem. 



Índice revelador do aprêço cada vez maior dispensado pelo pú- 
blieo à obra do mestre de I tu vem a ser o que a seu respeito se pro- 
pala com risos de ~ r d a d e  : já h i  quem, fabrique A1meida.s Junior 
quer pela adulterqão da assinatura aposta a retratos e outros qua- 
dros, quer pelo processo de apropriação da fatura do autor d '  A Fw- 
tida d a  Monção. 

Avisados fiquem os ,hcautos! Parece que já andam aparecen-- 
do pelas galerias os negociantes de quadros Alnieida Junwr a que. 
se pode aplicar o brocardo nascido de um processo célebre francês 
de falsifica~io pictórea., pleito ocorrido há mais de einquenta anos: 
C'est du Coro6 trouilleberté. 

Representa tal expressão gravíssima, e, segundo parece: injus-~ 
tíssima irrogação feita a distinto pintor francês Paulo Desidério 
Trouillebert (1829-1900), acusado de se ter deixado "impressionar" 
demais, pelo feito do famoso paisagista do Bois sacre, em tela que 
"esquecera" de assinar. 

A verdade era, segundo parece, a seguinte: negociantes ines- 
erupulosos haviam adquirido telas de Trouillebert e apagado a as- 
sinatura do pintor irnpingiudo-as como legítimos Corot a diversos 
amadores entre os quais uma celebridade legítima: Alexandre- 
Dumas Filho. 

Ao falecer êste e ao se dispersar a sua galeria descobriu-se que 
o famoso dramaturgo havia. adquirido uma tela de Trouillebert eo- 
mo se fora uma das obras mestras do grande pintor do Vale e da 
Dama da p6rola. Daí o processo em que Trouiiiebert se viu envol-~ 
vido. 

Tornaram-se os debates judiciários famosos, impressionando vi -~  
vamente os círculos artisticos não só franceses como mundiais. 

Defendendo-se valentemente lançou o pintor acusado e chama- 
do a depor, veemente brado de protesto que causou sensação: "Ma6 
semhoras1 um Trm~illebert  vale perfeitmemt* um Corot! aforisma 
"modesto" que o público amador e comprador não consagrou ainda, 
lembremo-lo de passagem. 

Em compensa$áo, por volta de 1890, justa ou injustamente cor- 
ria em França o verbo trouilleberter, provàvelmente hoje ol- 
vidado. 

Seja como for, com o seu processo saiu Trouillebert da obscuri-~ 
dade em que vivia e seus quadros passafam a ser procurados pelos 
amantes da boa pintura. Se a sua palheta pudera ser confundida 
com a do grande Corot! 

Consta aliás que, ùltimamente, de outro pintor, não brasileiro, 
artista bem reputado na Europa e celebérrimo em nosso país, F i a m  



Post, vêm surgindo nos mercados quadros e mais quadros de auten. 
ticidade sobremodo suspeita. Que se prseavenham os incautos con- 
t ra  êsses Branz Post e quiçá contra os Alnzeidas Junior, (elas em que 
jamais entrou uma única pinoelada do mestre de Harlem nem do 
mestre de Itu. 

IMPRESSUES DE VIAGEM P E L A  PROVINCIA  DE S. PAULO 

(1805-1887) 

De 1885 a 1887 esteve no Brasil o médico milanês dr. Afonso Lo- 
mnaco  que a propósito de sua viagem ao nosso país, publicou em 
1889 volumosas impressões sob o título de "AI Brasile". 

I3 livro importante de nossa xenobibliografia e hoje raro, apa- 
recendo muito de longe em longe nos anuncios dos livreiros e por 
muito alto preço. E o dr. Lomonaco frequentemente muito acrimo- 
nioso em rela$ão às coisas e ao homens do Brasil, mas também por 
vêzes elogia e bastante o que viu. Deve ter sido homem de inteligên- 
cia e ebevada cultura. Conscienciosamente estudou os fastos brasi- 
leiros, inculcando aos leitores apanhados extensos e bem feitos da 
nossa história tanto quanto lhe foi possível com os elementos exis- 
tentes na época em que visiaou o Império. A n u a  narrativa de riagem 
compreende aspectos do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paiilo. Dá 
a entender que se demorou bastante tempo em cidades do nosso inte- 
rior. 

Teria vindo ao Brasil tentar clínica. Talvez e sem êxito. As 
expressões de malevolência por vêzes exageradas dão a entender 
em resumo que as reminiscências que lhe ficaram da passagem pela 
monarquia de Dom Pedro I1 nêo ihe eram em geral saudosas. 

Em todo o caso nas páginas de "A1 Brasile", há copiosas infor- 
n:açÕes úteis sôbre a nossa vida de antanho e depoimentos por vêzes 
interessantes. 

Fiel ao seu plano de contar ao público o que havia de mais im- 
portante do passado das mais notáveis localidades brasileiras onde 
permaneceu, dedica h o n a c o  página e meia de texto, a bem feito 
resumo da história de Santos. 

Fala da funda@ de Brás Cubas, motivada pela segurança do 
ancoradouro, quando o de S. Vicente era mau, dos seus lentos pro- 
gressos, da Santa Casa, dos assaltos dos flibnsteiros e corsarios in- 



glêses. Conta-nos .:e Fenton Cavendish e Cook, a que neerlandiza 
para Kook (sic). 

Em 1885, informa o médico, Santos, cidade desde 1839, contava 
catorze mil habitantes. Compunha-se a sua população, quase exclti- 
sivamente de negociantes, comisrários de café, marinheiros e operá- 
rios. 

Todo o seu movimento concentrava-se no pôrto. Quando chega- 
vam e partiam vapores era um nunca acabar de rumores confusos 
e estridentes causados por viaturas atulhadas de mercadorias e ro- 
bustos carregadores transportando aos ombros para bordo enormes 
sacos de café. 

Como o pôrto não dispusesse de cais ocorriam nos trapiches a 
carga e descarga dos navios. 

Era Santos ativíesimo centro exportador onde avultara imenso 
a saída do café. 

Tudo quanto neste gênero produzia a província de São Paulo 
ia ter às casas de comércio saotista, em trânsito para o exterior. 

(Vê-se que o nosso Lomonaco andava bem md informado acêy- 
ea do destino da produção do norte paulista, ainda então considerá- 
vel). 

Tal comércio a muita gente enriquecera em Santos. De ano para 
ano aumentava a exportação que nos últimos tempos havia atingido 
notáveis propor$&%, como reflexo do incremento contínuo e largo 
que a culbusa cafeeira ia tomanda no interior paulista. 

Os direitos sobre a exportação já eram muito consjderáveis e a 
Alfândega de Santos passara a ser a segunda do Império, só tendo 
à sua frente a do Rio de Janeiro. Em 1885 rendera 3.400 contos de 
ré&. 

Quando o dr. Lomonaco visitou, em 1885, as terras de São Pau- 
lo, era Campinas, afirma, a cidade mais importante da província, 
vindo imediatamente após a Capital. 

Partindo da Estacão da Luz estranhou o médieo o estado incul- 
to das terras que m a r g e m  a Linha da S. Paulo Railway, até Campo 
fAimpo. Bosques e exoelentes pastagens, eis o espetáculo que se ofe- 
recia à contemplação dos passageiros. 

Depois de Campo Limpo principiava o terreno a se mostrar mais 
cultivado. De Jundiaí em diante, em Louveira, Xocinha começavam 
os cafesais que haviam substituido a soberba mata virgem de ou- 
trora. 

Achou o médico o nome de Campinas muito adequado à topo- 
grafia da cidade que na província era das poucas arruadas em obe- 
diência a um plano de perfeita regularidade de simetria. 

J á  contava população de suas dezessete mil almas esparramadas 
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em vasta área pois ali, como em tantas cidades brasileiras, às easaa 
acompanhavam jardins e chácaras ou terrenos baldios. 

Contava cinco ou seis grandes praças, gracioso jardim público, 
boas lojas e várias residências notáveis pelo vulto e elegância. 

O calçamento das ruas é que se mostrava péssimo, capaz de 
fazer ver estrêlas ao meio-dia. Cobria-o densa camada de poeii'a a 
que qualquer vento levantava nos msis indesejáveis turbilhões e a 
chuva convertia na mais desagradável lama. 

Apesar dêste grande inconveniente, a cidade com as casas bem 
alinhadas e asseadas, as construções modernas, ruas regulares, c h á  
caras elegantes onde se expunham esplêndidos exemplares da flora 
brasileira, tinha certo aspecto simpático e atfaente, causando ao es- 
trangeiro boa impressão. Especialmente quando nela se demo- 
rava. 

Iluminada a gás com bom serviço de bondes, vivia Campinas 
aparelhada de muitas das comodidades desejáveis em cidades de certs 
importância. 

Entre os seus edifícios públicos lembra Lomonaco os da Santa 
Casa de &Iisericórdia, notável pelo vulto e a boa loealizasáo, o teatro 
São Carlos, recentemente melhorado e embelezado. E sobretudo a 

igreja da Matriz Nova de Nossa Senhora da Conceição. 
A respeito dêste m p l o  falavam os campineiros com mal dissi- 

mulado desvanecimento. Consideravam-no o primeiro de toda a 
Cristandade não sá no Novo como no Velho Mundo. 

A propósito dos fastos dessa igreja tece L o m a c o  conside- 
rações maiiciosas sôbre a incúria que acompanhava a prosseeuc.ão 
.dos empreendimentos brasileiros caracterizados pelo maior malha- 
ratamento de reemos. 

Começada a constniir-se em 1817, só se cóncluira a Matriz Nova 
em 1883! 

Convinha acentuar que de ínicio não obedecera a obra preesta- 
belecido plano e planta, alheando-se às regras arquitetônicas. Também 
desabara umas três ou quatro vezes. Quanto a seu respeito reinava o 
maior desânimo: haviam os trabalhos sido entregues a um arquiteto 
italiano, mas como os remates de embeleeamento tinham sido ulti- 
mados por outro arquiteto, &te brasileiro, fora o colega peninsular 
relegado ao clássico h d o  dos tinteiros. 

A Lomonaco garantiram várias pessoas que o total das despesas 
orçava por três mil contos de réis, ou fõssem trezentas iilil libras a- 
terlinas, soma enorme para o vulto da obra realizada. 

Ainda pesava sôbre o orçamento eampineiro, visto como o mu- 
nicípio "assumira a iniciativa da construção do templo derrogando- 
se a praxe costumeira do Brasil que atribuía ao Estado os encargos. 
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do const.rnção dos templos, cujo orçamento ultrapassasse quatrocen- 
tos contos de réis (sic !) 

Acrimonioso e irônico, exclama o médico milauês: 'Sessenta e 
seis anos para se construir uma igreja, cujas obras poderiam ter  to- 
mado, quando muito, dois ou três! E isto com enorme esbanjamento 
de dinheiro ! A. está apresentado um exemplo de como o Brasil pro- 
gride materialmente !" 

A Matriz Nova consagra o viajante larga descrição. Ostenta 
arquitetura de linhas tanto mais salientes qua.nt~ o edifício ss 
achava muito em destaque, isolado no meio d e  larga prq.a. 

A facharla caracterizava o estilo da Renascenqa. Ornavam-na 
Guatro grandes coiumas de cantaria sòbre base de granito a m- 
tentar a arquitrave. Sobre esta fachada elevava-se o canipanário 
em forma de torre, sustituida por três ordens sobrepostas de estilo 
diferente. 

Situada como se achava e alto como era tal campanário, oons- 
titnia o mais central dos pontos de referência de toda a. cidade. 

Apreciou o dr. Lomonaco muito o interior do vasto templo, 
"pela originalidade e bom gosta da decoração que lhe dava aspeoto 
de austera elegância, inteiramente invulgar quando se oonsiderava 
o que x7inha a ser a regra geral nas humildes igrejas brasileiras". 

.Toda esta ornamrntação era de madeira maei~a, escura, enver- 
nizada, entalhada em florões e recamos que tinham o maior desta- 
que sobre a alvura da nudez graciosa das paredes. 

O altar-mor, sobretudo, apresentava obra de entalhe digna de 
atenção em seu conjunto. 

Constituía pirâmide de vários planos esculpidos até o vértice, 
alçando-se sobre largo pedestal semicircular circundado por doze co- 
lunas caneladas que lhe sustinham o remate superior e como a oo- 
roá-10, grande cúpula de festóes e recamos. Visto de longe o con- 
Siluto apresentava belo aspecto, mas considerado em seus porineno- 
ices parecia de fatura algo rude. 

Os dois altares laterais menores eram como que uma reduçãc 
do altar-mor, reprodução aliás mais fina e artística. Coroavam-nos 
anjos trombeteiros que ao observador pareceram de perfeita 
execução. 

Dignas de elogios as obras de talha das canelas laterais. Todos 
&ses lavores eram obra de um mulato baiano que Ihes consagrara 
muitos anos de vida e tão modesto que jamais pensara em fazer 
valer o nome. 

Notou Lomonaco ainda na atual catedral de Campinas mag- 
nífico órgão cujas notas graves e solenes arrebatavam a d m ~ t ~  
êxtase os fiéis aliás sati~feitíssimos por possuirem tal instrumento. 
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Mostravam-se os campineiros orgullnosíssimos de contarem entre 
os patrícios a "glória única musical brasileira", Carlos Gomes. 

O nome do ilustre maestro vivia aureolado por adoração qu? 
tocava a raia do fanatismo. E grave desventura atingiria o estran- 
geiro imprudente que ousarse não compartilhar em absoluto do en- 
tusiasmo público pela celebridade local. 

O fato de ser o berço do compositor ilustre e contar com meia 
dúzia de bandas arranhadoras de música menos má fazia com que 
os campineiros considerassem a sua cidade - com razão - a C a  
pita1 artística da Província de Sáo Paulo. 

De fato não havia núcleo paulista que pudesse contar tão gran.. 
dr número de bandas musicais e férvidos diletantes como o dêles. 

Em presença de louvável tendência - generalizada pelo Brasil 
especializada em São Paulo - de qualquer cidadezinha ou aldeia 

pretender tirar partido da mínima circunstância para dela se ufa- 
nar a existência de tal feitio justificava plenamente o nobre or- 
gulho campineiro exaltando a sua cidade como o maior centro artís- 
tj.co de São Paulo. 

Demorou-se o dr. Immonaco quatro meses em Campinas, tendo 
então o ensejo de assistir a muitas conferências de propaganda de- 
mocrática no clube republicano local. E ra  aliás a cidade que maior 
número de republicanos contava na Província. 

Assim pôde observar os processos pelos quais no Brasil se dis- 
cutia a política. 

Efetuavam-se as conferências em belo e novo edifício construí- 
do para servir de recinto a tais justas oratórias. Dispunha de mag- 
nífica sala forrada e atavetada de simbólico vermelho, ornada de 
troféus e bandeiras igualmente vermelhas que cercavam a tribuna 
dos oradores. 

Ostentavam êstes gravatas não menos rubras, simbólicas de sua 
missão. E ao findarem os discursos eram obsequiados com magní- 
ficas ramalhetes "doce compensação pelo trabalho, oferta das espô- 
sas e filhinhos dos correligionários os quais desafiavam o intenso 
calor do local para recolherem as peregrinas idéias emitidas pela voz 
de vários tribunos a fim de se lhes robustecerem os princípios de- 
mocráticos". 

E ra  aliás de se recordar que as campiueiras se mostravani 
muito apaixonadas pela política e extremamente rígidas em suas 
convic$ões a ponto de ultrapassarem as conveniências sociais. Quem 
se demorasse na cidade não se maravilharia vendo as senhoras de 
credo liberal de relações rôtas com outras damas defensoras dos 
princípios do mais alto torismo. 



Daí o fato de aparecerem no Clube Republicano as mulheres e 
as filhas dos republicanos locais "vestidas de braneo com faixas 
vermelhas à cinta. chapéus de palha com plumas do mais belo es- 
carlate a assistirem à conferência com o máximo interêsse, suspen- 
sas aos lábios dos oradores a procurarem embeber o delicado orga- 
nismo do credo republicano". 

Falando dos conferencistas republicanos dos quais ouviu nu- 
merosos, diz o médico milmês que a maioria era menos do que 
medíocre, alguns havia discretos e alguns eminentes. 

Infelizmente de nenhum dhtes tribunos menciona os nomes. 
Muitas destas conferências muito mais se mostravam eomo que 

o ensejo de público exeroício de oratória do qire motivo para a expo- 
sição do que quer que fôsse de novo e original. Assim a mostra ora- 
tória não era de natureza a que permitisse julgar a altitude inte- 
lectual dos conferencistas. 

Ouviu o viajante em tais sessões a. exposição de trechos de his- 
tória do Brasil, coisas wlgares que deviam ser conhecidas lippis e i  
tmor ibus  sem acréscimo de qualquer particularidade nova ou inte- 
ressante consideração, dando a impressão de mera evocação da me- 
@ria então recitada. Outras vêzes escutou superficialíssimas con- 
siderações sobre a ciência do govêrno que muitos dos ouvintes con- 
sideravam contudo como eoisas admiráveis pela profundeza das 
idéias. 

Era  de praxe que os oradora encetassem cs discursos por de- 
ciarações de modéstia. Começavam declarando que à tribuna su- 
biam a contragosto naquele local onde ressoava o eco das palavras 
candentes de quem os havia precedido. Faziam-no por obediência 
à disciplina da democracia de que eram meros soldados, embora 
reconhecessem que o encargo lhes superava as forças. 

O que ao sr. Lomonaco causou a maior estranheza veio a ser 
o desabrimento dos tribunos: "Entre êles notei a maior intempe- 
rança de linguagem". 
''h maiores insolências contra a monarquia constituem o fundo 

de todos aqusles discursos acolhidos naturajmente por salvas de 
palmas e fragorosos aplausos". 

As discussões calmas de elevados princípios substituis-se a 
agressão pessoal nascida as mais das v&es de mais apaixonada 
audáoia. 

Parece-me ter  ouvido de alguns oradores inqualificável levian- 
dade de linguagem. 

Certo dentre êles, por exemplo, negou pertinazmente à no-  
narquia brasileira o seu principal mérito, o de haver promado a - 
independência nacional, o que aliás sem ela não se daria. 



Outro, ali& pessoa de indiscutível mérito que os diversos órgãos de 
imprensa designaxram como venerando próeer da democracia brasi- 
leira, ao se referir ao imperador Dom Pedro I, só o designava por 
um tal Pedro. 

Tal frase fora repetida por diversos jornais e considerada como 
i? mais pungente sarcasmo lanp3.o à memória do primeiro dinasta 
do Brasil. 

"Outro orador ainda, continua o médico, figura saliente do 
mundo político e jornalístico não só pela violência de linguagem 
qxanto pela côr acentuadamente escura da tez, paf~xeu~me ter sido 
em tempo diletante da cirurgia como se depreendia das imagens ex- 
cessivamente realistas que emitia, como por exemplo a de afirmar 
que a monarquia era um abcesso que convinha cortar para se evi- 
tar  o perigo de infeceão purulenta". 

"O mesmo orador, referindo-se a proxima projetada viagem do 
Imperador à Província de S. Paulo (excursão que aliás se conver- 
teu em verdadeira jornada triunfal), declarou que a princípio qui- 
sera explicar o que viria Dom Pedro I1 fazer nas terras paulistas. 
Afinal desoobrira que à Província, além do berço de José Bonifácio, 
tutor do monarca, conviria possuir as termas de Caldas, para tonifi- 
carem o organismo imperial gasto e arruinado, assim o tal tribuno 
chaeoteador pretendia contestar ao Chefe da Nação o direito de fazer 
uma jornada prazeirosa pelas províncias de seu Império e preteri- 
der tomar uma dúzia de banhos termais como poderia fazê-lo n 
=ais humilde e obscu,fo de seus súditos". 

Supérfluo acrescentar-se que a imprensa local ao noticiar tai  
conferência achou-a peregrina, magnífica e supefior a qualquer 
elogio. Assim também a qualquer orador só superavam louvores 
inf indáveis, segundo a costumeira praxe. " 

A imprensa campineira constituía-se de "três meuíocres jor- 
nais, todos de feição republicana, dando-se a circunstância de nãn 
poderem deixar de fazer elogios aos representantes do partido 
cujas idéias sustentava." 

Encontrou o sr. Lomonaco em Campinas numerosa e flores- 
cente colônia italiana, das mais prósperas e respeitáveis do Brasil. 
Constava de uns dois mil e quinhentos indivíduos, entre os quais 
a maioria se ocupava do comércio e industria e compunha-se sobre- 
tudo de toscanos e gente da Baixa Itália. 

Os melhores elementos de tal colônia reuniam-se no Circolo 
Italiani Uniti, fundado já em 1881, excelente sociedade beneficente 
cujo secretário Giuseppe Breviglieri era dos mais distintos italianos 
do Brasil, cheio de zêlo e operosidade em prol da sua agremiação. 

Já o Círculo possuía belíssimo edifício próprio, feito por meio 
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de donativos, nêle funcionando uma escola primária. E ra  aliás a 
úni'ca no genero, existente entre os italianos emigrados para n 
Brasil. 

Algumas boas notas históricas acompanham o relato do sP. Lo- 
monaeo que se refere ao passado açucareiro de Campinas e lhe 
louva o presente cafeeiro. Aproveitando a maravilhosa qualidade 
das t e r r a  trazia à cidade a maior prosperidade econômica. 

Assim era a capital agrícola de S. Paulo, indisputavelmente. 
Entretanto apesar desta circunstância e de ser importante 

centro ferroviário e a sede de várias iudustrias que lhe podiam atn- 
buir o título de capital industrial da Província, mostrava Campinas 
muito pouca animqão, pois achava-se naquele momento "quase des- 
provida de vida". 

Alguns anos antes dera-se o contrário, informavam diversas 
pessoas dignas de todo o crédito. Apresentava aspecto álacrt. e fes- 
tivo, a ela afluiam numerosos estrangeiros e era centro de atirís- 
simo comércio. 

Hoje, comenta o viajante, tem Campinas o aspecto de cidade 
morta, vítima de profunda estagnqão. Todo o tempo que ali passei, 
sempre a vi pouco animada, a não ser durante a ocorrência de  algu- 
mas festas. Pelas longas ruas, nenhum movimento notava, os raros 
transeuntes ofereciam aspeeto triste o deseonfortante. Viviaui por- 
tas e janelas dos melhores edifícios hermètieamente cerradas, dando 
impres'ão de casa? abandonadas. Suas largas prasas mostravam-se 
desertas e silenciosas, conferindo-lhe o ar  tétrico dos ambientes 
sobressaltados. 

Ao silêncio sepulcral de suas vias públicas raramente pertur- 
bava a passagem de alguma carruagem ou o rumor incômodo dos 
bondes de passageiros ausentes. 

Apresentava o aspeeto positivo :1e uma cidade que depois de 
haver tido certo desenvolvimento material se houvesse paralizado, 
caindo lia imobilidade estagnada de uma atmosfera pesada e no 
desânimo da vida eomereial". 

Curioso é que o Dr. Lomonaco não haja dado aos leitores 3s 

causas de tão grande depressão da antiga atividade campineira de 
que tanto ouvira falar. 

Parece-nos exagerado o quadro que nos deixou. Em todo caso 
muito deve nêle haver de verdade pois com efeito Campinas, mil- 
ilicípio de monocultura, estava a sofrsr duramente as consequh- 
cias da primeira grande crise cafeeira do Brasil, a que surgira em 
le81 e em 1884 atingira o ápice, depois dos anos de intensa eufo- 
ria da década de 1870 a 1880 causadora do excesso do plantio. 

Ocorria ainda a circunstaneia de que havia muitos capitalis- 



&as campineiros perdido largas somas nas operações do famoso Sin- 
dicceto, primeira tentativa de defesa de preços realizada entre nós, 

'deplorável e completamente fracassada. A operação tomou parte sa- 
liente um francês judeu, Arton, mais tarde muito celebrizado, como 
"panamista" Impmdentíssimo fora não terem dado ouvidos aos 
lúcidos conselhos de Couty que tanto advertira os especuladores 
brasileiros da fraqueza de seus elementos para tentarem um comer 

.contra os riquíssimos eafesistas dos Estados Unidos e da Europa. 
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Exoursáo que o dr. Lomonaco realizou foi a que fêz pela linha 
d a  Ituana, de ponta a ponta, de Jundiaí a Piracicaba. 

Achou Jundiaí muito simpática, em situação "ridentíssha". 
Era graciosa e talvez a melhor cidade dentre as de terceira ordem 
da Província. 

Contava duas mas centrais, largas e regulares, com a solução 
d e  continuidade de uma pracinha a que adornavam alguns edifí- 
cios graciosos de particulares, como as casas da baronesa de Juri- 
diaí e do major Francisco de Queiroz Teles. . Da matriz não faz menção o médico, que de Jundiaí afirma: 
é floremente cidadezinha, a que anima o fato de ser entroncamento 
de duas linhas ferroviárias importantes e dispor de uma fábrica de 
tecidos assaz vultosa. Aasim, a sua estação é das de maior anima- 
.ção da Província. Além destas vantagens comerciais, recomendava-se 
pela salubridade dos ares e doçura do clima. 

Depois de se referir à tradição relativa à fundação de Jundiaí, 
e m  1615, sem contudo relatar o caso interessante da invasão dos 
indios Bilreiros que repicaram os sinos da matriz e fugirkespavo- 
ridos - descreve o Dr. Lomonaco as impressões causadas pelo peP- 
.curso da Ituana a Itaiei e a Itu. 

De Jundiaí a Itupeva viu larga planura então semi-alagada, 
i e  bela vegetação herbácea, de um verde desmaiado, com raros bos- 
ques. Interessante o desen~olvimeuto da linha ao longo do sinuoso 
,e escachoante rio Jundiaí. Terra muito pouco habitada ainda, tudo 
aquilo, onde largamente espaçadas surgiam fazendas e fazendas ou 
casas de colonos. Entre It.upeva e Quilombo folgou Iiomonarx, de 
saber que existia a colônia de Montesserrate, uma das maiores 3e 
iniciativa piiivada da Província, contando mais de novecentos colo- 
nos, em máxima parte tiroleses e mantuanos. Refere-se certamente 
o nosso autor ao brilhante teutame do barão de Jundiaí, homem de 
tão prestigiosa memória, e seus filhos, no Sítio Grande e em Santo 

~ n t ô n i o .  - 
A Lomonaco impressionou a mesquinhez das estaçóes da Itu- 



ana. Verdade era que elas não tinham em torno de si núcleos de po-. 
pulação vultosa. 

No Salto demorou-se o viajante algiins dias, podendo  admirar^ 
com todo o lazer a piagnífica cascata 10 Tietê e que descreve minu- 
dentemente. Proporcionou-lhe "espetáculo, ao mesmo tempo, impo- 
nente e terrível. O fragor das águas em eatadupa é apavorante e 
por pouco que permaneçais contemplaiido o grandioso espetáculo, 
tereis logo a impressão de que a corrsnte em sua fúria se desviara 
para vos esmagar de encontro, às massas granítieas contfa as quaia 
se embate. Do alto da queda a uns trinta metros de distância, o que 
se nota é o turbilhão da água, mar vertiginoso de espuma sob os 
vossos pés a vos causar calafrios com o aspecto terrivelmente 
agitado". 

Longe estava ainda a bela cachoeira de ser "?ngarrafada" como 
se acha pelas exigências da indústria moderna na Usina do Pôrto 
de Gois, r reduzida ao filete de água que hoje é em comparaçio 
com o que era, em 1885. 

No Salto existia um único estabelecimento industrial, fábrica, 
de tecidos, cuja força motriz provinha de pequena sangria do Tiet?. 
Grande edifício de pedra. onde aos mecanismos novimentava a cor- 
renteza de um braco do rio "cujo surdo rumor se ajuntava ao hor- 
rendo fragor da catadupa". 

A algumas centenas de metros abaixo, da cachoeira inspiradora 
do estro do Juiz condenador de Tiradentes, primeira paisagem pau- 
lista celebrada em verso, existia segunda fábrica de tecidos, tam- 
bém movida pelas águas do Tietê. 

Implica o Dr. Lomonaco com o nome "Salto de Itu", ao notar- 
que se devia dizer Salto do Tietê, o que i perfeitamente lógico. Ha- 
via aí reduudãncia, pois o nome designava a cachoeira e a aldeia a 
eia contígua. Entretanto, não lhe ocorreu verificar que o aconteci- 
dti fora apenas uma retração: Salto de I tu  por salto vizinho de Itu. 
Seria mais plausível gue criticasse o p l m n m o  luso túpico do to- 
pónimo, pois todos sabem que I tu quer dizer cachoeira. Começara o 
arraial ituano, mais tarde, paróquia, por se ohamar Nossa Senhora. 
da Candelária do Outuguaçu, portanto Nossa Senhora da Candelâ- 
ria do Salto Grande. Mas, enfim, seria excessivo exigir-se que o me- 
dico milanês estivesse a par do vocabulário da iíígua brasílica. E 
aliás a isto alude o nosso viajante, a desculpaicse. 

-40 tempo em que Lomonaco passou pelo Salto, a população 
local não passaria de seiscentas almas, atraídas pelas duas manufa- 
turas de tecidos. Datava a primeira de seus doze anos e a segunda 
de uns seis, informações que nos parecem pouco aceitáveis e não. 
<;usamos discutir por falta de dados. 



Havia sérios indícios de próspero futuro. Fácil seria pre- 
ver-se que dentro de alguns anos ali se ergueria sidadezinha de certa 
importância., previsão realizada como sabemos. 

Apreciou o viajante a localização do arraial a que embalava 
.o ruído perene da cachoeira como estímulo ao trabaibo. Duzentos 
operários trabalhavam nas fábricas e além dêles havia modestos re- 
vendedores e comerciantes. 

Das mais humildes apresentava-se a edifica@o local. As cons- 
truções fabris agigantavam-se dentro de tão mesquinho casario. 

Falava-se na eonstruçác de mais dois estabelecimentos fabris 
importantes. Provàvelmente seria um dêles o do ardoroso republi- 
cano Francisco Fernando Pais de Barros. Mas na momento estava. 
e Salto muito atrasado sob o ponto de vista das condiçóes exigi- 
à a s  pela civilização. 

Basta lembrar que não dispunha de um único hotel, de um 
único albergue noturno que fosse. 

Viu-se o nosso médico nos maiores apuros por não achar alo- 
.jament.a em parte alguma. 

"Considerei-me bem afortunado por poder encontrar sujo cubí- 
culo que me ofereeeu o dono do único bilhar local a quem me devo 
confessar gratíssimo pelo serviso prestado, mau grado me haver 
feito pagar-lhe a hospitalidade salgadamente". 

Do Salto foi Lomonaco ter a "Itn, a Fidelíssima". 
Causou-lhe a cidade de Domingos Fernandes e Cristovão Diniz 

muito favorável impressão. 
Assim a descreve: 
"Toda a cidade se ergue ao longo de cinco ou seis ruas com- 

pfidíssimas, cortadas por estreitas travessas. Entre elas destacam-se. 
pela regularidade, as duas mais centrajs, a Direita e a do Comércio, 
.as melhores da localidade, ao longo das quais se erguem os mais 
belos edificios urbanos.'' 

''Dispõe ainda de umas cinco ou seis praças entre as qu& &o 
notáveis a da Matriz Nova e a do Carmo. A primeira por ser com- 
pletamente circundada por belos edificios e a segunda pela linda 
damêda de palmeiras existente no seu meio. Entre ambas as praças, 
aliás a pouca distancia uma da outra, existe outra rua no rumo da 
Direita.'' 

(A  do Carmo, mais tarde Barão de Itahim, onde existe o Mu- 
seu Republicano Convenção de Itu). 

"As ruas de Itu, de terra socada, providas de passeios reeo- 
bertos de lages lisas e polidas, as meihores que conheci na Provín- 

8cia. Tai particularidade não deve ser esquecida quando se considera 
.o estado de abandono em que permanecem as rias publicas de quase 



todas as cidades e aldeias paulistas. Assim t m k  as moradias. 
desta cidade são graciosíssimas relativamente às das demais cidades 
da Província. Sob o ponto de vista de edificação ocupa I tu  o pri- 
meiro lugar. Deve ser eonsiderada como um dos centros urbanos 
melhor edificados e dignas de nota da Província de São Paulo,. 
mau grado a ansiedade e a nenhuma animação que hoje nela se 
obsen.a." 

"No passado, continua o médico -homem pouco amigo do oa-- 
tolicismo, convem lembrá-lo - foi I tu  o quartel-general dos 
padres e frades de várias ordens como o documentam as numerosas.. 
igrejas e conventos que a cada passo ali se encontram. Em relação. 
ao tamanho náo existe no Brasil cidade que reuna táo grande nú- 
mero de templos. Nada menos de sete ou oito igrejas e capelas.". 

Destas menciona o viajante as do Bom Jesus, Carmo e Sãa.. 
João do Patrocinio (sic). Das demais não se recordava do nome ao 
escrever as suas impressões. 

"Todas estas igrejas, observa, obedecem ao 'Iiesmo tipo arquite- 
tural, o que aliás reaparece invariàvelmente em todos os templos. 
do Brasil, misto de arquitetura árabe e bizantina (sic). h i m  
externamente apresentavam fachada tranca e lisa, com janelas 
para iluminar o interior, e torre lateral." "Ao interior, particula- 
ridade igualmente obserrada na maioria dos templos brasileiros,. 
guarnecem tribunas e balcões onde os assistentes às cerimônias re- 
ligiosas tomam lugar e assentam-se.". 

Achou o dr. Lomonaco muito mal conservadas as igrejas itua- 
nas. "Ameaçam todas ruína., são de nudez e pobreza desoladora, 
ali ressunbra toda a simplicidade e humildade dos padres das 
primeiras eras que as construiram com o único escopo de ter locais 
cara a celebração dos ofícios divinos sem a menor idéia de pompa 
muildana. 

Até os conventos do Carmo e de São Francisco se achavam em 
completo abandono, com as fachadas fendidas e derreadac; em lar- 
gos trechos, além de profundas fissuras nas paredes. "Anresentaro 
ares de edifícios decrépitos que já encheram o seu tempo". Tal ob- 
servação é perfeitamente exata. As fotografias do tempo compro- 
vam-no sobretudo quanto ao cenóbio franciscano mais tarde comple-. 
tamente demolido. O Convento do Carmo não sabemos se já não so- 
frera uma tentativa de incêndio, levada a cabo ?or antielericais do 
lugar. 

, , Da matriz teve Lomonaco a melhor impressão: recomendava-se. 
i. por algumas particularidades dignas de nota. "Era templo espaçoso, 



respirando o recolhimento em sua pobreza, cuja antiguidade lhe 
conferia certo ar  de respeito. Dispunha de altares de madeira enta- 
lhada que o tempo enegrecera e estragara, tinha teto siqelo e pa- 
redes nuas e enegrecidas". 

O que ao médico causou péssima impressão foram os qiiadros 
sacros da capela-mor. Assim se exprime: 

"Possui êste templo a mais humorística colgão de quadros 
que jamais vi. Nunca imaginaria ter sob os olhos coisa mais per- 
feita em tal gênero. Propôs-se o pintor c. uma obra de difícil atna- 
são, a saber: transformar os mair veneráveis assuntos da História 
Sagrada em cenas cômicas, hilariantíssimas. E cabe fazer-lhe justiça 
ao propósito: conseguiu plenamente o intento almejado. Jamais ri 
as Sagradas Escrituras tão atrozmente caluniadas e transformadas 
em farsa". (sic). 

Para dar uma idéia aos leitores do que eram tais telas, declara 
o viajante malignamente, pois a primeira vista teria compreendido 
que se avistava com a arte de ingênuo primitivo - que só anali- 
saria as seis da capela-mor, pois se tivesse de ocupar-se "de tôdas 
as venerandas ruínas pitorescss que tapavam a nave da matriz'' 
não saberia onde parar. 

" O  primeiro quadro da esquerda representa Jesus e Marta no 
Horto", explica. Está a Santa Mulher ajoelhada com um pano roxa 
lias mãos em atitude humilde; em seu rosho de lua cheia, ue esparze 
tinta vermelha: isto lhe dá absolutamente o ar  de "prima donna" 
no momento de cantar uma ariazinha. justificadora, aos olhos do 
amante, de alguma culpa que lhe foi atribuida perversamente. E n -  
quanto isto Cristo de pé, com um dos braços apoiado sôbre uma 
estaca e o outro distendido em dirgão a ela, encara-a com sarcás- 
tica expremão. Tem os lábios entreabertos, deixando entrever o es- 
plendor irrepreensível dos dentes, e esboça escarninho sorriso. As- 
sume aspecto de quem, cônscio da fatal formosura e do misterioso po- 
der do exercício desta, não se mostra fàcilmente dispo9to .is exi- 
gências da amante." 

"No quadro imediato, pretendendo reprodiizir a última Ceia, 
o vulto de Cristo aparece disforme, excessivamente oblongo e ds  
zigmmas salientes. Com dois pedaços de páo em mãos e o cálice de 
rinho aa lado, parece pelotiqueiro que se prepara a fazer passes de 
prestidigitação enquanto os Apôstolos o observam com ar escar- 
ilinho e incrédulo como que na expectativa do que vai suceder". 

"No terceiro quadro, que representa a cerimônia do La~apés,  
passa o Nazareno a ter a expressão de boneco de engoneo, sorrindo 
parvamente daquele ato esquisito, enquanto os -4póstoloç, cwos 
pés lava, sujeitos todos de eompleiçáo semelhante a dos campônios 



robustos, consideram-no surpresos, quase maravilhados da estranha 
opei'ação de que são alvo". 

"Surge depois o quadro de Cristo c Kicomedes. Neste aparece 
Jrsus em "deshabillé" com a barba corretamente penteada, à in- 
glêsa, e olho direito circundado por olheira escura que lhe dá o 
aspecto de janota q.ue haja dispensado o habitual monóculo. Assim 
se apresenta com ares de rapazola de rodas elegantes, que ao saltar 
do leito dá ordens ao criado de quarto, que as recebe com estoica h- 
passibilidade e a compostura de doméstico de grande fi«algo". 

"Na Ceia Eucarística, objeto do rpinto quadro, todos os Após- 
tolos parecem contentes e satisfeitos, talvez com a perspectiva de 
1:into banquete a comer. E Cristo, a seu turno, a todos convida com 
ares de conquistador, enquanto Maria Madalena, de gatinhas, se apo- 
dera de um dos pés do Nazareno e parece sobre ele soprar com a 
cxprzssão da mais intiina satisfayão". 

"Afinal, no último quadro, que a meu ver representa a Res- 
surreiçio, o pobre Redentor tem ares de condenado à espera do 61- 
timo suplicio, sustentado por dois valentões que se entreolham ami- 
gàvelmeute, como que a demonstrar a desorença no definhamento e 
palidez estampados no rosto de Jesus e despreocupados da debilida- 
de que o leva a parecer dever cair a rada instante". 

Procurando justificar-se da "charge" feita contra as telas da  
capela-mor da matriz de Itu, escreve o médico: 

"Se o leitor, acaso e erroneamente, supuser, pelo conhecimento 
desta rápida exposição, que há de minha parte exageração. carga de 
tintas demasiada, ou, ainda., que pretendo divertir-me à cush de 
sua credulidade, que faça uma viagem ao Brasil e a Itu, aí se wn- 
vencerá de que as minhas asserções estão abaixo da  realidade. 

E recorra ainda a informações diritamente aolhidas de qualquer 
membro do fiel povo ituano, euja proverbial lealdade garantirá a 
vermidade de meus informes. 

Devo, aliás, acrescentar, por amor à verdade, que o obscuro 
artista, autor daquelas telas (e que segundo me lembro pertencia 
s um ramo da familia Cusmão Lopes (sic) não passava de sim- 
ples diletante, havendo executado os quadros, segundo me comu- 
nicou o egrégio vigario de I tu  (,padrr Miguel Correia Paeheco), 
sem ter sob os olhos nenhum modêlo de pintura de que se pudesse 
valer. Contudo, enquanto o dito vigário me falava de tais quadros 
como de coisas preciosas e particular ornamento de sua igreja, não 
pude eximir-me de refletir: Que poderia eu, Deus meu, dizer de tal 
artista se fosse algum pintor a sério ou houvesse tido modelos & 
sua disposição 7 " 

Não há duvida que as pinturas do bom padre Jesuino do Monte 



Carmelo estão longe de ser obras-primas, mas não podemos deixar 
de observar que a crítica do médico foi por demais severa, se não 
positivamente malévola. 

Trata-se da obra de u p  primitivo, de singelo artista, de voca- 
qão espontânea, desabrochado no mais rude dos ambieutq qual o 
do Brasil colonial e em terras onde ainda não ocorrera nenhuma 
demonstração estética vultosa. A sua composicão é canhestra e os 
rostos dos personagens nada belos nem realmente expressivos. O 
colorido por vêzes chocante proveio certamente da má qualidade 
2e material à disposição do piedoso pintor. 

Mas o conjunto agrada pela ingenuidade respirando o mais 
profundo tom devoto. E dentre alguns dêstes quadros certos há 
:li0 de todo maus. 

Continua o viajante: "Se a catedral (sic) de I tu possui pés- 
sima coleção de quadros, dispõe em compensa@o de magnífico ór- 
gão de suaves tons, doçura e harmonia paradisíacas, que direta- 
mente vão ter ao coração como jamais me ocorreu ver tão perfeito. 
Um orgão como este, comme i1  faut, rale a bela somminha de dez 
contos de réis (mil libras esterlinas), que foi quanbo custou." 

Refere-se Lomonaco ao excelente Cavaillé Coll comprado para 
sua matriz pelo vigário colado Miguel Correia Pacheco (1826-1892), 
sacerdote da mais notável reputação, que deixou entre os paroquia- 
cos a mais veneranda memória a ponto de darem à praça central de 
sua cidade o nome de Praça Padre Xignd. Até hoje subsiste apesar 
de qu,e já faleceu há mais de meio séciilo. 

Numeroso anedotário acompanha as remiuiseêucias dêste vig&- 
rio exemplaríssimo que tinha excentricidades pontuadoras da singe- 
leza dos atos de sua vida. 

Zelozo em extremo da grande e bela casa paroquial fez-lhe, apesar 
da escaseez de recursos, a reconstrusão da fachada, valendo-se dos 
serviços de profissional que mais tarde conquistaria o maior desta- 
que nos fastos da engenharia paulista e nacional, o iniciador da no- 
v& ordem arquitetônioa renovadora do fácies da construçio civil em 
São Paulo: Francisco de P. Ramos de Azevedo. 

Quanto ao órgão adquiriu-o o padw Miguel em Paris por in- 
cumbência dada a seu ,parente Almeida Junior, seu iniormediário 
junto à casa Cavaillé Coll. Tinha o grande pintor apurado senso 
musical. Em sua adolescência fora habi!issimn sineiro e autor de ta- 
rantauas, caiapós, zé-coroados, São José e outros repiques clássicos. 

Passou o ÓFgão, ao que se conta, e há  uns tantos decéiiios, pela 
preteusa afinação e consêrto realizados por deplorável pseudo-pro- 

w e  se- fissional. Certo é que desde muitos anos não merece, de lon, 



quer, a reputação que lhe atribuiu o Dr. Lomonaco, gritante e fa- 
nhoso como se acha. 

Ainda em 1902 emitia boas voz&, como tive o ensejo de verifi- 
car por ocasião da cerimônia matrimonial do inesquecível amigo 
Luís Antônio de Campos Mesquita, homem cuja inteligência e cul. 
t w a  corriam de par com as maneiras do "gentleman" que era, 
seja-me permitido lembrar num parêntese aberto pela mais viva 
saudade. Assim possa competente profissional restituir ao grande 
ó w o  do padre Miguel Correia Pacheeo e de Almeida Junior as to- 
nalidade magníficas de seus registros que tanto impressionaram ao 
Dr. Alfonso Lomonaco, homem de ?mera. e, frequentemente, arre- 
batada critica. 

Foi Almeida Junior quem o escolheu conforme tive o ensejo 
de ler em cartas por êle escritas ao vigário, seu parente e amigo, 
documentos passados as mãos do inesquecível amigo João Evange- 
lista Pompen de Campos, sobrinho do pároco. 

Tanto a êste queria Almeida Junior qu,e lhe fez o retrato de 
corpo inteiro, maravilhoso retrato, tela magnífica, uma das suas 
mais fortes, quadro êste que orna a sacristia da vasta e imponente 
igreja paroquial ituana e ali& coloeado em local absolutamente não 
condigno de tão preciosa obra de arte, por sobremodo escuro. 

É de inteira justiça recordar quanto se encontra a matriz sete- 
centista do vigário José Leite Ferraz esplêndidamente restaurada. 
Fê-lo o antepenúltimo vigário monsenhor José alaria Monteiro, sen- 
do as vultosas obras custeadas ,pela generosidade dos irmãos exmas. 
sras. d. Leonor de Barros Camargo, d. Isabel Pau!a Leite e srs. Pe- 
dro Antonio e Fraueisco de Pauia Leite. 

Saint Hilaife, que a visitou em 1819, admirou-se de suas dimen- 
sões e louvon-lhe o bom gôsto da decora~ão. J á  lá estavam n a  ca- 
pela-mor as telas que o dr. Lomonaeo tanto depreciou num acesso 
de mau humor, talvez. Ao grande botânico francês as pinturas do 
padre Jesuino causaram boa impressão "demonstrando a positiva 
iiituição artística do pintor, que certam-te teria feito coisa muito 
iiielhor se não fôse  autodidata desprovido dos recursos das acade- 
mias e dos bons modelos de sua arte. 

Na nave da matriz ituana existem dois excelentes quadros de 
Almeida Junior - "Cristo no Horto" e "São Paulo", telas-fortes 
das melhores do grande pintor. Muito ganhariam colocadas mais 
baixo e em locais de melhor iluminação. 

Afirma o viajante milanês certa particularidade de que j ama i~  
ouvimos fa.lar: sério motivo de rivalidade entre campineiros e itua- 
nos trouxe o excelente "Cavaillé Coll". 

Aquêles, depois de haverem coustriiído a sua esplêndida ma- 



triz. "haviam-na dotado de um órgáo momtro - ao seu entender o 
primeiro do Brasil - coisa que sobremodo os envaidecia, enche%- 
do-os de grande soberbia". Assim haviam ficado "prohndamente 
mal-feridos no amor-próprio ao saberem que os ituanos dispunham 
também de órgão tão harmonioso quanto o seu. Por outro lado, os 
ituanos se regozijavam por terem podido demonstrar aos vaidosos 
vizinhos que também sabiam fazer as coisas grandemente. &sim os 
seus rivais deviam abaixar a grimpa no tom de superioridade que 
ussumiam ". 

Destarte, segundo o haviam informado, fora o belo órgão do pa- 
dre Miguel a causa de profundo disrídio entre as du& cidades vizi- 
nhas, habitadas, naqueles anos, por gente de temperamento tão di- 
verso como não há quem em terras de São Paulo ignore. 

"Dêste modo entre o povo de uma e outra cidade acrescenta o 
médico, existe raivosa e irreconciliável inimizade (sic) ". 

Jamais de tal ouviramos falar até o momento da leitura dos 
tópicos de Lomonaco aqui transcritos. Kem jamais também ouvimos 
contar de que entre Mãe e Filha (à moda das cidades helênicas) - 
I tu  e Cam~pinas - houvesse algum dia rancor. 

Sempre nos constou que toda esta rivalidade não passava de 
pilhérias e recriminaeões recíprocas e gaiatas, não violentas, apo- 
dando-se eampineirm e ituanos com epítetos relembradores do fei- 
tio da famosa fábula entomológiea de La Fontaine cujos protago- 
nistas são um ortóptero cantador, impenitente na imprevidência, e 
um himenóptero, trabalhador incomparável, enérgieo e previdente 
acumulador de provisões. Nada mais! 

Mas, tudo isto como vai longe e como mudou! 
Referindo-se à rivalidade nascida do confronto dos dois ór- 

gãos, afirma Lomonaeo que este dissídio .poderia, à primeira vista, 
parecer esquisito, quando, entretanto, não passava de fato muito 
natural, a propósito do qual não haveria motivo algum. de causar 
estranheza. 

Com efeito, quanto era geralmente divulgado o caso da  luta 
bravia acesa entre Bolonha e Reggio, por motivo do rapto de um 
jarro como contava Tassoni em seu conhecido Poema. 

Assim não havia motivo algum para, na época pfeseÚte, causar 
admiração esta malquerença entre I tu  e Campinas por causa de 
um instrumento sacro, objeto muito mais importante do que o me!- 
quinho vaso, originador da tão forte corrente intemrbana de ódio 
e antipatia. 

Relatando fato a nós inteiramente desconhecido, pretende Lo- 
monaco, certamente a galhofar, que o disrídio organístico inter- 
municipal tomara proporções extraordinárias: passara a invadir a. 



provincia onde se discutia qual seria realmente o melhor dos dois 
órgãos ! 

"Quanto a mim, - declara, - autorizado como me acho a me 
pronunciar acêrca dêste assunto, não posso ser acusado de pareia- 
lidade, já que devo tomar posição entre os dois partidos, votarei pelo 
6rgão de I tu e assim tenho como resolvida, definitivamente, a desa- 
gradável e irritante polêmica." 

Deixando a matriz e o seu órgão, passou Lomonaco a tratar 
do colégio de São Luís. 

Lembra que a Companhia de Jesus possuía na era colonial uma 
fundação em Itu, de onde a enxotara a perseguição pombalina. Ha- 
via voltado à cidade de Swsa Senhora da Candelária, em meados 
do stculo XIX, fundando grande colégio. Passava por ser o pri- 
meiro, não só da província de São Paulo como do Brasil, quer pela 
excelência da instrução ministrada quer pelo número de alunos. 
Assim ao estabelecimento cercava extraordinária reputação que não 
pareceu ao nosso viajante "tutto immentata": 

Os prédios do grande ginásio recentes, datando de seus quinze 
anos, eram vastos e bem situados. Constituiam sólida edificaqão de 
clois andares, toda de tijolos, em quadrado perfeito, com largo pátio 
central, construída em obediencia às boas regras da higiene. 

Visitou-o Iiomonwo minuciosamente e seu depoimento deve ser 
imparcial, pois, referindo-se ao seu eicerone, trata-o pouco amàvel- 
.mente "de um sequaz de Loiola", embora relate que tal sequaz (!) 
lhe fizera as honras da rasa com perfeita cortesia. Assim, assume 
o relato do médico anticlerical maior valor quanto à imparcialidade. 

",Tive assaz boa impressão do estabelecimento pela ordem nêle 
reinante e o excelente sistema na instmção ministrada. Ótimos os 
dormitórios, espasosos, vastos até, largamente arejados, numerosas 
as salas de aula e bem a r m a d a s ,  assaz bem aparelhados os gabi- 
netes científicos". Não descurava o instituto ituano da educação 
física; dispunha de bom aparelhamento ginástica, além de magnífi- 
cos recreios, jardins e pátios postos i disposição dos meninos. TO- 
das as práticas da boa higiene ali se realizavam com escrupulwd 
observância. 

Existia, além disso, um teatrinho onde representavam os &l- 
nos, de quando em quando, comédias de argumentos sacros. Tais 
fianções constituiam importantes festas a que concorria em pêso a 
melhor sociedade local. 

Ffeqiientavam o colégio mais de alunos, cujo 
programa de estudos era mais desenvolvido do que as exigências 
oficiais. Quarenta jauitas, na maioria italianos, regiam o estabe- 
lecimento, com extremo zêlo, querendc-o ver cada vez mais pres- 



t: ~giado. ' Xuitos dêsta padras eram realmente engenhosos e consa- 
gravam os lazeres a trabalhos extra-educacionais. Assim, era um 
dêles distinto químico, outro pintor de raro gosto, a um terceiro 
qualificava rara engenhosidade; com singelos recursos construira 
excelente aparelho telegráfico. Certo padre, espanhol, servia ?e 
exemplo aos operários, pelo afã com que, trabalhando no ofício de 
pedleiro, manejava perfeitamente a pá e a colher, nas novas cons- 
truções de alargamento do seu ginásio, a imitar a atuação de Nó- 
brega e Anchieta. 

Depois de tão largos elogios veio a restrição do nosso autor, 
positivamente anticlerical: tôdas as obras realizadas em I tu  redun- 
davam em "bel denaro sonante", mas ninguém poderia negar que 
tal dinheiro não fora bem ganho. 

Do colégio foi Lomonaco ter à Câmara 3lunicipal onde lhe 
exibiram precioso documento "acêrca do qual não queria que 9s 
leitores amigos ficassem ignorantes, acabando, certamente, gratis- 
simos ao presente que Ihes fazia". 

" Trata-se - nada mais nada menos - (prestassem toda a 
atenção) de composição poética da autoria de S. Jl. o sr. Dom Pe- 
dro 11, produção que nem por datar de algumas dezenas de anos, 
perdera o que quer fôsse da primitiva importância." 

"Na sala das sessáes da Câmara, e sob o retrato a óleo do 
im.perador, numa. folha de papel, enquadrada em moldura de can- 
tos dourados, lê-se a quadrinha, parto (sic) poético do atual mo- 
narca do Brasil : 

O sincero acolhimento 
Do fiel povo ituano 
Cravado (sic) fica no peito 
Do seu grato soberano". 

A transcricão apenas é quase fidelíssima. Kela apenas há nm 
cravado por gravado, que não está certo como de sobra sabemos. 

Por baixo do autógrafo imperial leu Lomonaco a assinatura de 
vinte e cinco senhores, atestando que a qiiadriiiha fora composta e 
escrita pelo próprio punho de S. M. o Imperador, o Senhor Dom 
I'edro I1 na visita à sua fidelíssima cidade de Itu, na noite de 25 de 
março de 1846. 

Explica o dr. Lomonaco aos seus leitores italianos qiie ta! data 
se incluira no prazo da  primeira viagem do dinasta à província de 
São Paulo e primeira visita a Itu, onde recebsra demonstraçóesmais 
cordiais do que em qualquer outro ponto do território paulista, 
donde o motivo da sua explosividade poética (sic). 

"Os bons ituanos conservam a quadrinha imperial com a mes- 
ma devoeão religiosa pela qual custodiam o título de fidelíssima 
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que à sua cidade outorgou Dom Pedro I em 1822, em atenção aos 
stus serviços em prol da independência do Brasil". A sua cidade 
e à sua comarca seria mais exato recordar. 

Comentando o caso, deixa-se o nosso viajante levar a julgar o 
estro do soberano benevolamente.. . 

"Como se depreende desta pequena amostra, o imperador do 
Brasil é versejador tão espontâneo quanto harmonioso, motivo pelo 
qual se torna realmente deplorável que não haja cultivado a veia 
poética. Que portentosas coisas poderia ter-nos dado! 

"Daí a me parecer que se os méritos de D. Pedro 11, como filó- 
eofo e pensador, correspondem aos que poçsui como poeta, nada pode 
haver de mais justifinado do que a aur6oln de grande homem que cir- 
cunda êste excelente monarca". 

Aliás, não seria esta Única referência digna de se fazer ac gran- 
de Bragança a propósito de sua Última visita à província de São 
Paulo. Verdadeiro motivo de encarecimento para seu limo constituía 
recordar outro fato que se reportava à excursão imperial ouando êle, 
Lomonaco, residia em territorio paulista. 

Durante tal jornada, notara-se a insuficiência com. que indagava 
60s alunos das escolas que visitava se sabiam recitar o Credo. Ali, ao 
seu ver se encontrava a base de todar as virtudes. E sempre que 
as crianças mostravam ignorar a oração de Nicéia, impaeientavase 
visivelmente e repreendia-lhes os mestres aeerbamente por tal e im- 
perdoável omissão. Tal falta os tornava ' a s  seus olhos absolntamen- 
te inferiores à altura da nobre missão que era a sua. 

"Se ignoravam o Credo não estavam em condicóes de ministrar 
bem o ensino àp crianças e a sua instrução recordava a consistência 
dos. castelos de cartas". 

"De fato, segundo D. Pedro I I ( e  cabe aqui reproduzir-lhe, tex- 
tualment,e, as palawas, para que se conheça a opinião de tão eminen- 
te  personalidade sôbre tão importante assunto) aii reside a síntese 
do catolicismo a que nada é necessário adir. Portanto, quem o ig- 
nora, nada sabe de sua religião". 

"Não se pode negar que tal proposição seja terminante, não nos 
revelando claramente, contudo, o modo de ver majestático, sem dei- 
xar lugar, logo, para interpretações dúbias e erròneas". 

"A rabujiee aqui referida, demonstrada em favor de tal prá- 
tica do culto católico, revela a propensão que o Imperador sempre 
teve a se intrometer com padres e frades." 

Os maledicentes e sobretudo os seus inimigos (que também os 
tem, pois gente ruim se encontra sob qualquer latitude do globo) 
aesoalham, uns, que o monarca não passa de grande carola e visio- 
nário, para outros de comediante de primeira ordem, outros ainda 
querem que esteja de miolo mole, além de outras insolências idênti- 



eas que será longo reportar. Assim, o nosso viajante não ousava di- 
zer O que em tudo isto haveria de justiça e injustiça. 

Sõhre-e~~primeiros anos de I tn dá Lomonaco informações exatas 
e refere, que no largo de São Francisco, perto do grande cruzeiro de 
cantaria, a que circundavam ciprestes, tinham sido descobertas nu- 
merqsas ossadas de índios, 'provindas do cemitério da antiga taba que 
ali existira. 

VI 

Em 1886, a Sorocabana só constava de tronco, da Capital a Pe- 
reiras, com 186 quilômetros de extensão e do pequeno ramal de Boi- 
t,uva a Cerquilho e Tietê. 

A zona agora percorrida grana- futuro assegurou Lomonaoo, 
em época não longínqua. 

Saindo de São Paulo, encantou-o a sucessão das paisagens, que 
eram das mais pitorescas, os grandes prados matizados do mais deli- 
cado verde, onde pastavam numerosos animais e depois uma sucessão 
sem soluções de continuidade de outeiros verdejantes. Mas como 
ainda se achava pouco habitada aquela região! De longe em longe 
surgia algum sítio cru casinhola entre a verdura. Num percurso de 
quatro horas só viu o viajante uma aldeia: a d~ São Roque, mergu- 
lhada no profundo vale a que dominava a linha férrea. 

Quando o comboio se achava a meia hora de Sorocaha, viu ao 
lunge o perfil da cidade, fila de casas isoladas' sôbre uma eminência. 

Refere que a cidade de Baltazar ~ e r n a n d e s  está a 597 metros 
acima do nível do Atlântico, o que é errado, pois sua estação se en- 
contra a 542. E informa que se ergue sôbre terreno ondulado. Ea- 
plica depois o que significa o seu topônimo; fala-nos das bossorocas, 

.atribuindo-as à atuação das águas ~iz inbas  do salto de Votorantim. 
Dispunha de mas  largas não calçadas, ladeiras, quase sem- 

pre. Seus edifícios públicos e particulares eram humílims, inca- 
pazes de chamar a atenção do visitante estrangeiro. Da parte alta 
gozava-se de belíssimo panorama, domincdor do mais largo ângulo. 

Como salubridade era dos melhores núcleos da província. Contava 
então seus cinco mil habitantes e quinze mil seriam os de seu mu- 
~iicípio. 

Fôra fundada por "um tal Baltazar Fernandes Mourão (sic) 
e dois espanhóis, André e Bartolomeu de Zunaga (sic) que com suas 
famílias haviam emigrado da Paraíba do Norte"!! (sie). 

Vila em 1661 e cidade em 1842, tornara-se a "sede de um govêr- 
n o  rebelde que se propunha a proclamar a República (sic!), tentati- 
va frustrada pela marcha do barão de Caxias sôbre ela". 

Assim como sucedera a diversas outras cidades do interior pau- 



lista, outrora florescentes, achava-se Sorocaba em 1886 em completa 
decadência. E isto se devia ao avanço dos trilhos da Sorocabana. 
O fato por boda a parte se repetia em territúrio paulista. Assim, a 
ferrovia em vez de ihe ativar o comércio o paralisara! Era  a regra 
geral! A única beneficiada com o desenrolvimento da rêde da mia- 
cão férrea provincial vinha a ser a cidadr de São Paulo. 

Sorocaba se oelehrizara em todo o Trn~6.rio gragas &a famosas 
feiras a que eram levados, As vêzes, mais de cem mil animais. 

A elas, gente de todo o Brasil, e os mais curiosos tipos de Goiás, 
Mato Grosso e do norte do Império, concorriam, o que proporcio- 
nava o ensejo a que se realizasse verdadeira exposição etnoqráfica 
brasileira, a mais variada e interessante. 

Ainda se realizavam feiras na cidade seiseeutista, mm ('e ano 
para ano perdiam importância. Kão passavam de pálidos sii1;ilares 
dos tempos de antanho, apesar de durarem meses. 

Foi Lomonaco visitar o salto do Votorantim, o que o levou a per- 
correr bem tratado caminho, muito interessante, e contemplar ca- 
choeira que, se não era grandiosa, mostrava-se das mais pitorescas e 
atraentes. "Despenhava-se do alto de uma colina sôbre anfiteatro 
natural, cercado de densa cortina de árvores e plantas rasteiras, que 
lhe põe uma orla verde-escura. Naquela como que concha nat.ural 
precipitam-se as águas límpidas, cristalinas, em ondas espumejantes, 
sóbre dois grupos de rochedos, formando sutil véu de vapores bran- 
cos a que o sol então impnnha reflexos ruhros. Três as cascatas e 
mmerosos os eanaletes por elas formados. De todo aquêle conjunto 
alçava-se finíssima névoa como se fôra cândido véu". 

Tudo isto está bem mudado. De Votorantim existe uma vista 
tirada por Miguel Dutra em 1845, sobremaneira curiosa, cujo origi- 
nal serviu para belo quadro de D. Maria Castro Serva pertencente 
ao Nuseu paulista. 

De Sofocaba foi Lomonaco a Ipanema, vcndo ao longe da linha 
muitos bosques e, em grande proeminência, a alta montanha de Ara- 
~oiaha. E afinal, o pequeno lago contíguo à aldeia "d,e superfície 
razoável e Iímpida como uma lâmina de cristal". Suas águas C que 
forneciam energia à Fábrica de Ferro. 

Explica o médico milanês c. que significava Ipanema - "rio gem 
peixe" - segundo ensinava o prof. (sic!) Ruiz de Montoya. 

Constava a aldeia de Ipanema das várias oficinas da Fábrica e 
das casas dos operários. O número de habitantes era de 531, entre 
os quais quase uma centena de italianos. 

Trazia o viajante apresentação para o diretor da Fábrica, o en- 
genheiro (aliás coronel de engenheiros') Joaquim de Sousa Mursa. 
I'or êle fo i  recebido com a maior amabilidade. Pôde então admirar. 
as belas paisagens da vizinhança, porque a Fábrica,por si própria,. 



pouco interêsse causava". Xão tinha o que atrair a aten~ão de quem i 3 
conhecia a siderurgia européia. "Cosa bem meschina". E além 9 .A 

Ue tudo, apresentava oficinas muito avelhantadas e em péssimo es- J ... 
:ado de conservação. Verdade era que estavam em construção, novos, . ~ ~ .  
mais amplos e mais adequados edifícios. .i 

Vinha o minério aos fornos não em vagão, mas em simples car-e 1 

tinhas. Foi o viajante visitar as jazidas ferríferas, percebendo a 
worrência do minério à flor da terra e em grandes massas, o que 

! 
l i  

permitia facílima extração. Era o minério mesmo britado, por meio 
de mecanismo assaz primitivo, dois simples pilões. Dos jazidos pas- 
sou Lomonaco a ver a caieira que alimentava dois fornos de grande 

'4 

utilidade para a fábrica. i! 
Foi depois ao alto de Araçoiaba visitar o monumento ereto em 1 

memória "de1 celebre storico brasiliano Varnhagen", simples cruz :j 
- ? 

assente em base de cantaria. Alcava-se sobre o enorme rochedo gra- 
nítico. Transcreve as inscriçóes do singelo monumento. "Corres- 
yondiam a. almejo expresso pelo ilustre historiador. Fiiho daquela d- ,< 

deia, quisera que nos bosques onde, criança, estivera a vagar, fosse o .* 
? 

seu nome recordado". 3 
Da base do pedrão, verdadeira plataforma, dominando de cêrca 

de mil pés a planície cio derredor, divisava-se atraentíssimo panorama 
oferecendo aos contempladores verdadeiro mar de florestas de inten- 
so verde. A posição do mirante não permitia que se visse a aldeia . . 
ipanemense a cuja presença revelava tênue coluna de fumo. Imen- ' i 
sa planície ondulada perdia-se de vista, colorida de verde. Salpi- 
cavam-na manchas obscuras, os capões de mato, que surgiam como 
ilhas negras no matiz claro da pradaria. Ao fundo do quadro ergriia- 
-se uma cadeia de colinas de reflexos azulados, que se degradavam 
suavemente para a planície. Para o lado esquerdo não apresentava 
. a ehanura limites no recuo enorme do horizonte, onde se percebia 

aliás indistintamente a presença de Itu. 
"Era a jazida de Ipanema a mais importante não só do Brasil 

como de toda a América do Sul" (sic). Estava em condições, se- 
gundo Varnhagen, de alimentar durante séculos a maior usina side- 
rúrgica do Universo, apresentando minério com teor entre 70 e 80 
por cento de metal puro, excelente (sic). 

Dá Lomonaco pequeno apanhado dos fastos da ~xploraeão mi- 
rieira do Araçoiaba (nome indígena correspondente ?t mais imaginosa 
e feliz expressão - "coberta pelo sol" - topônimo inspirado pela 
cifcunstâneia de que aquêles grandes montes projetavam sombra, 
principalmente no inverno, sôbre as terras que as circundavam). 

Fala-nos Lomonaco da primeira exploraeão ali feita por Afon- 
so Sardinha e do seu forno cataláo, de que lhe fizera presente "um 
tal Francesco de Sousa (sic !). Assim ao ilustre governador geral, 



que tanto fez como propiilsor do bandeirantisnio e grande civiliza- 
dor, o nosso autor transforma num "Fuão Francisco de Sousa"! 
Que formidável "Sic transit" para a memoria do artimanhoso dele- 
gado imediato dos poderes majestáticos dos dois primeiros Filipes eiri 
terras (10 Brasil ! 

Relata Lomonaco que verdadeira e inexplicável má sorte acom- 
panhara a exploração das riquezas do Ipanema - "cattivo influs- 
so" - de que resulta a paraliza~ão dos trabalhos primitivos em 
i629 e o malogro da nova tentativa de 1766. Renovara d. João VI  
a experiência, apenas chegara ao Brasil, mas esta d%orrera lenta, 
arrastada. Fizera vir especialistas suecos, mandara construir for- 
nos e forjas, mas entregara a diresão da usina a ineptos, até que os 
substituisse pelo coronel sueco (sic) Frederico Varnhagen, ,pai do 
historiador. Graças a. êste, em 1818 começara-se a trabalhar no Ipa- 
nema e a primeira peça fundida, a 1.O de março deste milésimo, fora. 
uma cruz (e por iniciativa do major José Levi Sobrinho, hoje no 
Museu Paulista, seja dito de passagem). 

Funcionara a Fábrica por algum tempo, mas tivera novo perío- 
do de enorme depressão, decorrente dos anos agitados do Primeiro 
Iieinado. Quando Diogo Antônio Feijó determinara que recomeças- 
sr os trabalhos estava em dasrnantêlo. O novo diretor, o major ale- 
mão Blwm, dera-lhe novo alento, mas de 1843 em diante deeaira no- 
ramente e o goviirno estivera a ponto de a abandonar de uma vez 
por todas. 

"Em 1886, declara Lomonaco, continua a usina a ser proprieda- 
de do Estado fabricando para êle e também para particulares. Mas 
dá "deficits" contínuos. Assim continua a trazer, como outrora, 
agravação para os cofres públicos". 

Do Ipanema foi o médico a Tietê, vendo pelo trajeto terras as 
?zais férteis e bastante cultivadas. Causou-lhe péssima imprwão a 
cidade tieteense - "orribile villaggio" - cortado por "duas ruas 
compridas apresentando larga praça em declive, cheia de caldeirões 
e protuberâncias". 

Ali a única coisa interessante era a grande ponte sôbre o eau- 
da1 que dá o nome à cidade or,dhosa da hoaonimia com a'lglorise 
iter" do seu rio, ali a fluir, tranquilo, e bastante profundo. 

Em todo o caso, afirma o esculápio milanês que o município dis- 
punha de certo renome, graças à apreciável quantidade de fumo pro- 
duzido em suas terras e ainda devido a certo vinho branco local, me- 
nos desagradável do que os congêneres fabricados em outros pontos 
do Brasil. 

Depois de umas linhas sôbre a história de Tietê, "antigo distri- 
to de Pôrto Feliz, velha localidade das mais antigas da província, ou- 
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t rora bastante próspera, agora assaz decadente", conta Lomonaco 
que a Sorocabana construía prolongamentos para Tijuco Preto, Ta- 
:tuí e Boticatu (sia). 

VI1 

Achou o Dr. Lomonaco o clima campineiro pouco mudável. De- 
via-se isto à sua desfavorável topografia e à depressão dos terrenos 
.desprovidos de vegetação e no entanto dominadores da oidade, que 
assim se construira como que no fundo de grande fosso. 
uude o calor dominava inteiramente, a ponto de diversas vêzes tor- 
nar-se insuportável. 

Era a mais quente cidade do interior paulista e nela ocorriam 
frequentíssimos surtos de malária. 

Crassamente erra o autor italiano ao atribuir falsos dados alti- 
métricos à Princesa do Oeste, era dos pontos mais baixos da Provín- 

.eis. Enquanto São Paulo se achava a 850 metros (sic), tinha Cam- 
pinas apegas 350 (sie!) de altitude. 

Certamente estava aqui distraído ou esquecido o nosso Dr. Lo- 
monaco ao escrever semelhante disparate. Bastava que se recordas- 

s e  das seis ou sete dezenas de quilômetros percorridos do tunel da 
São Paulo Rafiway à estayão de Campinas para se compenetrar de 

que  a linha férrea não poderia ter descido meio milheiro de metros 
neste pequeno percurso. 

Deixando Campinas, percorreu largo trecho da Mogiaua que 
-eutão se detinha em Jaguara, admirando-~e das terras bem regadas 
cjue a linha cortava e sobretudo da visão de numerosas e belas fa- 
zendas e magníficos cafezais que tornavam a paisagem animada e 
pitoresca. 

De Campinas foi o Dr. Lomonaco ter a Rio Claro, que. em 1885, 
-segundo afirma, era a terceira cidade do interior paulista. 

Apreciou muito o aspecto da região cortada pela linha da 'pau- 
lista; campos abertos, ora cultivados, ora cobertos de belas matas, 

,pingues pastagens e verdes vales. Viu muitas fazendas com gran- 
des benfeitorias e magnifícos cafezais, cujos renques dispostos com 
a regularidade a mais minuciosa, represeutavam o tributo da aten- 

-ção prestada à planta privilegiada. 
Das paradas do percurso cita Lomonaco especialmente Santa 

Bárbara, "aldeia de poucas casas que se espalhavam em torno de 
uma lagoa". 

Na estação de Tatu apreciou ver a fazenda dêste nome no alto 
de uma colina, cuja casa grande tinha atrás de si como que basta 
.cabeleira de bosques. 
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A Limeira não consagrou Loinonaco a menor referência, o que é, 
estranhável, aliás. 

Diz o viajante que as estações da Paulista levaram notável van- 
tagem sôbre os demais edifícios de seu gênero em todo o Brasil. Eram 
pequenas mas esbeltas, de tijolos vermelhos aparentes com alpendre 
rqetáli,co sôbre a plataforma e sem,pre flanqueadas por jardinetes. 
Encantou-o a de Cordeiro, modêlo naquele gênero, com a sua apa- 
rência faceira e pitoresca. 

Na região rioclasense conta~~am-se então muitas das mais belas 
fazendas da província. 

Tinha o Dr. Lomonaco a maior curiosidade em conhecer Rio. 
Claro, de que lhe haviam falado como disputando a Campinas a 
principado do Omte. Embora desse o devido desconto às expressões 
de arroubado louvor, "próprias da imaginação esealdante dos bra- 
sileiros que lhe acenavam com a. descoberta de verdadeiro recanto da 
paraíso", teve decepção. 

Comparada a outras aglomerações secundárias da Província, 
"podia Rio Claro passar por discreta cidadezinha, com tendência à 
crescer bastante contudo". 

Para tanto, apresentava várias vantagens. Tinha excelente topo-~ 
grafia em bela planície, era nova e asseada e seu traçado obedecia a 
perfeita regularidade. 

Filiava-se ao cânon urbano dos Estados Unidos e esta circuns- 
taneia tornava-a única, não só em São Paulo como em todo o Brasil. 

Armadas em xadrez, eram-lhe as largas ruas perfeitamente pla-~ 
nas e recobertas por fina areia branca, nada fadi,wa à marcha. 
Numeradas, não traziam nomes de personagens de vulto ou salientes. 
na História do Brasil, onde além das indefeetíveis ruas do Imperador 
r da Imperatriz, ocorriam sempre as do general Osório, visconde do 
Rio Branco e general Câmara. Isso sem contar as notoriedades locais 
que os conterrâneos queriam conduzir à celebridade, veiculadas pela 
consagração das placas de esquina. 

Assim não havia recanto algum do Império, por mais remoto 
que fosse, que não pretendesse compartir das glórias pátrias por in- 
teiro, inscrevendo tais apelidos ilustres em sua nomenclatura urbana, 
"prova do grande patriotismo que agitava as massas no Brasil" - 
ironiza o viajante. 

Haviam decidido os rioclarenses abrir preciosa excecão à velha 
balda nacional, emancipando-se da já antiga tradicão por meio de. 
radical reforma. 

A primeira vista seriam criticáveis como dando mostras da au- 
sência do espírito nacional, mas por outro lado demonstravam ten-. 
déncias progressistas. 

Nas não era só sob o ponto de vista do arruamento e da nomen- 



-clatura das vias públicas que os rioclarenses pretendiam ser os ian- . ~8 
~~3 

.que dos pauiistas, como êstes o eram do Brasil. 
.a 

Haviam logo dado meras provas dêste ianquismo iluminando a -3 
nua cidade pela eletricidade, primeira tentativa realizada neste sen- .i . . 
tido em terras de São Paulo. '7 

A tal propósito ridiculariza o Dr. Lomonaco a iniciativa riocla- ,i ~~. 
rense: "Reduzia-se tal iluminação à que forneciam dez faróis sôbre 4 

.outros tantos postes de madeira e não ocorria todas a noites, mas só 
quando estas eram trevosas". E economizava a emprêsa que a GX- 

4 
piorava, quando o astro das trevas brilhava no firmameuto com to- . ,.. 

do o seu argênteo esplendor". Sirva isto de aviso ao leitor que vindo 
no Brasil queira gozar do espetáculo da iluminação desta cidade - 
advertia o médico de Milão. Poderá perder a jornada. Quando por 
a l i  passei, densa treva pesava sobre Rio Claro e assim me coube sin- 
gular fortuna de acompanhar todas as particularidades da ope- '4 

-4 . . 
ra~ão". ..i 

Antes do "fiat lux", fica a populacão avisada por surdo apito i 
partido da casa de máquinas e que várias vêzs se repete. Depois, de - -7 

repente, surgem na extremidade dos diversos postes outros tantos pou- 4 
i 

tos luminosos, dando a impressão de fogos fátuos nas trevas da at- .- 2 
mosfera". i 

Tal ilumina$ão era insuficiente ante as exigências urbanas. Os > 
Socos, afastaasirnos, só conseguiam iluminar treohos das ruas dei- '$ 5 
xando o resto em sombra densa. Assim, apareciam manchas lumino- 7 

sas a alternar com outras tantas escuríssimas. 3 
E o 'pior vinham a ser os altos e b a k  da luminosidade dos fo- 

cos. Por vêzes deslumbravam, ofuscavam, a quem pretendesse contem- 
plá-los. Principiavam depois a amortecer, a ponto de progressiva- 
mente chegarem ao poder iluminante das Iamparinas, voltando gra- 
dualmente ao primitivo ofuscamento. 

Mas isto são pequenos inconvenientes - observa o médico, com 
remorsas talvez da pilhéria feita. Com o correr do tempo se remo- 
verão, não constituindo diminuição da impo*cia de. tão útil ino- 
vacão". 

Gabava-se Rio Claro de sua mocidade. Kascera com os anos da 
Independência do Brasil e o caminho que já perlustrava era coisa 

digna de grande nota paxa o estrangeiro. 
Recorda Lomonam que êste desenvolvimento se devia sobretudo à 

atuação do Regente Vergueiro e ao seu ensaio da colonização de Ibi- 
caba. 

Ao patriarca do trabalho livre privado no Brasil, a cuja nobilís- 
sima biografia tão perfeito realce soube imprimir Djalma Forjaz, 
chama o viajante "ilustre e benemérito paulista". Fôra o primei- 
r o  a dar, "na Província o exemplo da introdução do braço livre no 



trato das lavouras, exemplo seguido por diversos e grandes fazendei- 
ros formadores de núcleos de emigrantes europeus dos quais vários. 
ainda existiam". 

Como reflexo de Ibicaba muito se avantajara Rio Claro, tanta 
mais quanto dispunha de fertilíssimas terras. 

Parece não haver o viajante tido quem o informasse da existên- 
cia de o i~t ra  grande fundacão de Vergueiro, esta nos arredores da. 
cidade, a fazenda Angélica. 

De Rio Claro foi Lomonaco a São Carlos pela re&m-construída. 
linha rioclarense, iniciativa do conde do Pinhal. Encantou-o a via- 
gem, que lhe proporcionou o conhecimento de belísçima paisagem e. 
iio decorrer da qual, avistou colinas pitorescas, florestas seculares e 
esplêndidas ao longo de Corumbataí. 

Perto da estação de Cuscuzeiro observou "singularíssimo feno-~ 
meno geológico, digno de toda a atenção do viajante". 

Havia sobre o cume de uma. colina cônica eiiorme massa graní- 
tica semelhante a um cubo. à primeira vista, assemelhava-se a ruí- 
pas de castelo feudal. 

A base de tal cubo e como lhe servindo de supedâneo havia 
"densa e luxuriante mata, e ao sopé do morro a grande fazenda do. 
Visconde de Araraquara, grande feudo Euja presença ainda mais 
atraente torna17a a magnificência da paisagem circiindante". 

Visconde do Rio Claro, ou então Barão de Araraquara, fieveria 
ter escrito, quando bem informado o nosso médico, pois jamais houve 
Visconde de Araraquara. Continuamente se elevava a grade da li- 
iiha através de tristonha planície de vegetação herbáoea, de um verde 
uniforme e desmaiado, onde surgiam longínquos capóes de mata. 

chegalido a Visconde do Rio Claro, o antigo e prosaico Feijão, 
bifurcava-se a linha rioclarense; o esgalho de esquerda caminhava. 
para Jaú e ainda parava em Dois Córregos; o da direita dirigia-se 
para Sio Carlos do Pinhal. 

A bela cidade sancarlense de hoje não passava então de modes- 
tíssimo centro de povoamento. 

Aparecia aos olhos do viajante ferroviário, "com as casas espar- 
sas no flanco da colina, como um rebanho a pastar, esparramado". 

São passava de "mesquinho núcleo atravessado por um riacho. 
com ruas miserávzii, todas ladeirosas". Mas já avultava como cen- 
tro dc rica zona cafeeira. Desde 1680 lhe haviam sido conferidos os 
foros de cidade. 

O clima é que ali era ótimo, salubérfimo, o que se atribuia muito 
à proximidade dos magníficos pinhais vizinhos, de onde se originara. 
o noiric da cidade. 



VI11 

De I tu  foi o Dr. Lomonaco a Piracicaba, tendo tido a mais agra- 
dável impressão das paisagens variadas que cortavam a linha. da  
Ituana: imensos prados, belas fazendas de café, capões sôbre colinas, 
risonhos vales. Nada diz de Indaiatuba e refere-se a Montemor, o que 
nos parece não ser certo, pois a ferro~ria não passa pela atual cidade- 
zinha, que tanto lucrou mudando o horrendo nome antigo de Agua 
Choca para o eufõnico topõnimo de hoje. 

De Capivari fala bem: cidade nascente, de mas bem alinhadas. 
A Vila Rafard ( a  que chama Riffard) e Rio das Pedras apenas meii- 
ciona. 

Causou-lhe Piraeicaba, no primeiro contacto, agradabilíssima 
im.pressão, nascida do aspecto da edificacão e beleza da coloca$ão. 
Nela notou ruas larguíssimas cortando-se com perfeita regularidade. 
Infelizmente, não eram calçadas, cobria-as terra vermelha friável, 
onde os pés dos transeuntes afundavam. 

Quândo chovia tiamformavam-se estas vias públicas em verda- 
Geiros charcos e esta particularidade era muito desagradável aos vi- 
sitantes, acabando por desvanecer a primeira impressão favorável. 

Era  a cidade muito esparramada e na vasta área viam-se mui- 
tas ruas apenas traçadas e onde existiam esparsas habitaeões. 

Entre as prasas a mais notável vinha a ser a da Matriz, adorna- 
da por belo jardim. 

Aliás, não existiam em Piracicaba edifícios públicos ou predion 
particulares dignos de mencão. Tôdas as eaas, de aparência geral- 
mente humilde, apresentavam fachadas avermelhadas, o que sr devi,% 
à oôr de polvadeira das ruas. 

O Salto de Piracicaba encantoii o viajante. Achou-o lindo. Com- 
parando-o ao de Itu, notou a seguinte diferenca: era esta verdadeira 
catadupa e o outro corredeira: "o primeiro, morido na fúria terrí- 
vel das águas, o segundo mais pitoresco e atraente para se fixar na 
memória". 

Referindo-se à navegação fluvial, relata o viajante que corria 
próspera, gr-as aos dois vapores, Sousa Queirós e Sam Estevaux 
(sic), que provhvelmente, deve ter sido Santo Estevão e por influên- 
cia do Barão de Rezende, benemérito cidadão fixado em Piraciea- 
ba. 

Havia na cidade sete mil habitantes e no miinicípio, aliás de ter- 
ras fertilissimas, vinte e duas mil almas. 

,Terminando o relato, escreve o médico: 
"Piraeicaba no momento atual figura entre as mais florescen- 

tes cidades da Província de São Paulo, graras h navegacão do seu 
rio e é sede de comércio bastante ativo. Conta além disto com &I en- 



genho de açucar e uma fábrica de tecidos, além de alguns outros es- 
tabelecimentos industriais e mecânicos secundários. Dispõe de ele- 
mentos em condições para vir a tomar importância e os forasteiros a 
visitarão sempre prazeirosamente, contanto que a sua Câmara Muni- 
cipal melhore as horríveis ruas de sua cidade". 

Critica o nosso arquiatra o plano da viação ferroviária paulista. 
Não lhe obedece o tracado a um plano de conjunto e sim ao imperati- 
vo de ligar as diversas zonas à capital da Província, do modo mais 
rápido. Àsssim, não havia iiitercomunicação das diversas estradas, 
cujo lancamento se devera ao mais exigente critério individualista. 

Verbera a extrema sinuosidade de certos trechos alongando 
imenso os percursos. 

Nas linhas paulistas circnlavani diàriainente, em geral, dois 
únicos comboios: os de ida e de volta. 

De trens noturnos não havia sombra e as baldeações eram fre- 
quentes e injustificadas, cortando os percursos inexplicàvelmente. 

Os horários muito mal organizados, como que obedeciam ao cri- 
tério de fazer com que os passageiros perdessem o maior t m p o  pos- 
sível. E o pior vinha A ser o desprêzo pelas coinnidências de condução 
quando ocorriam baldeações, obrigando os viajantes a enormes esperas 
nas estayões de cruzamento. 

Os únicos viajantes a quem cabia a vantagem de realizar via- 
gens mais confortáveis eram os que saíam da capital da Província 
para o Interior, quando não houvesse baldeações. Mas se ocorressem, 
estas esperas de trem eram fatais e às > ^  'ezes enormes. 

Das &ações ferroviárias paulistas fala mal o viajante: achou- 
as muito deseonfortáveis. Nostrava-se excepcional que dispusessem 
de alguma sala de espera, por mesquinha que fosse ou tivessem pela 
vizinhança algum hotel ou restaurante. 

Outras lacunas notadas: a falta de apregoamento do nome das 
estações pelos chefes de trem e a dos avisos de partida. Em nia- 
téria de advertência tudo se resumia a toques de campainha. 

Mais benévolo se refere o médico niilanês polvadeira de nos- 
eas antigas linhas férreas não lastradas, e as fagulhas constituíam 
inevitáveis acidentes, com os quais todos deviam habituar-se e aca- 
bavam todos por se acostumar a não lhes ligar importância. 

Em suma, as estradas de ferro paulistas não faziam exceção 
às do resto do Brasil. Tôdas apenas parcialmente correspondiam 
ao seu objetivo universal, que era fazer ganhar tempo aos passagei- 
ros e proporcionar-lhes viagens confortáveis. 

Muito há de exato nesta crítica para os que conhecem as coi- 
sas de nossa terra. &Ias há a notar por parte do reparador como 
que a inteligência das condições do regime ferroviário brasileiro. 
Esquecia-se de que eram totalmente diversas as condições em sua 



pátria, de popula~ão dema e o Brasil semideserto ainda, país de tão 
pequena riqueza pública onde se tornavam tão penosas as despesas 
com os melhoramentos ferroviários, geralmente tão avultados. 

Quanto à crítica acêrca do traçado das ferrovias, êle se des- 
culpa pelo fato de que o reparador pouco devia estar informado 
das condi$óes econômicas do Brasil, onde não havia homogeneidade 
de distribuição da população, obrigando portanto as emprêsas a 
atravessar largos tratos incultos, a fim de atingirem as manchas 
cafeeiras. Sobretudo tal ocorria em São Paulo, onde então se de- 
senvolviam as grandes lavouras ilhadas de Jaú e Ribeirão Preto, 
por exemplo. 

LA CRITIQLE EST AISÉE E T . .  

De Piraeicaba voltou o Dr. Lomonaco a São Paulo. 
Declara que sempre que se afastou da Capital paulista e a ela 

regressava percebera novidades e modifica~ões urbanas. 
' 

Os locais mak ou menos atraentes de São Paulo eram então 
o jardim Público e a ilha dos Amores. 

Visitando o primeiro encontrara a alamêda de grandes pai- 
neiras que conduzia ao portão principal. Em frente ao jardim 
-apreciou, muitíssimo, graciosissimo palacete particular, oetógono, 
flanqueado por quatro torriuhas, uma das mais elegantes construções 
privadas da cidade. Talvez se refira à residência do prestigioso 
político e parlamentar Conselheiro Bernardo Avalino Gavião Pei- 
xoto desaparecido há muitos anos já. 

A um dos lados da praça erguia-se o Seminário Episcopal, vul- 
tuso, pintado de vermelho vivo, construído com o produto das es- 
molas recolhidas em tòda a diocese por um bispo, "pmvento assaz 
,conspicuo, a julgar-se pelas dimensões relevantes do edifício". 

A,preciou Lomonaco o jardim da Luz, artisticamente traçado e 
bem mantido com belo lagozinho central em cuja ilha notou a pre- 
sença de numerosas ratazanas! 

Belas grutas artificiais, pavilhões chineses, montíoulos graciosos 
e cobertos de grama delicada e sobretudo de helíssimos caminhos 
ensombrados por altos bambus, e magníficas árvores formavam 
agradzbilíssimo conjunto. 

Aos domingos e quintas-feiras havia retreta pela banda de mú- 
sica munieipa.1. Mas era o parque pouco frequentado, sobretudo pelo 
sexo gentil, que nêle sb se fazia representar por meio de apariç6es 
rapas e isoladas nas horas estivais. 

Gaba o viajante a vista defrontada do alto da torre do jardim, 
o famoso Canudo do Presidente João Teodoro Xavier, que tanto 
deu que falar d e  si. Proporcionava contemplação de um dos mais 



completos e graciosos panoramas paulistanos, oferecendo a observa- 
ção do imenso horizonte cujo fundo era o da Serra da Cantareira. 

Assim, dá o viajante extensa resenha dos principais pontos 
dali divisados: o campanário de Santa Ifigênia, o Grande Hotel, 
as torres das igrejas e conventos do Centro urbano, o edifício d a  
Santa Casa de Misericórdia, o Cemitério da Consolação etc. 

O cuidado com que o nosso médico itinerante faz esta longa 
enumeracão mostra quanto o interessou a visão desfrutada do alto 
do grande cilindro, cuja edificaqão tantas críticas e remoques trouxe 
ao excêntrico presidente que a determinou. 

Também apreciou Lomonaco, muito, a visita i ilha dos Amores. 

IX 

Recomenda Lomonaeo aos v i s i t a n t ~  de São Paulo a excursâo 
a Vila Mariana, que ainda não era "nem aldeia nem jardim". Con- 
tava apenas algumas casinhas esparsas, e podia considerar-se futuro 
núcleo de vilegiatura. 

Mas de lá se gozava atraente vista de largo raio. 
Um trenzinho a vapor ligava-a à Liberdade e sua. linha corria. 

entre chácaras circundadas por gfaciosos jardins. 
Aos domingos concorria muita gente de São Paulo a uma mo- 

desta veilda onde dnas graciosas raparigas alemãs serviam cerveja. 
Ali ficava, à sombra das árvores, a apreciar a visão de delicioso pa- 
norama. 

De Vila Mariana prolongava-se a estradazinha a Santo Amaro. 
por 24 quilômetros atravk de planície árida e despida, onde só 
quase havia vegetação rasteira, desértioa, por assim dizer. 

Santo Amaro, humilde e risonho arraial de casinhas baixas,. 
pintadas de cores vivazes, e quase todas da mesma altura, com 
poucas ruas largas de terra batida, duas grandes praças, recordou 
muito ao viajante italiano as aldeolas do centro da Sicília. 

Vivia como que segregado do mundo, mas a abertura'da linha 
de  bondes a vapor o transformara em local de passeio muito moda.. 

Nos dias festivos, tal qual como em Vila Mariana, ali concor- 
riam numerosas pessoas desejosas de lhe respirar as belas auras a 
divagar pelos campos vizinhos do humilde vilarejo, digno de aea- 
tamento histórico por ser um dos primeiros eretos em terras de São 
Paulo. 

A tal propósito dá o nosso autor informa~ões aceitáveis em. 
parte, como aliás sempre costuma fazer, prova do quanto os as- 
suntos históricos ihe causavam interêsse. 

Foi o nosso arquiatra milanêa especialmente visitar as  obras d<* 



grande edifício construído no Ipiranga, como padrão ~~~~~~~~~~~o 
da efeméride de 7 de setembrc de 1822, e atual sede do Muwu Pau- 
lista. 

Era, sem dúvida alguma, afirma, a mais importante obra ar- 
qiiitetônica construída no Brasil. 

Ainda não estava terminada mas nitidamente se destacava a 
pureza do traço de suas linhas graciosas e harmônicas. 

Do alto da esplanada de sua colina dominava magnífico hori- 
zonte, e o ponto em que D. Pedro I, "num momento de entusiasmo 
heróico, como pretendiam os monarquistas, ou de suprema angústia, 
no dizer dos republicanos, emitira o famoso brado de "Iudepcn- 
dência ou Morte". 

A tal respeito expende o viajante observação que não condiz 
com os conhecimentos de nossa história pátria: admite que o grito 
haja sido "a primeira centelha e o mais forte incentivo para a pro- 
clamação da independência brasileira". 

Quem construiu o Monumento era o arquiteto piemontès Giovan- 
ni Bezzi, desde longos anos residente no Brasil e autor de muitos . 
tiabalhos arquitetônicos, dignos de encômios, tanto no Rio de Ja- 
neiro como em São Paulo. 

Curioso que Lomonaeo haja tanto e~ t rop~ado  o nome de seu 
ilustre compatriota, que não era João c slm Tomás Ctaudeneio. 

Em 1886 achava-se o Ipiranga completamente deserto e nada 
parecia mais esquisito ao viajante do que ver erguer-se, dos campos 
e colinas ineultos e abandonados, na uniformidade parda do ter- 
reno, quase sem indicios de vida, aquela enorme mole. 

O caminho que a êle conduzia era dos mais fadigosos, péssima es- 
trada de campo cheia dr caldeirões c protubrrâncias. 

Mas dentro em breve uma linha de bondes a vapor ligaria o 
local ã cidade fazendo com que passasse a ser centro de novo c ale- 
gre bairro. 

O "Monnmento", com a sua fachada de 123 metros e profun- 
didade de 16, no corpo central, deveria ter a completá-lo dois corpos 
avançados. 

Apreciou muito o aspecto do edifício, as belas arcadas r10 pri- 
meiro piso, as galerias do segundo, a nobreza do peristilo e da 
escadaria monumental. 

E realmente não é exagerar afirmar-se que o palácio de Bezzi 
representa um dos mais nobres documentos arquitetônicos do Brasil, 
senão mesmo o mais digno de nota pela magnífica harmonia das 
linhas e o perfeito balanço das proporções. 

Pena que até hoje não se haja concluído tão formoso edifício. 
Se se executar o plano bczziano terá São Paulo um dos mais belos. 
conjuntos arquitetônicos não só da América mas do mundo. 
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Anunciou Lomonaco aos seus leitores que o edifício seria inau- 
gurado a 7 de setembro de 1887 e, no entanto, assim não se deu. Só 
foi concluido em 1891, e assim mesmo muita coisa havia a fazer ain- 
da em seu interior. Dizia-se que seria aproveitado para sede de 
grande escola agrícola, coisa para a qual, observamos nós, se mostra- 
va absolutamente inadequado. 

Com o palácio do Ipiranga ocorre notável singularidade. Foi 
construído sem objetivo certo. Pensou-se em nêle instalar-se uma 
escola técnica, um asilo, orfanato ou coisa que o valha. Verificou-se 
6epois que para tôdas estas aplicações não se prestava. Chegou- 
se a cogitar de fazê-lo servir como pantheon, para o que se adap- 
taria mais do que, aliás, para escola. 

Nada mais criterioso, pois, do que o intento a que Bernardino 
de Campos u destinou, a de sede de um Museu, muito embora pe- 
rante as condições hodiernas de museulogia se ache muito arcaizado 
em matéria de ilumina$ão, por exemplo. 

A balela de que foi construído para servir de P a ~ o  Imperial 
em São Paulo é simplesmente ridícula, mas persiste. Seria o niais 
incômoda dos palácios residenciais, a menos que não se lhe fôsse mo- 
dificada a distribuição dos cômodos, o que viria estragar-lhe por 
commpleto a linha da fachada, pelo fechamento das galerias. 

Adverte Lomonaco a seus leitores que se acaso fossem a 860 
Paulo não deixassem de visitar o Museu Sertório, pertencente a 
"ricchissimo si,more", o que é exagerado, pois, sabemos que tal 
proprietário, o coronel Joaquim Sertório, era homem de fortuna, 
mas não assim tão opulento quanto pretende o autor italiano. 

Despendera, afirma o médico, e despendia profusamente a 
fim de coletar as mais variadas e raras peeas, tendo já conseguido 
reunir preciosas coleções. 

Achava-se o Museu instalado no piso térreo de uma casa da 
rua do Imperador, perto do largo Municipal, em locais já acanhados 
para o vulto do já tão importante acervo. 

Em seu Museu havia um pouco de tudo: coleções zoológicas e 
mineralógicas regionais das mais belas, séries monetárias capazes 
de deliciar os numismatas exigentes. 

Dostaca hmonaco, sobretudo, as cole$ões ornitológicas e mala- 
cológicas que lhe pareceram belíssimas. Outra também excelente, 
a etnográfica: ornamentos, utensílios, armas de índios brasileiros. 
Além destas séries existia urna cole$ão de objetos preciosos e raros 
de grande valor, "cuja enumeração ocuparia muito espaço e fazia 
do Museu Sertório um dos mais ricos museus particulares que o nos- 
so viajante conhecera''. 

Dissertando sõbre as condições da vida paulistana anota « eseu- 
lápio milanês: É São Paulo cidade de certo morimento e ativi- 



dade material. Realmente ali não se observa o movimento rápido, 
verti,~oso e turbulento ocorrente na Capital do Império. Trata- 
se de cidade tranqüila e alegre, de vida provinciana, que se desen- 
volve dia a dia. 

"Em suas várias ruas há sempre certa animação, mais intensa e 
manifesta. na parte velha da cidade. Ai, nas várias horas do dia 
mas sobretudo pela manhã e à tarde, observa-se relativa multidão 
atarefada, em que predomina o tipo europeu, de que há Werosos  
representantes. O que a São Paulo infunde tal aspecto é a proporçáa 
de habitantes d'e proveniência européia, que já se fundem na popu- 
~ H Ç & O  brasileira". 

Assim se dizia em 1886 que a cidade contava 50:000 almas, das 
quais só 30.00 brasileiras. 

Metade dos estrangeiros, ou quase a metade, seria de italianos, 
calculados entre 8 e 10.000. 

Ouvia-se pelas vias públicas a cada passo o idioma "gentile",, 
com o sotaque das diversas regiões peninsulares. Mas o grosso da 
imigração era de toscanos e meridionais. 

roucos pretos e mestieos viviam em São Pauio. 
A maior colônia local era a portuguêsa, seguindo-se a italiana 

que lhe ficava longe, contudo, em riqueza e abastança. Quase todos 
os italianos de São Paulo. exercitavam humildes misteres ou eram 
-pequenos comepciantes, ao passo que o maior número das casas eo- 
merciais importantes estavam em mãos de portuguêses, franceses e 
ing1Gses. 

Podia-se avaliar do movimento paulistano à tardinha, das 5 
às 'i, hora em que a população se espalhava pelas ruas para o ha- 
bitual passeio posterior ao jantar. 

Mas tal movimento se concentrava no pequeno largo do Rosária 
e nas ruas vizinhas da Imperatriz e de São Bento. 

Ali se achavam representadas as diversas classes da soeiedade 
local, assim como, as colônias estrangeiras. 

Surgiam numerosos soiicitantes italianos, maltrapilhos e des- 
calços a importúnar os traunsentes com a oferta, aos berros, dos 
biltres da rua, a venderem os jornais locais e os cariocas. 

A tal propósito escreve o viajante amargas e irônicas linhas*. 
" Nós outros, italianos, temos a fortuna de sermos os exclusivos for- 
cecedores para os países amerieanos, e sobretudo para o BPasil, de 
engraxates, vendedores de jornais, e toeadores de realejo. E não há 
quem dos nossos governantes veja quanto êste privilégio altamente 
honra e aumenta os nossos créditos nesses países!" 

Das 7 às 8 começava a dispersão dos pssseantes. Os que perma- 
neciam nas ruas reuniam-se no Café de Java e no Tei'raço Paulista,. 
Únicos lugares de vida noturna existentes na cidade. 



134 R ~ ~ T A  oo INSTITUTO H~STÓRIU) E GEOCXÁFICO DE S .  PAULO 

A propósito da influência estrangeira em São Paulo observa 
Lomonaco: "Embora a população paulistana tenha grande per- 
rentagem de europeus e a cidade ap remte  mais fáeies europeu 
do que brasileiro, ninguém pensa que a parte brasileira da cidade 
haja renunciado à sua personalidade e que os paulistas se tenham 
fundido e amalgamado r.a características comuns dos ádvenas. 

A influência exótica aqui como em outros pontos do Brasil 
revela-se ùnicamente na atividade material que o elemento ultra- 
marino trouxe e desenvolve, o qual, substancialmente, age em bene- 
fício do pais hospedeiro. 

"Mas o caráter e os hábitos brasileiros eontiiiuam imutáveis, 
subtraidos i influência européia que além de tudo não é ainda as- 
sim tão poderosa e de tal vulto que imprima cunho ao elemento in- 
dígena. 

"Antes, pelo contrário, entre as relações recíprocas entre na- 
cionais e ádvenas, são êstes últimos que se modificam essencialmente, 
uniformizando-se dentro do quadro da vida e dos hábitos locais". 

Assim atestava o médico a fôrfa assimiladora do meio paulista. 
Gabando-se de haver iivido por 'assaz extenso prazo em íntimo 

ccntato com os pauliszas, afirmou Lomonaco achar-se em condições 
de lhes estudar a fundo a índole e a natureza. 

Podia, portanto, falar com certo conhecimento de causa. 
Foi o que a levou, como preliminar, a expor ao público de sua 

pátria elementos de história dos paulistas. 
O que relata da fundação e dos primeiros anos de Sio Paulo é 

muito aceitável perante o que até então se esclarecera. Sobretudo 
se o compararmos com o que vem a ser o que os viajantes estrangeiros 
falam de nossas coisas. Há em seu relato alguns enganos, como por 
exemplo quando escreve, em vez de Santo André da Borda do 
Campo, Santo André de Piratininga, Iperogy por Iperoig, Saint 
ilaire, por Saint-Hiiaire etc. 

Louw o nosso autor largamente a atuqão jesuítica, exalta a 
Nóbrega e Anchieta, cujas figuras tão graiidiosas lhe parecem, que 
de ambos traça extensa notícia. biográfica, baseando-se nas reeém-pu- 
blicadas Achegas de Capistrano de Abreu. 

Passando a tratar do bandeirantismo declara o autor italiano: 
"Os descendentes dos primeiros colonos portuguêses de São Paulo 
foram gente altiva e aventureira, exploradores intrépidos, guer- 
reiros indômitos e valorosos que na história do Brasil deixaram 
vivas e interessantes recordações. Provieram, na maioria, de c m a -  
dos conquistadores com índias, cruza célebre de que sairam os ma- 
melucos, famosos pela coragem, audácia e intrepidez e também pela 
ferocidade e mstintos rapineiros". 

Sôbre a origem da palavra mameluco Lomonaoo errou a pro- 



cedência, mas isto é escusavel pois se abeberou da tradicão correlite 
em seu tempo, que filiava o vocábulo a mera coincidência homófon?~ 
egípcia. 

Sôbre o escopo e organização das bandeiras escreveu uma série 
de conceitos muito apreciáveis onde ocorrem algumas incongruências 
ligeiras como quando fala das carabinas dos bandeirantes. 

A vápios nomes grafa Lomonaco defeituasamente R q o s a ,  Per- 
omdo por Fernão, 'Vafresne por Nafrense, mas é de justiea recor- 
dar quão em sua época o que se conhecia dos fastos do bandeiran- 
tismo era exíguo e esparso. file próprio o frisa, o que é widente 
prova de sua vontade de vir a bem conhecer a nossa história. 

"A origem e a sucessão das expedições paulistas no sertáo 
constituem ponto bastante controvertido da História do Brasil, que 
deveria ser melhor esclarecido." 

Trata Lomonaco longamente do coiiflito paulista-jesuítico seis- 
centista. Vê-se que leu com atencáo o que ihe caiu às niãos. E na- 
turalmente reproduziu versões certas e erradas. 

Fala-nos dos grandes assaltos as niissões de Guairá em 1628, 
das proezas de Aiitónio Raposo Tavares. "talvez o mais audaz e fa- 
moso dos bandeirantes", da traiismigracáo dos eatecíimenos para o 
Sul, conduzidos por Dlontoya, da destruicão das grandes redu$ões: 
c da expulsão dos espanhóis dos territbrios à esquerda do Paraná. 
Historia ainda o assalto. panlista às reduqóes do sul de Mato Grosso 
e do R'io Grande da Sul, da derrota dos paulistas por D. Pedro de 
h g o ;  da promulgação da Bula de Urbano VI11 sobre a liberdade 
dos índios e suas conseqüências, da proclamação de Amador Bueno, 
etc.. E o que é notável para uni autor estrangeiro : menciona a ter- 
rível derrota dos paulistas às margens do Mbororé, fato acêrca do 
qual os nossos tratadistas silenciaram quase sempre até bem perto 
de nós. 

Da fase das bandeiras do ouro trata Lomonaco bem mais su- 
màriamente. 

Referindo-se aos acontecimentos que levaram à proclamacão 
da Independência assinala a importância excepcional da. atuaçio 
paulista em tomo de José Bonifácio e seus irmãos. 

Em suma, o que Lomonaco redige mostra o interêsse com que se 
ocupou dos fatos paulistas abeberando-se, aliás, largamente em Saint 
Hilaire sobretudo. 

Apreciando o movimento bandeirante em seu conjunto, escreve 
que "se os precedentes do passado paulista não eram todos gloriosos, 
mas pelo menos em máxima parte famosos, rerelavam nos filhos de 
São Paulo, das primeiras eras, âilimo vigoroso, espírito empreen- 
dedor, coragem a toda prova, enbora não isento de feroz selvageria 
t instintos rapineiros. Homens em suma de especial têmpera que 
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se não iuspiravam admiracão integral mostravam-se em todo o caso 
merecedores de certa consideração e respeito por parte dos despro- 
vidos de tais característicos. 

"Havia dados interessantes e seducentes na história dêstes an- 
tigos aventureiros que tão enérgicos se haviam mostrado a lutar 
com tamanhas adversidades no Brasil ignoto e aspérrimo de an- 
tanho, homens de predicados relevantes e singulares". 

Deixando-se levar por sentimentos nada cordiais, declara o mé- 
dico que não se podia estabelecer confronto entre as gerações dos 
antigos paulistas e os seus dexendentes, que viera a conhecer enfra- 
quecidos e amortecidos. E dando largas a êste sentimento expenden 
uma série de conceitos ásperos "sôbre esta população abatida, amo- 
ientada e orgulhosa, pretendendo, como aliás os demais brasileiros, e 
mais do que estes compatriotas, praticar hábitos de civilidade que 
ainda não possuíam completamente". 

Estavam tão distantes dos audazes avoengos quanto os romanos 
de 1886 dos seus do tempo de Cipião e de César. 

"Era verdade que o ambiente cambiava e assim seria impos- 
sível pretender por parte dos paulistas modernos a repetieão dos 
feitos dos antecessores". 

A esta observação acompanha uma série de linhas sobremodo 
irritadas que por vezes demonstram, por parte do observador, ver- 
Gadeira obnubilasão causada pela malevolência a mais injusta. 

Escrevia exatamente em 1886, quando lia Província de São 
Paulo atuava, desde alguns anos, extraordinário surto de progresso 
trazido pelo café, quando a viação férrea se desenvolvia imenso - 
quando ninguém ousaria pretender que toda esta explosão de pro- 
gresso e civilização fosse devida a quem quer que fôsse senão aos 
próprios paulistas, pois o coeficiente de ádvenas na popula~ão da 
Província ainda era sobremodo reduzido. E quando dentre êstes 
ádvenas a quase totalidade se compunha de trabalhadores brasais 
destituídos de recursos. 

Era perfeita a visão do quadro que faria um publicista, re- 
ferto de justiça, dizer vinte anos mais t a r d e  "Vieram os estran- 
geiros para São Paulo porque aí já se encontrava o cafezal formado 
pelos paulistas' '. 

Não é possível que Lomonaco, vivendo longos meses em São 
Paulo e presenciando tal surto presidido exclusivamente pelos pan- 
listas (e, aliás, a desmentir o que em diferentes tópicos de ontrns 
partes de seu Livro, afirma), não é possível que não haja peróebido 
quanto São Paulo em seu tempo tomara a mais notável dianteira às 
demaia províncias do Império. 

Com verdadeiro fel escreve: 
"Vivem das glórias - como vimos, assaz equívocas, de sens 
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antepassados - nada fazendo para merecer o cogqome de seus le- 
gítimos herdeims, apesar de que proclamam em todos os tons serem os 
continuadores não abastardados de suas virtudes. A seu ver os 
atributos mais relevantes de que uma raça possa dispor nêles se con- 
centram. Pelo que afirmam e a cada pzsso repetem possuem pre- 
dicados especiais que os tornam diferentes dos demais brasileiros. 
Assim se têm como gente de iniciativa e atividade, enérgica, inclina- 
da às grandes emprêsas e amante do próprio progremo, a tributos 
que ihe conferem a primazia entre os habitantes da ImpErio. Com a 
modéstia que tanto os caracteriza, êles próprios se conferiram o tí- 
tulo de "Yankees da América do Sul. E em todas as ocasiões eni 
que podem fazer valer tal titulo auto-homenageador o fazem do 
modo mais prazeiroso". 

Continuando a contestqão odienta, afirma o Dr. Lomonaco que 
esta pretensão, a maior atividade, não se baseava em elementos e 
fatos. 

E com maior versatilidade e verdadeira inconseqüência logo 
depois se desmente : 

"Indubitável é que sob o ponto de vista material, a ~rovíkcia 
de São Pado  conseguiu vantqens e reais progressos sobre as de- 
mais do Brasil, pois nela vive a indústria mais desenvoldda, o co- 
mércio mais ativo, as comunicações mais fáceis, mais numerosas e 
freqüentes das cidades. Tais m2lhoramentos e desenvolvimento acen- 
tuam-se de dia para dia". 

Só isto ! . . . 
Obrigado a esta confissão estrondosa, entende o médico opor- 

-lhe restrições : 
"Resta porém saber se tais progressos se devem ao tal famoso 

espírito de iniciativa, e tal pretensa superioridade de caráter, ou a 
condições especiais da Províiicia, ao fato de ser mais povoada e 
mais rica do que muitas outras, às condi~óes climaté.ricas, à vizi- 
nhanp  da Capital do Império, à corrente imigratória mais volu- 
mosa do que a das demais Províncias e a tantas outras eircuns- 
tâncias mais que seria longo enumerar." 

Quanta contestação fácil a se opor a tão perfunctórias consi- 
derações ! 

A tais períodos seguem-se outros dignos de serem assinados pe- 
lo nosso clássico e inefável Bertoldo ou pelo ainda mais universal- 
mente afamado sr. de La PaW. 

"Além de tudo o campo da indústria do comércio e agricul- 
tura a que no tempo presente se aplica a atividade dos paulistas, 

.está tão estreitamente ligado ao seu futuro econômico que ihes 
seria perigoso e até danoso se, por pouco que fosse, desleixassem de o 
incrementar (sic) . 
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"Nem o fato de cultivarem êste ou aquêle ponto de prosperi- 
dade e riqueza constitiii asserto que documente de sua parte excep- 
cionais predicados." 

E que se admitam estas qualidades especiais, não há razões su- 
ficientes para justificar o excessivo espírito regionalhta de que se 
acham imbuídos, julgando-se feitos da massa mais fina e diversa 
da dos demais brasileiros. Falarn perifràsticamente da Paulicéia e da  
terra de Amador Bueno com aquela expansão fatídica pela qual 
iii'oirés apontava aos hehreus a Terra da Promissão a saber, como 
país sagrado, aureolado de imperecível glória". 

Dentro do quadro do bairrismo vaidosíssimo, reinante, aliás, em 
todo o Brasil, do Pará ao R,io Grande do Sul, afirma Lomonaco que 
entre os paulistas era êste sentimento mais acentuado e manifesto. 
Viviam a repetir que na sua província. pulsava o coração do Brasil. 
Dela haviam partido todos os grandes movimentos pátrios. No fu-  
turo representaria preponderante parte rios fastos nacionais. 

"Ser Paulista equivalia a ser brasileiro completo, típico como o 
parisiense pretendia ser superior ao resto dos franceses". 

"Daí, dêstes sentimentos surgiam veleidades separatistas". 
"Tal modo de sei documenta quantn as preocupacóes regionais 

em todo o Brasil são mais poderosas do que as de ordem geral e que 
o patriotismo aparente demonstrado pelos brasileiros reduz-se subs- 
tancialmente ao exagerado espírito de eanipanário". 

E arvorando-se em profeta, acrescenta: "Isto ignalmente r<.- 
vela quanto são frouxos e pouco tenazes os laqos que unem as pro- 
víncias brasileiras e como ao primeiro empurrão ou sacudidela so- 
fridos pelo Império êles se romperão completamente, pondo a nii 
todas as profundas rivalidades, agora dissimuladas, e n t r ~  as suas 
diversas regiões". 

Mais de sessenta anos decorreram desde que o 110ssa cassandra 
emitiu tal vaticínio.. . E' quanto nos basta reportar em abono de 
tão sombria perspectiva. . . 

Com quem terá convivido o Dr. Lomonaca, larga e intimamente. 
durante sua permanência em terras de São Pauio? Com alguns 
maníacos que lhe tenham servido de mentores. Seriam indivíduos 
de tão excessii-o regionalismo que atingiam as raias do ridículo, sen- 
timento que êle generaliza para a gente de toda a Província. 

Daí a sua afirmativa de que tão grande prosápia regional pro- 
vocara o exacerhaniento do espírito de campanário de suas ci- 
òades e aldeias que irrogavam, sobre os vizinhos, certa primazia 
moral ou material provocadora da ausência de intercâmbio (sic)." 

Ao dizer do Dr. Lomonaco, verdadeiro delírio de auto-admira- 
cão dominava a todos êstes Núcleos, sentimento do qua.1 nem os d& 
mais brasileiros nem os estrangeiros compartilhavam. 
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Em suma, concluía o médico, era incontestável que a Província . :* 
,de São Paulo se avantajava às demais do Império, mas isto não jus- $ 
tificava por parte dos paulistas aquelas explosóes de demarcado or- 3 
gulho e vaidade que superavam as já tão consideráveis dos demais 
brasileiros. '1 

Assim, no entender do Dr. Lomonaco, ao 1mpério.de D. .* :t 
Pedro I1 dominava, dentre os pontos cardeais, aquêle sentimento -8 
eonsubstanciado no primeiro dos pecados capitais,exacerbado no ter- -8 .a 

ritório de São Paulo, onde chegava a converter as  relações interur- *g 
banas, até dos vilarejos, em outras tantas Roma e Alba Longa e <{ 
tantas outras cidadezinhas, de priseas eras! ~2 

Em capítulo especial, consagrado à corografia paulista, refuta 
o nosso autor, em parte, as asserções anteriores depreciativas da 
importância da Província, cuja população, declara, então orçava 
'em 1.200.000 almas. Aí se incluiam cem mil escravos e cento e 

.i 
dez mil estrangeiros dos quais de 50 a 60 mil italianos. 3 

Assim, tinha a Província a maior importância, quer no con- 
I; 
~$ 

junto do Império, quer quanto ao Exterior. Já dispunha de uin t 
têrço da quilometragem total ferroviária brasileira, e esta rêde 
crescia contínua e ràpidamente. Suas condições financeiras eram ; if 

boas, e as econômicas prósperas. Suas terras figuravam entre as ,i 

nielhores do país e mostravam maravilhosa feracidade. Em suma, < 
eiitre as diversas oircunscrições da monarquia bragantina, era a :. 
mais favoreeida pela fertilidade do solo, a bondade de clima e mais r 
ùc que qualquer outra suseetivel de notáveis melhoramentos e pro- . - -  
gressos materiais. 

O escôrço corográfico, orientado pelo Dr. Eusébio Stevanx, é 
bem feito. auauto oossível dentro do quadro dos conhecimentos da , A 

época. Os topônimos ocorrem geralmente certos, com algumas ex- r 
? 

eeçóes, como Morro do Lobo, Mogi guaru, Agutos e algumas ex- 
ceçóes mais. 

Embora com restrições em relação às opiniões favoráveis de 
Saiut-Hilaire e do Dr. Sigaud, sobretudo do primeiro, louva Lomo- '. 
naco o clima paulista, embora aponte a extrema variabilidade te-m- I: 
métrica da Capital. 

Falando dos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, 
escreveu Lomonaco: 

" Como todas as naturezas juvenis e ainda por cima tropicais. 
mostram-se entusiastas e as manifestaçóes de seu entusiasmo atin- 
gem inaereditáveis limites. 

E ao mesmo tempo, como facilmente se torna compreensível, 



dada essa índole fogosa e exuberante, tornam-se inclinados às de-~ 
monstra~óes expansivas rumorosas e brilhantes. 

É supérfluo pois acrescentar que sentem a mente aberta às 
mais altas concepcóes e às mais esplêndidas idéias. São além de 
tudo artistas natos, possuindo, no mais alto grau, o sentimento a r - ~  
tístico que sobre êles exerce irresistíveis seduçües e encantamento. 

Sabem respeitar a arte em todas as manifestações e exterioriza- 
~óes .  E qualquer celebridade que chegue a sua cidade (sobretudo 
quando francesa) provoca de sua parte as maiores reverências e ho- 
menagens e as mais calorosas demoustraçóes". 

Recorda o milanês as que haviam provocado a estada recente de 
Sara Beruhardt em terra paulista e relata: 

"Quando a Sara ~ e i o  dar algumas récitas no teatro S. José, os 
estudantes da Academia, no dia do seu benefício, além de fazerem 
iluminar a cidade esplêndidamente, acabaram as homenagens 
fazendo a atriz pisar sobre suas capas, ao reingressar no hotel  em^ 

que se hospedava". 
Não refere Lomonaco a anedota provavelmente apócrifa que 

por aquela época circuloii em todo o Rraùi! acêrca de tal preito, a 
saber que alguns dos homeuageadores se mostraram de tal modo ex- 
citados .que se propuseram a estirar-se de brucos no leito da rua. 
pedindo à grande atriz que sobre êles niarchasse, a reclamar em altos 
brados: Pisez n a s ,  Nadame! 

O pior é que a malignidade contemporânea afirmava terem tais 
fanáticos dobrado o s do imperativo! 

Afirma Lomonaco que nbio contente com estas demonstrações 
de inexprimível aprêso enviaram os entusiastas uma comissão ao 
Rio de Janeiro para levar à diva enorme ramalhete de flores pau- 
listas,. "último preito dos cora$ões comovidíssinios". 

':Mostrou-se a Sara arrebatada, extasiada, ela que imaginava 
6s paulistas verdadeiros sazcuages e São Paulo o Sertão, com todos 
os seus horrores e perigos, e entre êstes a possibilidade de ser dc- 
vorada viva. Teve de modificar completamente tais opiniões pre- 
julgadas, pois ocorreu-lhe defrontar-se com platéia tão inteligente e 
fina quanto a do Gymnase e da C m é d i e  Prançaise. 

E daquela época em diante dignou-se reconhecer a requintada 
educacão artística dos paulistas, que niio poderia receber mais so- 
lene batismo". 

Afirma Lomonaco que a maioria das estudantes de direito de 
São Paulo tinha irrepreensí1.eis costumes embora alguns levassem 
"vida alegre e dissipada". 

Seria incrível que tal náa sucedesse. Acaso pretenderia o nosso 
autor que a lista de matrícula da Faculdade fôsse algum catálogo 
hagiológico? 



"Aquêles a quem a Fortuna proporciona lautos recursos, con- 
tinua a comentar ingênuamente, são capacíssimos de derreter um 
patrimônio considerável em troca dos afagos de hetairas ultrama- 
rinas, embora já um tanto fanadas. Isto com bem pouco aprazi- 
niento dos respectivos progenitores, amargos saudosistas da pas- 
sagem daqueles tempos em que a falta de progresso e a dificuldade 
das comunicações não haviam ainda aberto as portas de seu país R 
invasão de eowttes francesas e alemãs. 

Tôda aquela rapaziada ardente das arcadas do velho claustro 
franciscano demonstrava extraordinário afeto à sua Pátria, da qual 
falava (como ali& era geral entre os brasileiros) como de terra 
privilegiada, qualificando-a de regiáo bendita, o "vasto impériu 
(sic) do Cruzeiro", irrigado por volumosíssimos caudais, coberto 

por opulenta e viçosíssima vegetação. 
"Mas também era entusiasta da Itália, acrescenta o nosso 

,meulápio. Conhece-lhe perfeitamente os grandes homens ao mesmo 
tempo que lhes dá a. mais encarniçada casa quando se aventuran~ 
pelas cercanias da  Academia. . . " 

Sintetizando, conclui o Dr. Lomonaco: 
"Em suma, é uma mocidade simpaticíssima, brilhante, cheia d? 

brio e ardor, da qual não só ai diyersas províncias a que pertence 
.,como todo o Brasil, têm muito o que esperar, segundo me parece". 

"Com tão distintos estudantes e corpo docente respeitabilíssimo 
sob todos os aspectos, não é coisa de estranhar que os paulistas se 

*considerem orgulhosos de possuir tão excelente instituição quanto a 
sua Academia de Direito e a apontem como uma das mais puras 
glórias de sna terra. 

Dela se fala constantemente como de verdadeiro ninho de 
.águias e viveiro de homem ilustres, da qual, ano por ano, abrem as 
=as, para longínquas regiões, centenares (sic) de bachareis, refertos 
de entusiasmo e fé. Vão esparramar o pão da ciência e derramar 
as torrentes da eloqüência entreos conterrâneos que têm a dita de 
.os receber ". 

Após estas linhas maliciosas ainda mais se aeentna o tom de 
persiflage d o  nosso autor: 

"Fala-se por aqui das tradicõeu gloriosas desta Academia como 
certamente não se referem os franceses à Sorbonne, os inglêses 
a Oxford e os espanhois a Salamanca, para não falarmos de nós 
:outros itãiianos, que não podemoos ter a pretensão de nos inscre- 
vermos para esta competição". 

Examinando o que havia de razoável em tal pretensão de excz:- 
Iência expende o viajante: 

"Parece que substancialmente tal tradicão não vai além da exis 



tência de bons e maus professores que por ali passaram e ouja. 
fama não se estendeu além da eircunvizinhança da própria cidade, 
assim como de estudantes talentosos e outros refratários a qualquer 
instrucão e que aqueceram os bancos da Faculdade, coisa que c o m  
parece lógico supor, deve acontecer em qualquer outra parte do. 
Mundo. À Academia paulistana faltavam tradições mais substan- 
ciais, confirmadas por mais justifieador prestígio, dessas que os d i - ~  
;ersos países contam por centenas, ligando-lhe apenas a vulgar aten- 
ção dedicada aos estabelecimentos de ensino". 

Emite o Dr. Lomonaco grave acusação contra a eficiência do 
magistério superior paulista de seu tempo. 

"É corrente ouvir-se dizer que em tal Academia os estudos sn 
fazem com pouco aproveitamento e que tanto os professores quanto 
os: alunos geralmente preferem distrair-se e tagarelar do que prele- 
eionar e estudar, de modo que a inst,rucão ministrada aos estudantes 
é de assaz discutível solidez". 

"&Tas como em tudo o que é seu vêem os brasileiros qualquer- 
coisa de especial não estando dispostos a encontrar defeitos, não 
constitui motivo algum de assombro que julguem possuir em suas 
duas academias jurídicas verdadeiros centros científicos irradiado- 
res sobre o Orbe de vivíssima iuz. Assim se explica o extraordinário 
culto prestado a tais instituições pátrias". 

Continuando a sbrie dos remoques particulariza o médico: 
"O estrangeiro ou brasileiro que penetre no recinto da Academia 

deve deschapelar-se religiosamente pois ali tudo é sagrado,. o ar  
que respira, as arcadas baixas e pesadas do pátio, o piso sobre o .  
qual já marcharam tantas celebridades". 

"A cerimônia da colação de grau é das mais solenes e como- 
ventes que imaginar se possa.. Oeorre no salão de honra da Acadr- 
mia a que ornam retratos dos mais afamados lentes, e onde a uma, 
das extremidades se v8 estrado com ares de palco teatral. 

O laureado, terminadas as provas, é abracado e beijado (sicj 
pelos lentes, os quais lhe desfecham ternas palavras. Passam-lhe 
depois ao dedo o anel doutoral, ornado de magiufica esmeralda (sic' 
indicadora; a quem o ignore, de que foi investido da láurea de 
bacharel". 

"As mães espartanas, ao entregarem o escudo aos filhos, par- 
tiado para a guerra, não se concede sentirem-se mais comovidas nem 
proferir palavras mais inspiradas do que as troeadas, em tal ocasiãa, 
entre alunos e mestres. Aquêle anel é como que o taiismã esconju- 
rador de perniciosos influxos devendo abrir aos jovens bacharéis. 
as  portas que acaso encontrem fechadas em sua carreira". 

''A entrada da Academia da qual sai coroado de glória, eneoii-~ 



tra o recém-graduado um grupo de amigos e gentis senhoritas que 
lhe esparzem flores e o conduzem triunfalmente à sua residência. A 
imprensa local não deixa de traçar a seu respeito os mais benévolos 
horóscopos acêrca da felicidade que o espera com aquêle mesmo tom 
entusiástico com que nos festejos de antanho se costumavam aclamar 
os nossos poetas coroados no Capítulo. 

Nos casos extraordinários ocorrem discursos, luminárias, ban- 
vuetes, e tõda a cidade exulta no gáudio que alenta ao novo doutor. 

33 assim que na vida entra o nove1 bacharelando, encontrando 
aos primeiros passos o caminho juncado de rosas, sob os mais belos 
auspícios sôbre o futuro e a mais ridente perspectiva de vir a ser 
dentro de três ou quatro anos, funcionário público, presidente de 
província, deputado ao Parlamento Nacional, ou, o que é mais posi- 
tivo, em condições de realizar excelente matrimônio que lhe afaste 
as incertezas materiais da existência". 

Depois desta série de remoques explica Lomonaco aos leitores o 
que eram os estudos humanístieos requeridos dos matriculados da  
Academia. 

Obedeciam mais ou menos y mesmo plano das faculdades ita- 
lianas, mas sem que, como nelas, se marcasse prazo fixo para a 
eonclusio. 

Tal limite dependia da capacidade e atitudes intelectuais dos 
jovens. Geralmente não excediam de três a quatro anos 

Da sede da Câmara Municipal paulistana. informa Iiomonaca 
que era pequeno edifício retangular, no gênero das prefeituras fraii- 
cesas, tendo à fachada as quatro estátuas da Justiça, Agricultura e 
da Lei além da de Slinerva. Em tal edifício também funcionava o 
Assembléia Provincial. 

Lateralmente, erguia-se o Teatro S. José, o único da cidade, 
de velha e maltratada fachada, onde representavam anualmente 
companhias líricas italianas, acolhidas pelos paulistas com a maior 
expectativa e prazer. 

Digna de visita e observação, eram ainda a Santa Casa de Mise- 
ricórdia ainda inacabada, abra do arquiteto italiano Pucci, o mos- 
teiro de São Bento e o Convento do Carmo, transformado aliás em 
quartel de políoia e de euja frontaria se defrontava belo panoramu. 
E além disto várias igrejas dignas de nota pelas recordacóes histó- 
ricas que evocavam. 

Bem mais agradáveis à vista do que os poucos edifícios pú- 
blicos locais vinham a ser os palacetes particulares que iam apafe- 
cendo em vários pontos da cidade, especialmente nos bairros novm. 
Edifíoigs de grande bom gosto, entre os quais predominava o tipo 
"Chalet". Rodeadas de jardins eram as residências dos cidadãos 
abastados. 



Como tendessem a se multiplicar na parte nova e plana, dentro 
de alguns anos, indubitàvelmente e quando fossem traçadas as novas 
ruas projetadas e ultimadas as construções, aquela área da  cidade 
se converteria, aos olhos do forasteiro, em objeto de atenção e 
admiração. 

"Xo momento em que escrevo, (supomos que em meados de 
1886) diz o médico, São Paulo não apresenta ainda os aspectos de 
grande cidade, no sentido exato da palavra. Está sujeita, presente- 
mente, a um regime, a uma obra de contínuas demolições e trans- 
formações, que a melhoram e embelezam de dia para dia e não pode 
concluir-se em breve lapso7'. 

"Uma cidade nova tende a tomar o lugar de outra antiga, e ao 
mesmo tempo, novos bairros se constroem, obedecendo a melhor plan- 
ta e melhores cânones do que os antigos, dilatando-se-lhe diàriamen- 
te a periferia. Mas para que @i trabalho se ultime haverá ainda a 
se contar largo prazo. Daí provêm contfastes muito acentuados. 

"Ao lado dos belos palacetes, em condições de figurar em qual- 
quer grande cidade, ainda se notam os casebres baixos e humildes, a$ 
casas de taipa construídas pelos primeiros colonos portuguêses. Eni 
confronto com algumas ruas, bem pavimentadas, com numerosos edi- 
fícios, outras já se apresentam, apenas delineadas e de. edificaqão 
esparsa, cobertas de ervas rasteiras, ou de chão de terra, impratieá- 
veis desde que chova. 

Tal desequilíbrio de construção e de diferenças de aspectos 
materiais observa-se tanto na parte velha como na nova. Não h& 
bairro, pode-se dizer, do qual se afirme que tem definitiva aspecto. 
Assim só dentro de dez ou quinze anos terá São Paulo definitivo 
fácies, ~on'~uistando o feitio de grande e bela cidade". 

Nem por sonho imagiuária o reparador, certamente, que a 
cidadezinha que conheceu com 45.000 habitantes em 1886, teria den- 
tro de três lustros a que se reportava o quíntuplo da  popula&. E 
dentro de sessenta anos, quarenta vêzes o número de almas com que 
a conhecera! 



Jerônimo de Alburquerque MaranhBo 
NO QUARTO CENTENARIO DO SEU NASCIMENTO 

Luis Tenório de Brito 1 
A exemplo do que acontecera' com Martim Afonso de Souza que 

trouxe para São Vicente numerosos fepresentantes da melhor gente 
portuguêsa, fêz-se acompanhar Duarte Coelho, ao vir tomar posse 
em 1535 da Capitania de Pernambuco, de reais valores lusitanos tanto 
como em puras expressões da raça, como quanto em relação aos ár- 
duos trabalhos da navegação e das conquistas a que se vinha dedi- 
cando Portugal com pleno êxito desde há muito tempo. Entre os 
homens que integravam a expedição colonizadora, encontrava-se 
Jerônimo de Albuquerque, irmão de D. Brites, mulher de Duarte 
Coelho. As lutas que se seguiram, visando a consolidação do go- 
vêruo, foram cruentas e sem tréguas. Os tabajaras, que habitavam 
a região, eiosos de prerrogativas de donos da terra, ofereceram 
ao invasor tenaz resistência. Jerônimo de Albuquerque, moço e 
animoso, era dos que mais se salientavam nas contendas com os 
índios. Em renhido combate recebeu certa vez violenta flechada 
num dos olhos, perdendo a vista - donde o apelido de - "o torto" 
- que ihe ficou para toda a vida. 

Havendo noutra feita, no ardor da peleja, mais se afastado dos 
companheiros, ca iu  prisioneiro, sendo levado à presença do chefe 
Arcoverde que o destinou ao próximo festim, quando os mais valen- 
tes guerreiros, saboreando-lhe as carnes feitas em postas moqueadas, 
cumpririam o ritual da tribo.. . 

Dado como perdido, grande foi a sensação que o sem apareci- 
mento causou em palácio, acompanhado da linda prinoesa Arcoverde 
que o salvara da prisão, desatando-lhe os nós da muçurana que r, 
prendia ao poste do sacrifício. 

Simpatizou-se D. Brites com a filha de Vira-Uby e promoveu 
uma espéoie de casamento morganático do seu irmão com a gentil 
donzela que recebeu no batismo o nome de Maria do Espírito Santo. 



Divergem os cronistas quanto ao número de filhos havidos dessa 
união, sendo porém fora de dúvida que foram muitos e todos êles 
de grande projeção na rida do Brasil nascente. Duas das pri- 
meiras filhas do casal, Catarina e Isabel, consorciaram-se com Felipe 
Cavaleanti e Felipe de Moura, tornando-se troncos de notáveia 
famílias brasileiras e m  o foram na Bahia Paraguaçu, filha do 
cacique Caparica, esposa de Diogo Álvares - o Caramuru - e em 
S. Paulo, Bartira, filha do chefe Guaianás Tibirieá, mulher de João 
Ramalho e origem dessa raça de gigantes, conforme expressiva clas- 
sificação de Saint-Hilaire, ante o assombro que lhe causaram as for- 
ii~idáveis proezas dos bandeirantes paulistas. 

2 curioso notar-se que, perante a história, a descendência de 
Jerônimo de Albuquerque com a índia Arcoverde aparece muito 
mais prestimosa do que aquela advinda do seu casamento impôsto 
por D. Catarina, rainha de Portugal, com Felipa de Melo, filha de 
D. Cristóvão de Melo. Aliás, assinala Borges da Fonseca, na sua 
"Nobiliarquia Pernambncana" - O povo da capitania gostava mais 
dos netos do mornbixaba Areoverde do que dos do nobre Cristóvão 
<!e Melo. 

Volvamos porém ao tema da nossa palestra: "Jerônimo da 
Albuquerque no 4.' centenário do seu nascimento". 

Filho de Jerônimo de Albuquerque - o torto - e da  princesa 
Areorerde, não se lhe conhecem o dia e o mês em que veio ao mun- 
do; apenas que isto ocorreu em 1547, há quatrocentos anos 
portanto. Passemos pois em revista, embora perfunctòriamente, dade 
a escassez de elementos históricos fiéis e o apoucamento do conferen- 
cista, a vida e os feitos do grande mameluco a quem a unidade ter- 
ritorial do país muito deve. 

Sobremodo avaro foi o período colonial brasileiro em eselare- 
cimentos, para o futuro, sobre coisas ligadas à formação da nossa 
pátria. E quando em acontecimentos decisivos para a vida da naeio- 
nalidade que surgia, impunham-se, por seus merecimentos, nomes 
brasileiros em lugar de destaque, procurava-se diminuir-lhes a pro- 
jeção, colocando-os em planos secundários para que aparecessem 
iignras de reinóis, suplantando-os. Daí grandes injustiças na his- 
tória pátria. Vítima de  imperdoável ingratidão é o nosso home- 
nageado de hoje. E o que mais dói é ver-se que ainda agora pes- 
soas de responsabilidade nas letras históricas do Brasil, insistem na 
repetição de falsas afirmativas Entre êstes está o ilustre historió- 
grafo Aliatar Loreto que acaba de publicar, pela Biblioteca Militar. 
benemérita editora que o Ministério da Guerra mantém no Rio, 



magnífico livro denominado "Capítulos de História Militar do 
Brasil-Colônia-Reino". Nessa obra atribui o autor a vitória 
sôbre Ravardiére a Diogo de Campos, repetindo, para garantir-sr 
na sua parcialidade, a frase de Rocha Pombo que, referindo-se ao 
sargento-mor Diogo de Campos, escreveu: "O homem mais notável 
r de mais alto valor entre quantos então se destacavam n a  adminis- 
tração colonial .e nas guerras de conquista". 

O engano se origina no vezo há pouco referido, de fazer-se so- 
brepor a brasileiros filhos de al&m-mar e na circunstância de ter 
sido a campanha, que culminou no fracasso de Ravardiere, descrita 
de um lado pelo sargento-mor Diogo de Campos, familiarizado com 
vários idiomas e cronista desembaraqado. Escreveu o que bem 
auis, em agradável forma literária. Do outro, apresenta-se a "Breve 
Relaeão" do bravo capitão Manuel de Souza d7Eça, a qual "retine 
de exatidão, mas é rija como a própria verdade'' no dizer de Ma- 
nuel Bonfim. 

Ao conceito no entanto de Rmha Pombo, sobre Diogo de Cam- 
pos, opõe-se o juízo de Capistrano de Abreu, mestre em assuntos da  
Brasil colonial o qu-, nos prolegômenos a Frei Vicente do Salvador, 
assim se manifesta a respeito do personagem em aprêço: - "O 
maior mérito de Diogo de Campos era ter combatido em Flandres.. . 
a :participação de eampanhas tão famosas, do conhecimento do cas- 
telhano e do francês, tirava um a r  de filáucia, de superioridade 
impaciente.. ." Quites em cita~ões, vamos ao exame dos fatos que 
demonstram quão diferente é a verdade, face a balelas que impu- 
nemeiite correm mundo. 

Passada a quadra da meninice em que aproveitou o tempo estu- 
dando as primeiras letras com os jesuítas, iniciou-se Jerônimo de 
Albuquerque nas lides guerreiras. Seu mestre, nesses misteres, foi 
o próprio pai, o velho Jerônimo de Albuquerque, de quem disse 
Capistrano de Abreu haver prestado meio século de bons selviços 
à. causa da consolidaçáo do goirêrno portugugs na colõnia. 

Lutas contínuas assinalaram aquêles primeiros e heróicos teui- 
pos da conquista - ora contra o gentio insubmisso, ora contra os 
franceses instalados em quase todo o Litoral nordestino. A expulsão 
dêsses intrusos do Rio Grande do Norte em 1599 - último reduto 
ocupado - j á  se deu em a ~ ã o  dirigida por Jerônimo de Alhuquerque. 
Seu prestígio aumentara extraordinãriamente entre os companheiros 
de refregas e ante a autoridade da  capitania. Assim, quando o 
governador de Pernambuco recebeu ordens para desalojbr do Ma- 
ranháo o general Ia Touche, Sr. de Ilavardiere, que aí tentara, em 
1612, fundar a Franca Equiuocial, recorreu Gaspar de Souza a 
Jerônimo de Albuquerque, portador de reconhecida oapacidade da 



g 
$> I;, 
&. 
E. 
... 
8' 
8: 
fj; 
fi' 

&: E. 
f., &, , . 

g: 
gi: 
p 

&. rg 
E;. - .. 
tl. 

8 
pi 

3. 
K 
F, 
g~ 
E. 
c. 
i. 
?- 
i-, * 
d 
a- i* 
c ,. 
2.: 
F; 
i? 

r. 
b 5 
s : ~  r. 
i. 
e< 
.r 

P: 
i 
4 
+ 

8. 

* 

L.  

comando e de longa experiência em guerras especialíssimas como 
aquelas que há dezenas de anos agitavam a região. 

Embora em idade assaz avançada, não se recusou Jerônimo ao 
apêlo, sendo nomeado 60 capitão-mor da  conquista. Quando 
chegou, o sargento-mor Diogo de Campos, com instruções da me- 
trópole para dirigir a campanha, o governador Gaspar de Souza 
desconfiou do seu "ar  de filáucia impsciente" e manteve o ato. 

Arrumou as coisas com habilidade, de modo a não desgostar ao 
govêrno de Portugal, encaixando na expedição que se organizava a 
Diogo de Campos. 

Corria o ano de 1613. Como primeira e indispensável pmvi- 
dência., em campanha de tão amplas perspectivas, designou Jerô- 
nimo de Albuquerque ao valente Martim Soares Moreno para reco- 
nhecer as costas do Maranhão. Enquanto isto cuidou de organizar 
n expedição, encontrando toda a sorte de dificuldades. Havia aguda 
penúria de materiais de guerra e quanto a homens não era menor 
a esoassez. Os índios, que sempre integravam os exércitos de então, 
andavam escabreados, ariscos, cansados de guerra. Extensa embora 
a transcrição, a página que se segue de Frei Vicente do Salvador 
impõe-se como esclarecimento dêsse aspecto da guerra e mostra que 
não seria a "filáucia impaciente" de Diogo de Campos que resot- 
veria a grave questão, mas sim "o saber só na experiência feito" de 
Jerônimo de Albuquerque. 

Ouçamos porém o testemunho do autor da primeira história do 
Brasil escrita por um brasileiro, Frei Vicente do Salvador: - "Elei- 
to Hieronimo de Albuquerque por capitão mar da conquista do 
Maranhão, escreve o frade historiador, como temos dito, se foi logo 
6s aldeias do nosso gentio pacifico e, por lhe saber falar bem a lingua 
c o modo com que se levam, ajuntou quantos quiz. Um contarei só 
rio que houve em uma aldeia, para que se veja a facilidade com que 
se leva este gentio de quem os entende r conhece, e foi que poz a uma 
parte um feixe de arcos e frechas, a outra de roeas e fusos, e mostran- 
do-lhes disse: "Sobrinhos, eu vou a guerra, estas são as armas dos 
homens esforçados e valentes que me hão de s e q i r ;  estas das mu- 
iheres fracas e que hão de fiear em casa fiando; agora quero ouvir 
quem é homem ou mulher". As palavras não eram ditas, quando 
fie começaram todos a desempulhaf e p q a r  dos arcos e frechas, di- 
zendo que eram homens e que desejavam partir logo para a guerra. 
]Ele os aquietou, escolhendo os que havia de levar e que fizessem mais 
frechas e fossem esperar a armada ao Rio Grande, onde de pas 
sagem os iria tomar. 

Não ajuntou com tanta facilidade o governador os soldados 
brancos que queria mandar, porque, exceto alguns que por sua von- 



tade se ofereceram a ir, os mais nem com prisões podiam ser trazidos 
porque, como os traziam de longe e por matos dos engenhos e fa- 
zendas, de noite fugiam e de dez não chegavam quatro. Porém mi!i 
em uma traça mui boa, que foi obrigar aos homens bons e afazen- 
dados, que tinham mais de um filho, que dessem outro, com. o que 
lhe sobejou gente; porque nem um homem destes mandou seu fillir; 
sem ao menos mandar com eles um criado branco e dois negfos. 
Também pediu dois religiosos da nossa ordem, frei de S. Damião, 
wrãn pmdente e observantissimo da  sua regra, e frei Manuel da 
Piedade, mui perito na lingua do Brasil e respeitado dos indios pe- 
tiguares e tobajares". 

Não regressou da viagem de inspegão Dfart.im Soares Moreno. 
Sua embarcação, dominada pelas correntes marinhas, foi ter a S. 
Domingos e de lá d Espanha, donde se comunicou em carta com u 
governador Gaspar de Souza. Em marcha a expedição, mesmo sem 
o necessário reconhecimeúto, eis que não era possível cogitar mais 
disso, pelos perniciosos efeitos que a demora viria provocar em tropas 
irregularíssimas como aquelas, fracionaram-se as fôrgas e, por mar 
e por terra, no' Último quartel de 1614, concentrados estavam todos 
cs elementos na baía das Tartarugas, próxima da zona de guerra. 
Impróprio o lugar, escolheu Diogo de Campos, que era, na expediçáo, 
lima espécie de chefe do Estado-Maior, o local denominado Preá. 
Terreno estéril, sem água e desabrigado, resolveu desde aí Jerônim* 
de Albuquerque não mais prestar maior atenção ao sargento-mor 
que sempre a favor do contra era, como hoje se diz na gíria das eom- 
plicações, um espêto atravessado na ação de comando do capitão-mor 
da conquista. Designou oficiais de sua confiança, o piloto-mor 
Sebastião Nartins e o capitão Francisco Palhares segundo Frei 
Viceute do Salvador, que, em reconhecimento, escolheram a 
baía do Guaxenduha, com todos os requisitos para. a base de o p r  
rações desejada. 

Mal havia sido para aí transportada a tropa e edificadas sob 
a direcão do eneenheiro Frias as ~r imeiras  fortificwões, desembar- 
cavam os franceses que haviam notado a presença do adversário, dis- 
postos ao ataque. Compunham-se as so&% forças, segundo Pôrto 
Seguro, de mil e quinhentos índios frecheiros e duzentos mldados 
brancos, enquanto que Jerônimo de Albuquerque não dispunha de 
mais de quinhentos homens entre índios r brancos. Não vou des- 
crever pormenorizadamente a batalha que se travou naqueles ermos, 
há mais de trezentos anos, na gloriosa manhã de 23 de 
Novembro de 1614, de acordo com o genial plano estratégico, trwado 
e executado por Jerônimo de Albuquerque - o neto de Arcoverd? 
ora investido, por seus reconhecidos méritos. das insígnias de capitão- 
mor da conquista. 



Ocupando Jerônimo de Albuquerque posições prèviamente es- 
colhidas, atraiu o inimigo ao envolvimeuto que lhe preparara e do 
qual Ravardiere não soube escapar. Atacado pelos flaiicos em mo- 
vimento combinado e pela artilharia em ofensiva frontal, soçobrou 3 

poderio militar do general francês. A derrota foi espetacular e ir- 
remediável. Nos têrmos da capitulação que se seguiu, há várias 
cartas trocadas entre Ravardiere e Jerônimo de Albuquerque, que 
Rocha Pombo transcreve em i d a s  à sua monumental História do 
Brasil. Lendo-se ésses documentos, nota-se a transformação ope- 
rada. Cessada a peleja pelas armas, o guerreim cede lugar ao esta- 
dista: Jerônimo de Albuquerque é outro homem ao negociar a paz 
com o inimigo vencido. Elevada e serena é sua linguagem, quas idéias, 
claras, seu pensamento, preciso. Alta dignidade reveste-lhe a p e r  
sonalidade de chefe e imenso orgulho de ser brasileiro o empolga. 

Transfigurado pela grandiosidade do momento e pela majestade 
do cenário que o rodeia, sente a consciência da pátria, unida e livre, 
grande e generosa do futuro. E, magnânimo e patriota, escolhe - 
éle mesmo - o titulo de nobreza com que galardoar seus próprios 
fzitos: a Jerônimo de Albuquerque acrescenta Naranbão, com que 
passa a assinar-se daí por diante. Título de nobreza americana, bra- 
sileira por excelência. 



Sõbre a Comarta de Batatais 
N O T A  OFERECIDA PELO SR. JESUS MACHADO 

TAiMBELLINI. 

Quando foi instalada a Comarca de Batatais? 
Era  uma pergunta que nos ooorria constantemente, e para a 

qual por mais que nos esfalfássemos em buscas, não encontrávamoq 
uma resposta. Um feliz acaso, porém, trouxe luz à questão. 

No 1.0 Livro de Protocolo do Cartório do Registo Geral de Hi- 
potecas e Anexos desta Comarca, encontra-se o auto de instalação do 
referido Registo, aos 2 de agosto de 1875. E por uma referência in- 
cidente hêle contida, vê-se que nesse mesmo dia se deu a instalação 
da Comarca. 

É o seguinte o dwumeníc em reporte: "Auto de instalaçáo do 
Registo Geral de Batataes - Anno do Nascimento de Nosso Senhor 
Jeeus Christo de mil oitocentos setenta e cinco, aos dous dias do mez 
de Agosto do dito anno, nesta Cidade de Batataes, comarea do mesmo 
none, em Caza do Doutor Juiz de Direito da Comarea Simplieiano 
da Rocha Pombo, as dez horas da manhã, prezente o mesmo J u k ,  
conigo Escrivão de seu cargo adeante nomeado, pelo mesmo foi de- 
claiado que tendo sido creada a Comarca de Batataes pela Lei Pfo- 
vimial numero trinta e sete de vinte de Abril do corrente anno, dos 
termos de Batataes e Ribeirão Preto, e tendo hoje sido instalada, 
pisco ter sido removida da  comarca de Faxina por Decreto de quinze 
de Maio, instailava o Registo Geral de Hypothecas da mesma co- 
mirea, nomeando intirinamente para official do mesmo Regito a 
min  Tabelião Vitalicio desta cidade, e para o qual servirão provi- 
wriamente oito quadernos abertos num.erados e rubricados pelo mesmq 
Juiz em quanto não chegarem os Livros competentes para os quaes 
s e 6  transcripto o registro feito nos mesmos quadernos que serão inu- 
t i l idos ,  sendo apenaz selado o Protocolo. Declarou mais que deixa 
de especificar o numero e qualidade dos Livros do Registro de Hy- 
polhecas, porque esta Cidade jamais foi séde de Comarea e sempre 
peeltenceu a Comarca de Franca onde existia o extinto registro, e que 
afin instalado o Registro hypothecário desta comama onde serão 



d'ora avante inscriptos, transeriptos, prenotados ou averbados todos 
os titulos hypothecarios que forem lavrados nos termos desta Comar- 
ea. Determinou finalmente que do prezsnte auto de installa@o seja 
remettida uma copia ao Exeellentissimo Presidente da Provincia. E 
por esta forma deu o dito Juiz, por installado este registra, e de 
tudo para constar mandou lavrar o prezente auto que assignou. Eu 
Evaristo José Garcia. Official intirino do Registro o escrevi e assigno. 
- a.a.) Sirnplieiano d a  Rocha Pombo. Evaristo José Gareia". 

Ainda uma nota peculiar se colhe do documento ora transcritc - 
f que a Comarca de Batatais veio transferida de Faxina. 
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Afrânio Peixoto 

Alvaro Soares Brandão 

Senhor Presidente : 
Peço a Vasfa Excelência a fineza de convidar a distinta Assis- 

tência a guardar, de pé, alguns instantes de recolhimento, pela me- 
mória de Afrânio Peixoto. 

Há dias, um telegrama, em linguagem velada, imperfeita e in- 
tencionalmente duvidosa, trazia-nos a notícia do faleoimento de 
Afrânio Peixoto que, há já alguns meses, diluía, em cruciautes dores, 
os últimas filamentos da sua vida. 

Todos fomos seus discípulos, todos tivemos a grande ventura de 
encontrar nos filóes inesgotáveis do seu pensamento e do seu saber, 
instantes de tranquilidade e de incoutida satisfação! 

Médico, filósofo, historiador, cientista, acadêmico e conversador 
brilhante, Afrânio Peixoto abordava todos os assuntos com inteli- 
gência e com sinceridade, procurando incutir-lhes uma fisionomiri 
modesta, atraente, despretenciosa, totalmente despida de atitudes 
L'ogmáticas ou definitivas. 

Recebíamos sempre, de coração aberta, as sábias e minuciosas 
lições que nos faltavam. 

Afrânio Peixoto conheceu todos os departamentos da especulagão 
intelectual. Deu-se apaixonadamente à pesquisa. de verdades iuaba- 
láveis, por vocação e por generosidade, uma vez que nunca guardou 
egoisticamente, para si, aquilo que aprendeu em toda a sua vida! 

Afrânio, a todos esclarecia e a todos retificava, como se esti- 
7esse na obrigação de repartir sabedoria e fé. 

Era um pródigo, na distribuição dos tesouros maravilhosos que 
ecchiam as arcas do seu saber. 

Patriota (discreto), amando a sna Bahia e o seu querido Brasil, 
com a forte eonvicçh dos que amam, porque analisam e porque com- 
preendem, Afirânio levava a sua exaltação ao berço da nacionalidade. 

Nunca põde isolar a Terra em que nascera, da sua querida Avò- 



zinba, d'além-mar! E, assim, a cada instante ouvíamos do seu coração: 
- "Eu tenho muita amizade a Portugal, pelo muito amor que 

sinto pelo Brasil". 
O grande lusófilo, o admirável polígrafo e o eminente Camonia- 

iusta, que tio bem conhecia as coisas e as almas dos dois países, tinha 
uma filosofia, toda entrelaçada de "positividade" e de "espirituali- 
dade", onde o elemento fundamental era o amor e o culto da sua as- 
cendência portuguêsa, tão lindamente presenteados nesse mimoso "Li- 
vrinho de Orações", escrito com o orvalho da sua Alma, e emoldurado 
nas artísticas paisagens das "VIAGENS NA NINHA TERRA" 

Minhas Senhoras, Meus Senhores: 
Posso afirmar-vos com orgulho, com altivez e inquebrantável 

Justiça que o Brasil, Portugal, a América, a Inteligêneia e a Cul- 
tura Universal perdem em Afrânio Peixoto, uma das jóias fuig~i- 
rdntes do seu diadrma 1um.inoso. 



Grupos Escolares Paulistas e seus Patronos 

Tito Livio Ferreiro 

Há dias a cidade viveu, sem o pressentir, mergulhada como sem- 
pre na insônia do interêsse imediato, o instante raro de rara beleza 
cívico-social, nos tempos diferentes em que estamos vivendo. Apenas 
uma escassa minoria compreendeu e sentiu, em toda a sua plenitude, 
o alcance, o relêvo, a fòrça dêsse acontecimento de conseqüências dire- 
tas para o nosso povo, em cujas reservas eugênicas os mais variados 
elementos étnicos e culturais ora se caldeiam. E nessa minoria, se iu- 
clui, sem dúvida, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, es- 

t ?  Casa Bandeirante plantada. na terra uobreguense, onde ressoam 
OS ecos do passado e onde vibram as ocorrências do presente em mar- 
eha batida para o futuro. 

Esse fato, já o deveis saber, é a publicação do decreto u.' 1672, 
de 15 de janeiro último, que dá "denominaqões a estabelecimentos de 
ensino" estaduais, e traz as assinaturas do Sr. Embaixador Jos6 

'Carlos de Macedo Soares, Interventor Federal em São Paulo, nosso 
consócio e presidente perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico 
Erasileiro, e do Secretário da Educação, Dr. Plíuio Caiado de Cas- 
tro. asse ato de expressiva democracia da Govêrno Paulista assinala 

G progresso mais objetivo de cultuar a memória de vultos nacionais 
e de homens cujas vidas estão ligadas à formação histórim-soei71 de 
osdades pwlistas, com mandar gravar-lhes os nomes nas frontarias de 
estabelecimentos de ensino, em localidades onde êsses pioneiros, fun- 
dadores, povoadores viveram, trabalharam, sofreram e morreram. 

Assim, receberam nomes de tradição nacional, bandeirante ou 
local, cento e tantos grupos escolares. Para dar-vos uma idéia ci- 

t a r e i  uma dezena. Por exemplo: o Grupo Escolar de Campos do 
Jordãn passou a denominar-se Grupo Escolar "Dr. Domingos Ja- 

%waribeM, o de Tremembé, "Manuel Cabral"; o de Vila São Geraldo, 
em Taubaté, "Amador Bueno da Veiga"; o de Curuputuba, em Pin- 

udamonhangaba, "Antônio Bicudo Leme"; o de Natividade da Serra, 
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"Figueira de ,Toledol'; o de Tapiraí Piedade, "Vicente Garcia"; 
c de Itariri, "Padre Leonardo Xu~ies"; o de Butantã, "Alberto Tòr- 
res"; o de Guarulhos, "Capistrano de Abreu"; o de Vila Formosa,. 
nesta Capital, "Orville Derby". E por essa forma foram denominador 
cento e tantos Grupos Escolares, apenas por um decreto. 

No entanto, a justificativa aposta a cada nome de patrono, re- 
vela, na síntese biográfica, o historiador que -as foi carinhosamente 
traçando. Assim, ao propor, para o Grupo Escolar de Brotas, o 
nome de Dona Francisca Ribeiro dos Reis, diz o historiógrafo: Dona 
Francisca Ribeiro dos Reis foi em 1840 a fundadora de Brotas. Do- 
tada de espírito piedoso, fêz erigir uma Capela sob a invocação de- 
Nossa Senhora das Dores, em terreno de sua propriedade, parte in- 
tegrante da chamada Fazenda Velha. E ao redor do pequeno templo 
juntaram-se os moradores da região, dando início a pequeno núcleo 
de povoamento, origem da atual cidade. Justo é pois que Brotas 
tenha o nome de sua fundadora, Dona Francisca Ribeiro dos Reis, 
em um dos seus grupos escolares". 

Ao justificar o nome de "Suzana Dias", para o Grupo Escolar 
de Cajamar, em Parnaíba, assim se expressa o historiógrafo : "Natural 
de São Paulo e casada com Manuel Fernandes Ramos, foi Suzana 
Dias a feliz genitora de Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba,. 
de André Fernandes, fundadoi de Parnaíba, de Domingos Fernan- 
des, fundador de Itu, deixando ainda filhos e filhas, todos inti- 
mamente ligados ao glorioso passado de São Paulo. Em Parnaíba 
possuía Susana uma enorme fazenda ao lado do rio Juqneri. Seus 
filhos Baltazar, André e Domingos Fernandes foram fundadores,. 
como ?+mos, das Vilas de Parnaíba, I tu  e Sorocaba, chantando as- 
sim os primeiros marcos do progresso e civiliza$áo naquela região. 
h s t o  pois que o name da. famosa e veneranda matrona seja indicadu 
para oi grupo escolar de Parnaíba". 

Bem interessante a súmula biográfica de "Hércules Florence", 
ilome dado ao Grupo Escolar de Jurumirim, em Tieté. Ei-la: "Ins- 
crevendo o nome de Hércules Florence no Grupo Escolar de Juxii- 
mirim, será prestado um tributo a quem realmente o merece. Em 
princípio do século passado, repetindo a proeza dos bandeirants,~ 
Hércules Florence partiu, em monção, Tietê abaixo, em di-ão R 

Mato Grosso, e, graças aos seus dotes artísticos, pôde fixar em mag- 
níficas pinceladas, vários aspectos de nosso interior: mata-virgem, 
campos, portos fluviais, pousa à beira das estradas, plantas, animais, 
etc., legando-nos pfecioso material ioonográfieo. 

Deixou, além disso, o admirável livro, "Viagem Fluvial d* 
Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829", que mereceu uma tradução e  um^ 

prefácio do Visconde de Taunay e que ainda recentemente foi d e  
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movo eeditado para que &o perdêssemos tão preeiosa documentaçb 
sôbre o Brasil. 

Justkimo pois que o seu nome seja inscrito em um grupo es- 
colar de Tietê, a tradicional passagem dos bandeirantes, tamEm 
a m a d a  em princípios do século XIX por Hércules Florence". 

Ao referir-se ao patrono escolhido para o G N ~  Escolar de 
Santana do Parna í í ,  assim fala o seu biógrafo: "Bem meme San- 
tana do Parnaiba possuir um grupo escolar com o nome do Tenente- 
.General Gaspar de Godoy Colaço, wl to  de seu passado seiseentista 
.e cuja vida se liga intiimamente à História de São Paulo e também à 
valorosa Vila de Parnaíba, centro onde nasceram e se radicaram mui- 
tos bandeirantes. Descendente de ilustre família piratiningana, 
que teve no seu tronco originário a figura singular de Baltazar de 
CTodoy, o Velho, desempenhou Gaspar de Godoy Colaço, seu bisneto, 
v8rias missões importantes, delegadas pelo Governador Artur de Sá 
Menezes, tendo mesmo recebido elogios em carta de El-Rei D. 
Pedro 11, de Portugal. Desbravador e profundo oonbecedor do cha- 
mado sertão da Vacaria, situado no Sul de Mato Grosso, lá passou a 
maior parte de suã vida, em combate aos índios e servindo de m- 
teparo contra as incuisóes cobiçosas dos espanhóis do Paraguai. Até 
-os arredores de Assunçáo chegaram suas penetrações e, quase no fim 
da vida, foi incumbido, com o cargo de Tenente-General da Jornada 
à Vaearia, de pesqaisar metais preciosos, sobretudo prata, missão 
que encobria um objetivo político, graças à qual os castelhanos do 
Paraguai náo puderam invabir nem conquistar a zona Sul do Mato 
Grosso. 

Nada mais justo pois que o nome dêste bandeirante do século 
XVII, que prestou tão bons serviços ao Brasil, seja indicado para 

Q G ~ p o  Escolar da atual Pamaíba, antiga Vila onde viveu e morreu". 
Entre êssea cento e poucos nomes dados a estabelecimentos de 

ensino, foi para mim surprêsa e emoção deparar com o nome obseuio. 
modesto e simples de meu paiinscrito no Grupo Escolar de minha 
terra natal. Daí o historiador escreve: "Grupo Escolar de Itapuí - 

Grupo Escolar Manuel Rodrigues Ferreifa. Manuel Rodrigues Fer- 
reira e em m p a n h i a  de sua e@sa, Dona Avelina Augusta Fer- 
reira do Amaral, constituiram dois lídimos paradigmas dos he- 
róicos bandeirantes de São Paulo, pois foram êles quk em fim do 
século passado, chegaram à região onde hoje se levanta Itapuí e des- 
bastando o ser& rude e agreste, e derrubando as matar. fofmarm 
a primeira fazenda de café e construiram a primeira easa de tijolce, 
quando, graças aos seus esforços e aas de sua família, se constituiu 
.o núcleo originário da cidade. Justo pois que Manuel Rodrigues 
Ferfeira, euja açãa honesta, operosa e realizadora, atk hoje fecunda 



através do trabalho de seus descendentes, à boa terra de Itapuí, se ja  
indicado para êste Grupo Escolar." 

Assim o nome dêêse homem, cuja "asão honesta, operosa e rea- 
lizadora" constitui para todos os seus desoendentes, motivo de res-. 
peito, veneração e orgulho, viverá na memória dos itapuienses. E 
isso graças ao ato espontâneo do Sr. Embaixador José Carlos d e  
Macedo Soares, cujo nome declino com gratidão e simpatia. 

Não praticarei, a esta alt,nra. indisereção alguma, ao revelar- voa^ 
G nome do historiador incumbido pelo Sr. Interventor Federal de 
traçar as sínteses biográficas dos patronos escolhidos. Desempenhou-. 
se brilhantemente dêsse encargo o nosso prezado comócio Dr. José 
Pedra Leite Cordeiro, intelig&ncia mesa e arejada ao serviço da pes- 
quisa histórica e um dos mais formosas espíritos dêste sodalício. E. 
sr lhe pronuncio o nome nesta oportunidade, é porque êle bem me- 
rece os nossos louvores e aplausos. 

Eis; porque, dizia eu, ao iniciar esta7 palavras, o Instituto His- 
tórico e Geográfico de São Paulo bem compreendeu o sentido, o es- 
pírito e a beleza cívico-social dêsse ato do Govêrno Paulista. S. Exa. 

Sr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares demonstrou, de 
maneira cabal, de forma notável, embora voltado para a solução dos 
a!tos problemas administrativos de nossa terra, como está inteira- 
mente identificado com o seu talento de historiador erudito. E as- 
sim o autor de "Fronteiras do Brasil no Regime Colonial" e de 
"Santo Antonio de Lisboa Militar no'Brasil" e de tantas outra&. 
obras de investigação histórica, reacende a lareira de nmae  tradições. 
históricas, com reavirar-lhe as chamas do civismo, em nossos estabe- 
lecimentos de ensino. 

Doravante as gerações que passarem por êsh grupos escolares 
hão de l e ~ ~ a r  pelo tempo adiante o nome de seus patronos e h50 de 
recordar-lhes as lutas, os sofrimentos, as amarguras e as alegrias, 
através de suas sínteses biográficas. 

Nem sempre, é bem verdade, os contemporâneos compreendem 
os gestos dos homens de sua &oca. Deformam-lhes muitas vêzes S. 
intenções, os intuitos e os próprios pensamentos, sob o impulso doa 
choques sociais e dos conflitos de interêsses. O tempo se encarrega 
de esfriar paixões, apagar ressentimentos e anular discórdias. E 
então cumpre à história rrver os processos humanos pdra modificar- 
os juízos apressados ou as seiitenças interlooutóriae, 

Assim sendo, a meu ver, o nosso sodalício deve manifestar-se a 
respeito do acontecimento já exposto. Por isso mesmo apresento d 
consideraçílo e julgamento da eaha, a seguinte indicação: 

Proponho que o Instituto Histórico e Geográfico de São Paula 
eonsignr lia ata dos trabalhos desta noite, um voto de aplausos e 



louvores a Sua Exoia. o Sr. Embaixador José Carlos de Macedo Soares 
magnífico Interventor Federal em São Paulo, pela beleza cívica do 
deeieto n." 16. 720, de 15 de janeiro de 1947, que dá denominações a 
mais de cem grupos escolares, levando em conta a história dos muni- 
cípios em que estão localizados, rende tributo e homenagem aos fun- 
dadores e precursores, ou aos filhos ilustres de cidades nossas, levan- 
do os atuais moradores a se recordarem dêles; institui ou dá oca- 
sião de instituir, entre professores e alunos, o culto do passado, pois 
todos êles saberão ou procurarão saber quem foram os patronos dos 
iespeetivos estabelecimentos; ensina as crianças e aos adolescentes a 
nossa história e chama a atenção do povo para as nossas tradições, 
com exaltar o civismo de nossos maiores; focaliza os nomes de Dom 
Duarte, Dom Bernardo Rodrigues Nogiieira, Orvile Derby, Pedro 
Taques, Capistrano de Abreu, Pandiá Calógeras, Diogo de Faria, 
Frei Gaspar da Madre de Deus, Bartolomeu Bwno da Silva, e em 
decretos posteriores, os nomes de FFancisco Cardona, para Mogi-mi- 
rim e Antônio Cândido de Camargo, para Limeira, além de em de- 
creto especial e com a mais longa justificação, salienta a personali- 
dade mareante de Afrânio Peixoto; rerela o espírito cívico de um 
govêrno a cuja frente se acha o Presidente perpétuo do Instituto His- 
tórico e Geográfico Brasileiro, estadista e homem de letras, historió- 
grafo e homem de govêrno, e, para or,milho nosso, membro integran- 
?e de nosso venerando sodalício; grava, nas frontarias dêsses estabele- 
cimentos de ensino de nossa terra, nomes de cientistas, historiadores, 
professores, linhaglstas de pro.je@o nacional e debandeirantes. funda- 
dores e povoadores de cidades paulistas, figuras evocativas cujas vi- 
das estio vinculadas para todo o sempre a êsses lugares onde viveram, 
penaram, trabalharam e morreram. Assim sendo levar-se-á, por ofício, 
ao conhecimento de Sua Excia. o Sr. Embaixador José Carlos de Ma- 
cedo Soares a nossa resolução, extensiva a Sua Excia. o Sr. Dr. Plínio 
Caiado de Castro e ao Dr. José Pedro Leite Cordeiro, pela brilhante 
contribuição de ambos, ao recordar, reviver e reavir~ar êsses vultos do 
passado, projetados no presente e engrandecidos no futuro. 





Infância e juventude do Visconde de Sáo Leopoldo 

Costa e Silva Sobrinho 

Poucos homens, entre nós, têm sido estudados neste período da 
vida. 

Que se sabe, por exemplo, da meninice de Frei Gaspar? 
Em verdade, quase nada. No entanto, é das mais ouriosas, é 

digna mesmo, diremos sem exagêro, de ter um avô eomo Vitor Hugo 
para cantá-la e imortalizá-la. 

Que escreveram os bióg?afos sôbre a puerícia de José Bonifácio, 
o Patriarca, ou, em &oca menos afastada, sôbre Vicente de Carvalho 
na graça frágil dos seus sonhos de infância? 

Apenas meia dúzia de linhas. 
E haverá porventura em nossa pátria menos infâncias célebres 

do que nos outros pa ím?  
Está claro que não. O de que precisamos é de proourá-Ias através 

das primeiras impressões, no grêmio da família, nos banoos escolares, 
nas horas dos seus humildes e doces folguedos ; pois a própria águia, 
destinada a voar tão alto e a ver tão longe, só podemos conhecê-la 
pequena dentro da toca, na concaridade das rochas, para onde raro 
existem veredas trilhadas. 

Quisemos, em vista disso, trazer-vos aeêrca da in£ância e juveu- 
tude do Visconde de S. Iieopoldo, neste dia em que aqui se comemo1.a 
o aniversário secular de sua morte, alguns informes que ainda não 
foram inseridos nos artigos e livros sôbre êle publicados. Obra de 
pesquisa e de paciência. E constitui isso, talvez, a única virtude do 
nosso trabalho. Bem sabemos que o porte do orador não frisa de 
modo algum com a galhardia e o lustre esplêndido da figura memo- 
rada 

Assim, dar-nos-emos por mui règiamente premiados nos nosaos 
desejos se o receberdes eomo uma homenagem da nossa pequena a r k  
ao vosso apreciável saber histórico, da nossa gratidão à vossa gene- 
rosidade que em hora tão de gala para o nosso espírito, nos abre as 



portas dèste insigne sodalício, e, enfim como mais uma prova do amoi- 
que professamos à cidade de Santos, terra onde boa parte do nossa 
river já são saudades. 

* * *  

Em 1805, meado de novembro, comparecia em Juízo, no foro d e  
Santos, para prestar depoimento num caso de medição de sal, a tes- 
temunha, como diz a qualifica~ão - "José Fernandes Martins, Te- 
nente Coronel de Milícias do Regimento da Marinha de Santos, que 
vive de negócios de secos, de idade que disse ter 65 anos". Êste era 
o pai do Visconde de S. Leopoldo. 

Se em 1805 tinha êle 65 anos, claro está que nascera por volta 
de 1740. E era natural de Guimarães, Areebispado de Braga, em 
Portugal, como se vê dos vários assentos de batismos dos filhos que 
teve. 

Pelo recenseamento de 1756 já era, então, estabelecido em Santos. 
Ali casou em 1773 com Teresa de Jesus Pinheiro, dez anos mais moça 
do que êle, e filha do abastado negociante Antônio Gonçalves Ribaa 
e D. Ana Dias Pinheiro. 

E ra  êste Ribas um dos homens mais ricos da Vila, no sou tempo. 
Seria talvez a terceira fortuna. do lugar, pois segundo o citado rrcen- 
seamento a maior fortuna era a do sargento-mor João Ferreira de 
Oliveira, casado com d. Maria da Conceição Bneuo, pai do Capitão 
Miguel Ferreira de Oliveira Bueno, de D. Josefa Ferreira da Con- 
ceição Bueno (casada com o Capitão Antônio Manuel Fernandes da 
Silva), de Quitéria Ferreira da Concei~ão Bueno (mãe do Marquês 
de S. Vicente), de Gertrudes de Oliveira Bueno (casada com Manuel 
de Sousa Pereira), do doutor cônego João f ferre ira de Oliveira 
Bueno - que foi durante três anos vigário de Santos e a respeito de 
quem escreveu recentemente D. Paulo de Tarso Campos, bispo da 
Campinas e Reitor da Universidade Católica de S. Paulo: - ''Sacer- 
dote de alto valor e uma daa figuras mais interessantes do clero san- 
tista". Pois bem: o chefe desta notável família era o nqooiante ata-. 
cadista mais forte daquela &oca. A sua fortuna era calculada em 
16 :000$000 de réis. Depois vinha a do Capitão Bonifácio José de 
Andrada, progenitof dos Andradas ciclópicos da Independência, 
orçada em 8 :000$000. E logo a seguir, igual a esta última, vinha a de. 
Antônio Gonoalves Ribas, familiar do Santo Ofício, o que constituis 
prova segura de ilustre prosápia. 

De seu consórcio com a santista Ana Dias Pinheiro, surdiram o. 
primogênito Antônio Gonçalves Ribas, antigo rigário de S. Vicente, 
depois de Santos, e por último Cônego da Catedral de S. Paulo. A 
relação do Bispo de S. Paulo, de 1777, menciona-o como vigário en- 
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comeudado de S. Viceute, "sábio, zeloso, bom pregador, e de louva- 
veis costumes". 

Como tereis percebido, estamos fazendo a apresentação da fa- 
mília do avô materno do Visconde de S. Leopoldo. 

Seguem-se cinco mulheres: Maria Gon~alves Pinheiro, que fa- 
leceu solteira, Teresa de Jesus Pinheiro que foi oasada com José 
Fernandes Martins; é a m ã e  do Visconde de S. Leopoldo Ana Maria 
Gonçalves Pinheiro, que casou com Antônio José de Barros Sandim 
e foram pais de frei Antônio de Santa Maria Ribas Sandim; Isabel 
Maria Gonçalves Pinheiro Saudim, que foi casada com José Gomes 
de Barros Sandim; Francisca Gonçalves Pinheiro Ribas, falecida 
solteira em 14 de fevereiro de 1801; e finalmente Manuel Pinheiro 
Rihas, que despiu a farda de tenente de Auxiliares para euvergar t )  

Lurel de religioso carmelita. 
Dos sete filhos de Ant.ôuio Gonçalves Ribas, seguiram os homens 

a m e i r a  eclesiástioa. O Viseonde de S. Leopolh, nas suas Memórias, 
compiladas e postas em ordem pelo Barão Homem de Mello, assim re. 
cordou: - "Todos os meus tios maternos eram eclesiásticos". 

Pelo trato e freqüência com sacerdotes, estava esta família F& 

lidamente ligada à igreja romana. Ademais, era piedosa e tinha 
forte apêgo ao dogma católico. 

Se a mãe do Viseonde de S. Leopoldo era de grande devoçãa 
religiosa, náo o era menos o   ai, José Fernandes Martins, que vivia 
entre os frades heueditinos e earmelitas. Era  irmão mesário da 
Irmandade do Sautíssimo Sacramento e da Venerável Ordem Ter-. 
ceira do Carmo. Nesta última, tinha um encargo de confiança: - 
guardava a chave do cofre dos documentos e dinheiros. 

Tinha a ventura -de ser amigo íntimo do Padre Mestre Frei 
Gaspar, o qual frequentemente o encarregava de entregar esmolas 
e fazer determinados pagamentos. Enfim, era ainda duas vêzes eom- 
padre do vigário da Vara, padre José Xavier de ,Toldo, um doi 
mais qualificados sacerdotes do clero paulista de então, como adiante 
veremos. 

A esposa idolatrava os filhos, e dilelíssimo entre todos era O. 

mais velho - José Feliciano. O cora@o materno vivia. cheio dos 
extremos de ternura dêle. E êle apurava tanto os ouvidos da alma 
às palavras daquela santa mulher, que, menos por vocaçáo do que 
por amor e submissão de bom filho, deliberara seguir a carreira sa- 
oerdotal. A voz materna, nesse sentido, ponderou duiante muitn 
tempo no ânimo do estudante. Seu sonho era de fato encasular nii 
religião a existência daquele menino. 

A t o d a  os filhos mostrava-se ela digna de Deus como 0s 
anjos mais reveladores de sua glória. As suas lições de religião se 



resumiram em ser religiosa perante êles e para èles. Sua perpétua 
efush de amor, sua adorqão e o reconhecimento que brotava de 
sua alma constituíam a sua única e natural pregasão. A vida dos 
filhos nas mãos daquela mãe era um perene sursum corda.. 

Nunca misturava ela as preces com as lágrimas, mas sim com 
os pequenos fatos agradáveis ou 'felizes da vida quotidiana. No 
lm, teve assim o futun> V i o u d e  de S..Leopoldo um ambiente de 
bondade, de elevação, de amor e de virtude. 

Os pais se desvelavam com o mais diligente afá na educação 
das crianças. 

A êste respeito escreveu o Visconde de S. Leopoldo, nas suas 
Uemoemo* : 

"Por falta de escolas, depois da expulsão dos jesuítas, achando- 
se abandonadas à ignorância as capitanias do Brasil, principalmen- 
te as mais remotas, foi minha primeira educação bastante imperfeita. 
Meu pai, na falta absoluta de escolas conceituadas, preferiu fazer- 
nos ensinar as primeiras letras pelos seus caixeiros, debako de suas 
vistas imediatas; e o mesmo aconteceu com os meus dois irmãos An- 
tônio Pedro e Joaquim Caetano." 

Chegou depois, sem demora, o estudo do latim. São das men- 
cionadas Memórias estas linhas interessantes: 

"Não fui mais feliz no estudo da gramática latina, cujos pri- 
meiros rudimentos comecei a aprender com o mestre João Floriano. 
Regia êste, mediante certo pagamento dos pais, a única aula, que 
dessa lingua havia no lugar: era um homem igmrante, duro a vsn- 
gativo, e não podia dirigir os alunos com pior método. 

Bste mesmo, convidado de maiores interêsses, mudou-se para a 
ilha de Santa Catarina. Na carência de quem o substituísse, perdi 
precioso tempo, em que andei mendigando lições, até que enfim um 
velho carmelita, o reverendo padre mestre Vilela, admitindo ao en- 
sino dois sobrinhos seus, consentiu benignamente em também reee- 
ber-me para êsse fim, prestando-nos a todos êste serviço só por bem- 
-fazer. Já me achando algum tanto adiantado em canstrução, che- 
gou, despachado pela mesa cuisória de Lisboa, o professor régio 
José Luís de Morais e Castro, natural da cidade do Pórto; e com 
&te me tornei proveeto n'essa lingua". 

Merecem êsses quatro mestres mais detida notícia. 
João Floriano, o mais temido dêles, era energúmeno panegirista 

da palmatória. De mistura com o livro trazia sempre a férula, a 
tabaqueira e o lenço de Aicobaça. Resolvia as dificuldades do En- 
trópio por meio de formidáveis bolos, aplicados em geral ãs dúzia 
ou em frações de três. Nunca dava um só, nem cinco, nem sete. 

Naquele tempo, aliás, era raro o pedagogo que deixasse de usar 



9 palmatória. Em países muito mais adiantados do que o nosso 
dela se utilizavam os mestres de meninos, quando não empregavam 
instrumentos mais aviltantes. 

Nas Memórias de além-tumulo, conta-nos, por exemplo, C h s  
teaubriand que, quando frequentava em 1779 o colégio de  Dol, foi 
surpreendido, e só contava onze anos, pelo diretor, na ocasião em 
que descia. de uma árvore da quai acabava de derrubar um ninho 
de pêga. "Muito bem, o senhor -disse o diretor - vai levar al- 
gumas palmatoadas." Chateaubriand acrescenta que, tendo pro- 
curado iniitilmeute obter o perdão, ofereceu enérgica resistência à, 
aplicacão do castigo, e apesar de um móvel que lhe serviu de ante- 
paro, recebeu várias correadas. 

Na Alemanha os professores davam até de vara. Henrique 
Heine nas suas Cmfissóes e Memórias, ewreve: "A vara com qiie 
me bateram, era uma cana da fndia de côr amarela; entretanto, os 
vergões que me ficaram nas costas eram de cor anl escura. Nun .a 
os esqueci. 

Nem me esqueci do nome do mestre que me mrziu sem pieda- 
de: era o padre Diekerscheid". 

Em Santos, mais muaificeute em severas palmatoadas do que 
o duro e vingatiuo João Floriano foi, vários anos mais tarde, o ptt- 
dre Joaquim José de Sant'Ana, que, acostumado a fazer da aula 
uma hecatombe, provocou certa vez a revolta dos alunos, que ihe 
atiraram tinteiros, livros, etc., e se enredou de outra feita, por igual 
motivo, nas malhas de um processo. 

O segundo dos mest.res de latim de José Felieiauo foi o padre 
mestre dr.. frei Manuel Francisco Viela, carmelita que Roma gra- 
duara em Letras e Mestre em Artes e havia sido durante dois 
anos vigário de S. Sebwtião. Era  trineto de Amador Bueno, o 
Aclamado. E foi quem verdadeiramente, através do nominativo a, 
geiiitivo ae, etc., comesou a tornar atraentes, àquele discipulo cheio 
de uma insaciável curiosidade intelectual, os enigmas da Iatinidade. 

Contratado pela Mesa Censória de Lisboa chegava a Santos, 
por volta de 1783, o .professor régio de gramática latina José Luis 
de Morais e Castro. Possuía em grau eminente o conhecimento do 
latim e tinha o raro dom de saber transmitir aos alunos os seus 
couheeimentos. Instruído, possuía bons livros, ouja leitura muitas 
vêzes aconselhava. 

José Feliciauo, assíduo aos deveres escolares, empregava as ho- 
ras.feriadas na leitura de um Horáeio, não expurgado, cujos se- 
gredos lhe eram ascassamente compreensíveis, e de Tácito, autor 
que lhe despertou grande admiração pelos germanos, o que, anos 
depois, em 1824, quando presidente da Província do Rio Grande 



d o  Sul, o levou a formar com alemães a Colônia de S. Leopoldo, 
R margem do rio dos Sinos, naquela mesma província. 

E não ficou só nisso a influência de Tácito. 
Tornou-se, pela sua leitura, muitíssimo afeiçoado à história. 
Quando publicou a sua história do Rio Grande, desi, ouou-a 

pelo nome de Anais, como que procuranrh imitar desde o título 
aquela obra monumental que Thcito denominou Annalium. 

O cônègo Fernmdes Pinheiro, sobrinho de José Felicia.no, pois 
era filho de seu irmão Joaquim Caetano, assim esreveu sôbre &e 
assuiito: -0 autor dos Anais  da  P r o u h i a  de  S. Pedra tinha to- 
rnado a Tácito por seu modêlo, e procurou quanto permitiam a na- 
tureza diversa dos objetos e a índole das duas línguas, seguir as 
pisadas do grande historiador romano". 

Quando havia de pensar, o obscuro prof'essor de latim Morais 
e Castro que, naquela sua casa thrrea, tão modesta, da rua de Santo 
Antônio, na então vila de Santos, estava em tanta maneira sendo 
<J plasmador do futuro Visconde de S. Leopoldo e que êste, nunl 
enternecido gesto de gratidão, haveria de recordar-se um. dia do 
mestre experiente e consumado, assim se enunciando: - "e com 
êste me tornei provecto nessa língua". 

Mais um preito de gratidão comovida encontramos nas Mem'.. 
r i a s  de S. Leopoldo, quando êle escreve: 

"Devo, enhetanto, especial gratidão a um clérigo secular, da 
ilobre família dos Toledos, das mais distintas da provínci%.de nome 
José Xavier de Toledo, discípulo dos jesuítas, entre os quais tomara' 
o grau de doutor. Provido em pároco colado de Santos, o único 
talvez que ali sabia traduzir o francês, o que tão raro era naqueles 
tempos, era o padre Toledo muito estimado e respeitado de todos, 
sendo ao mesmo tempo h0me.m de luzes no lugar. Em boa hora 
entrou em amizade com minha família, prestando-se a ensinar-me 
B língua francesa, juntamente com Antônio Carlos Ribeiro de 
Andrada e João Nepomuceno: ministrou-me livros, e inspirou-me 
o hábito da leitura e do estudo". 

Que homenagem mais justa! 
O padre José Xavier de ,Toldo, insigne em letras e virtudes, 

foi de fato um luminar da Igreja em Santos, onde nasceu em 1737, 
onde foi vigário de 1781 a 1811, e onde enfim smtamente faleceu 
em 25 de fevereiro de 1813. 

Foi apresentado pelo Bispo de S. Paulo como "clérigo douto, 
com aproveitamento grande no estudo da Teologia Dogmátioa e 
Moral, edificante pregador, bem morigerado e exemplar". 

Morava na rua Pequena, da parte do mar, a qual se chamou 
depois rua Setentrional da Matriz, e mais tarde simplesmente rua 



Setentrional, tendo desaparecido em 1908, para a formação da atual 
Praça da República. 

Êste vigário testou aos pobres quase todos os seus bens, fato 
que produziu uma cobrança de honorários médicos, por parte do 
cirurgião-mor, Joáo Batista Teixeira, seu amigo e assistente, que, 
conforme alegou, "também era pobre, com filhos e, assim, igual- 
mente necessitado". 

O testamenteiro, capitão-mor Joáo Batista da Silva Passos, ho- 
mem de pêso, portugal-velho - como se dizia outrora, cunhado 
ainda por cima do insigne dr. Pimenta Bueno, que depois foi Xar- 
quês de S. Vieente, impugnando tal pedido usou de uma expressão 
que patenteia muito bem o conceito de varão probo e sábio. em que 
era tido o testador. Disse êle: "A exceção de seis ou sete visitas 
em que praticou o exercício da sua arte, tódas as mais as fizera' por 
afeicão, por amizade e por obséquio, indo vê-lo mais por conve~sá-10 
e instruir-se do que por interêsse". 

,Coisa admirável: - um doente que o cifiurgião-mor assistente 
a maioria das vêzes procurava para instruir-se, isto é, para adquirir 
rio seu trato conhecimentos novos! 

Coisa admirável! 
Homem de vasto saber, - era êle um Sócrates a quem o espí- 

rito cristão suavizara e santificara. 
Entra aqui de molde o seguinte fato referido pelo cônego Fer- 

iiandes Pinheiro, a respeito de José Feliciano: 
"O vigário de Santos, doutor em cânones, José Xavier de To- 

ledo, seu padrinbo de crisma, querendo recompensar o ardor que 
mostrava pelas letras, ofereceu-se para ensinar-lhe a traduzir a 
língua francesa, o que deu suma satisfaqão ao jovem estudante por 
abrir-lhe mais uma porta do templo de Minerra". 

Um tio de José Feliciano, o padre doutor Antônio Gonçalves 
Ribas, mais tarde cônego da catedral de S. Paulo e homem distinto 
pelos seus conhecimentos teológicos; quando soube que o .sobrinho 
estava aprendendo francês, assustou-se com semelhante inovqáo nos 
clássicos estudos, e cheio do mais santo zêlo pela pureza da fé  de 
seu sobrinho, reclamou a suspensão formal dêsse estudo, que ia fa- 
miliarizá-lo com as obras dos hereges, dos deicidas como Voltaira 
e outros, as quais só conhecia por tê-las visto no Index, e confun- 
dindo inocentes e oulpados, proscrevia a língua francesa como a 
dos libertinos, dos ímpios, e dos ateus. 

Só em razão do veto do avô materno, aquêle que era familiar 
do Santo Ofício, pôde José Feliciano continuar a traduzir as céle- 
bres Auenturms de Telêmaco, do sábio e pio arcebispo de Cambrai. 

Assim se afadigava a família na educação e instmqão de José 
Feliciano. 



Mas, o padre Xavier de Toledo também muito se preocupava 
com aquêle adolescente a quem a mãe, com a sua ternura, só edu- 
cava o coração e os sentimentos, e o pai, influenciado pelas idéias 
da esposa, pensava em mandar para S. Paulo. Despendeu-se o vi- 
gário Xavier de Toledo em tão ponderosos conselhos aos pais do 
estudante no sentido de o mandarem para Coimbra, que afinal os 
convenceu. Tomaram o rumo indicado. A respeito desta grave 
decisão, relatou o Visconde de S. Leopoldo nas suas citadas M6- 

mórias : 
"Propondo-se meu pai enviar-me para S. Paulo, a fim de ali 

seguir o curso de filosofia racional e moral, da qual havia uma 
cadeira pública regida por um clérigo secular, o padre Roque, o 
venerável doutor Toledo, ponderando as despesas da minha assis- 
tênoia naquela cidade e os poucos créditos do referido professor, 
muito influiu por seus conselhos e animação p&a determinar meu 
pai a mandar-me de preferência estudar em Coimbra". 

Ia chegar enfim o momento do jovem santista deixar os pri- 
meiros mestres para entrar numa vida nova, num mundo novo. 

Em 2 de julho de 1792 partiu êle de Santos n o  bergantim "Be- 
lona", navio construído em Pôrto Aiegre para servir na guerra d3 
Rio Grande contra os espanhóis em 1774. Vendido depois e des- 
tinado ao comércio marítimo, estava tão velho, que, quando a 1.O 

de outubro aporbu em Lisboa, tendo corrido, assim, não pouca 
fortuna durante três meses, alquebrou e abriu e foi declarado im- 
prestável. 

Permaneceu José Feliciano quase um mês na capital da me- 
trópole, onde gasalboso o recebeu o negooiaute João Teixeira de 
Barros, a quem fôra recomendado. este, por sua vez, apresentou3 
com encarecimento ao seu correspondente em Coimbra, também ne- 
gociante, Bento Rodri,pes de Nacedo. 

Aí chegado, em fins de outubro, escreve S. Leopoldo, "fim logo 
exame de gramática latina; e tendo sido plenamente aprovado, me- 
triculei-me no Calégio das Artes, na aula de filosofia racional e 
moral, cuja d e i r a  era então regida pelo dr. José Marques Vieira". 

A vida do nosso estudante na legendária Coimbra foi cheia de 
privações e de tremendas lutas. 

Conta-nos êle próprio, nas suas Memórias: 
" Os escassos recursos de meu pai não me permitiam passar da 

mais restrita economia: para o que basta considerar que a minha 
assistência mensal era de nove mil e seiscentos réis, e nunca foi ex- 
cedida. Dêste modo a despesa feita com os meus estudos superiores 
perfez, no fim de seis anos, a soma total de um conto e cem mil 
r&: capital amplamente aproveitado, porque, morrendo meu pai 



mui decaído de fortuna, foi preciso aplicar a pouco que deixou ao 
pagamento dos credores, e pude eu felizmente tomar a mim por 
muitos anos a subsistência de Gda a família". 

De fato, em Santos, viveram segs pais nos derradeiros anos 
com estreitezas de meios. 

Família numerosa, tivera o casal doze filbos. José Fe-des 
Martins parecia até que havia apostado com o seu coneunhado An- 
tônio José de Barros Sandim, cuja prole era de quinze, sôbre qual 
dos dois teria maior descendência. 

E José Feliciano era o mais velho. Durante dezoito anos tevc 
êle quase sempre diante de seus olhos um irmáo~nho para. nascer. 
Foi assim que em 1775 veio ao mundo Teresa; em 1776, Antônio 
Pedro; em 1777, Ana; em 1778, Teresa (segunda) ; em 1780, Mafia; 
em 1782, Bárbafa, que teve o marido, José Joaquim da Cunha, as- 
sassinado com uma estocada, em 12 de agôsto de 1811; em seguida, 
em 1783, nasceu Ana (segunda) ; em 1785, Francisco; em 1787, 
Joaquim Caetano; em 1788, Tadeu; e em 1791, a caçula, Ana (ter- 
ceira). 

O pai, pela sua numerosa parentela, pelo bom lugar que tinha 
na confian~a de todos e sobretudo na daqueles que representava 
como procurador, pela sua. probidade, pela inteireza do seu carátef, 
era um dos homens mais benquistos, mais considerados da Via .  

Era militar, negociante e agricultor. 
Coma militar, pertencia ?i primeira companhia do Têrço dos 

Auxiliares da Marinha de Santos, têrço que se formava de dez Com- 
panhias de 60 praças cada uma, num total de 600 praças, além do 
Estado Maior. 

De tenente da referida Companhia (Does. Inst., 28, p. 307), 
passou a capitão em 4 de abril de 1777. 

Na sua loja, negociava em fazendas, louças e ferragens. Tinha 
foices, machados e enxadas; pratos e chapéus do Pôrto; bugias Ce 
latão (eram antigos castiçais pequenos) ; baeta lustrina. tafetá r o r 3  
e duraque escarlate; baetões eôr de camurça e côr de garrafa; len- 
ços, linhas, potes de barro, barris de todas as medidas e muitos 
objetos mais. Possuía êle, em suma, um verdadeiro bazar. 

Os sítios, que eram dois, o Pernambuco e o do ~ i o ~ u r u b a -  
tuba, produziam-lhe arroz, feijão, café, verduras, farinha, sendu 
que no último, oqde morou durante algum tempo, desenvolvera a 
cultura do marmeleiro para o fabrico de excelente doce, que punha 
em boiões e vendia aos centos. 

Tudo isso exigia dêle um trabalho afanoso, especialmente por- 
que tinha muito poucos escravos, e lutava, por consequéncia, com 
a falta de brqos. 



Para subsidiar as despesas, começou em1795 a lançar mão do 
crédito. Tomou de empréstimo, em 25 de maio dêsse ano, ao sar- 
gento-mar Antônio José Carvalho, a quantia de 400$000. Em 1S 
de setembro, mais 200$000. Falece-lhe o sogro, e fica a dever ao 
espólio 700$000. Por sinal que essas dívidas e outras nunca mais 
as pôde saldar. Só foram liquidadas em rateio, de 1809 a 1810, 
depois de penhorados e arremruados em hasta pública todos os bens 
do espólio do devedor. Seus herdeiros; por têrmo nos autos do in- 
ventário feito por siia morte em 1807, haviam até desistido da 
herança. 

Os revezes econômicos, - quando em 1798 o. filho ainda estava 
para se formar, foram seguidos de uma desventura mais ingente. 
A esposa acabava de adormecer no Senhor. Na alcova dela, à froii- 
xa luz do oratòrioziuho de jacarandá, o casal não mais podia orar 
de joelhos diante das imagens de Nossa Senhora da Conceieão e de 
São José com seu resplendor de prata, pedindo para aquêie filho 
distante, que tinha o primeiro lugar nos seus coraeões, a proteção 
divina. 

Kma sombra melancólica envolvera a alma do pobre viúvo. 
Ao filho, tivera êle todo o cuidado em protrair quanto possível 

I< infausta notícia. 
Ka primeira casta que lhe remetera, após êsse golpe terrível, 

apenas dizia que aquela santa mulher se encontrava bem doente, 
e, mudando lago de assunto, comunicava que n a  correspondência 
anterior lhe havia mandado a certidão da escritura de doação dos 
seus serviços militares e que, tão logo terminassem os atos n a  Uni. 
versidade, tornaria a escrever. 

O documento enviado, ao qual acabamos de nos referir, é o se- 
guinte. Vamos lê-lo na íntegra, apesar da monotonia da sua lin- 
guagem tabelioa, porque é um espelho admirável da dedicação de 
um pai, do empenho que êsse bom homem torturado fazia para que 
o filho vencesse nos estudos e na vida. Reza assim: 

"Escritura de doação de serviços militares que faz 
o tenente coronel José Fernandes Martins a seu filho 
José Feliciano Fernandes Pinheiro, como abaixo se de- 
clara. - 

. , ,  

Saibam quantos êste público instrumento de escritura de doa- 
ção, cessão e trespasso virem que no Ano de Nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e noventa e sete, aos dezauove 
dias do mês de Dezembro, do dito ano, riata Vila e Praça de San- 
tos, em casas de morada do tenente eoronel José Fernandes Mar- 
tins, onde eu tabelião ao diante nomeado fui  vindo, e senda aí apa- 



receu presente o mesmo tenente coronel José Fernandes Maftins, 
morador desta vila, reconhecido de mim pelo próprio de que dou 
.fé, e por êle me foi dito em presença das testemunhas ao diante 
nomeadas e assinadas que êle outorgante tinha vários documentos 
autênticos dos serviços que tem feito a Sua Majestade desde o tem- 
po que à mesma está servindo, até o presente, na Tropa de Milí- 
cias, desde o tempo que sentou praça de soldado té o posto que 
está serlindo, e porquanto queria fazer doação, cessão e trespasso 

3 0 s  ditos serviços a seu filho José Feliciano Fernandes Pinheiro, 
-.a quem com efeito por esta escritura pública de sua livre e espon- 
tânea vontade, sem constrangimento seu ou de pessoa alguma, e 
assim para todo o sempre fazia a doação, cessão e trespasso de to- 

d o s  os referidos seus servigos ao dito seu filho José Feliciano Fer- 
nandes Pinheiro, para que de hoje em diante lhe peftençam como 
seus próprios e para que com êles possa requerer qualquer merc&, 
graça, benefício, e faouldade a Sua Majestade em remuuera$ão dos 
ditos serviços que tem feito à mesma Majestade desde que sentou, 
praça, até o presente, de que por esta lhe traspassa, e doa., como 
se próprios fossem, paTa o que cede, renuncia, e trespassa todo 3 
direito que neles tinha na .pessoa do referido doado seu filho, e pro- 
mete em todo o tempo fazer boa, firme e valiosa esta doayão, e não 
revogar nem reclamar o tratado. nesta escritura, por ser feita de 
sua livre e espontânea vontade, na forma que lhe permite o d t  

.reito, e o constitui legítimo senhor dêles pela cláusula coustitutiva de 
Direito e pelas mais que a êste respeito forem em benefício da dita 
doação e que se obriga a fazer firme e valiosa por si, e seus her- 
deiros em todo o tempo a dita doação e de como assim o disse, t! 

outorgou, me pediu que lhe fizesse esta escritura, nesta minha nota 
a que foi distribuída e que eu tabelião como pessoa pública estipii- 
lante e aceitante, estipulei, e aceitei a dita doação, em nome 30 
dito doado, e depois de feita lhe li, aeeitou e assinou com as tes- 
temunhas presentes Manuel Joaquim da Silva e o tenente Luís 
Antônio da Fonseca Guimarains, ambos moradores desta vila, re- 
conhecidos de mim Manuel da Silva Borges, tabelião que o escrevi. 
- Declaro que disse o mesmo doador, o tenente coronel José F'er- 
nandes Martins que o doado seu, filho Jost Feliciano Fernandes 
Pinheiro, a quem faz a doagão, se acha na Universidade de Coimbra. 
Dia, e era u t  supra, eu sobredito ,Tabelião o escrevi. - 

José Pc~nandes Martins 
Lub Astônw da Fonseca Cluinal<sr&ns 
Manuel Joaquina da Siha 



Já no século 17 estavam em uso em Portugal estas doações. 
Nas infelizes e mortíferas lutas de Felipe IV, a facilidade dit. 

iiuvez trouxera a facilidade das segundas núpcias e muitas damas da  
melhor raça dotavam os segundos maridos cmn os serviços dos pPi- 
ineiros. - 

Engenhosa maneira, sem dúvida, de se conseguir do ma'rido 
defunto um bom pistolão para o vivo!. . . 

Revertamos ao nosso assunto: 
Formado em direito em 25 de junho de 1798, José Felioiano 

ainda permaneceu três meses em Coimbra. Seguiu em outubro para 
Lisboa. E ali, pela esterilidade de recursos e falta de proteção, 
passou os maiores apertos e os momentos mais amargos. 

TJm encontro bem fadado veio afinal proporciomr-lhe melhofes 
dias. Relatam-nos com particularidades as Xenzórzas: 

"Encontrando-me um dia com Antônio Carlos, meu patrícin 
e amigo, que igualmente vivia desempregado, referiu-me que Ma- 
nuel Jacinto Kogueira da Gama o convidara a entrar de colabora- 
dor em um mtabelecimento tipógrafico, que se ia fundar, junto a 
Arronches, na quinta do Manique, no sítio denominado do 
Arco do Cego " 

As condições eram vantajosas. Tinham por obrigação fazer 
traduções de obras francesas e inglêsas, o que lhes era fácil. 

Continua, por isso, o memorialista: 
"O convite de Antônio Carloa, para mim que nada tinha, era 

de aceitar-se sem hesitação; e assim o fiz." 
Aquêle estabelecimento estava sob as vistas imediatas e pro- 

teeão do ministro do ultramar D. Rodrigo de Sousa Cantinho. OR 
talentos que revelara José Feliciano nos seus trabalhos, conquis- 
taram o favor do grande ministro. Pelo que em 15 de julho de 
1800 estava nomeado por êle para a serventia vitalícia de Juiz d a  
Alsndega na capitania de S. Pedro do Rio Grande do Sul. Em 
1 de junho era nomeado auditor dos regimentos da mesma capi- 
tania. E, em 7 de junho recebia as insígnias de  cavaleiro da ordem 
de Cristo. 

A vida é assim. Xuitas vêzes está na eventualidade de um 
simples encontro o apoio e esperansa da prosperidade e do destinw 
de um homem. 



Cesário Mota 

Celebra-se hoje em festivas comemorações o centenário do nas- 
,cimento de Cesário Mota Júnior, paulista insigne que, por infelicida- 
áe nossa, deixou a vida terrena há 50 anos, em 24 de Abril de 1897. 
Em tão curta existência conseguiu grangear muitos e valiosíssimhs 
títulos de benemerência, bastantes para lhe assegurarem a glória da 
imortalidade, com a perene reverência da Patria, que a mocidade 
acadêmica de S. Paulo, em 1909 e para sedpre celebrou, e parti- 
cularmente do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo Paulo, de que 
foi um dos fundadores e o primeiro Presidente. 

A sua família aqui está brilhantemente representada por ilus- 
t res  parentes, aos quais neste momento dirijo comovida saudqão. 
São êles, entretanto, apenas colaterais. Xão quis a Providência 

q u e  dêle ficasse descendência na genealogia paulistana, certamente 
porque o fadara a tê-la espiritualmente muito maior do que as que 
.soem assinalar-se nos livros de linhagens. 

Como todos es que me ouvem neste recinto reunidos para 
prestar à sua memória sincero culto, eu mesmo, que não o conheci 
pessoalmente, me considero um dos seus filhos, não só porque, pas- 
sados dois anos de sua morte me alistei entre os alunos da Escola 
Normal de São Paulo e consagrei ao magistSrio a minha vida, mas 
porque também me inscrevi entre os sócios do Instituto Histórico 
e Geográfico, para os q u i s  ninguém com êle tragou as diretrizes 
ae estudo e de aplicação da atividade. 

Não devo, entretanto, deixar de lado as preocupaçóes genea- 
lógicas sem uma obsenraçio. 

Cesário Mota Sénior - Cesário Nazianzeno de Azevedo Mota 
Magalhães, nome completo que tambem êle por algum tempo d o -  
tou, - falecido ootogenário em São Paulo, em 26 de novembro de 
1896, poucos meses antes do filho primogênito e homônimo, foi 

-também um grande paulista, foi também um grande médico, foi 



também um grande apóstolo da democracia. Depois de ter mili-.~ 
tado nas fileiras do Partido Liberal, e de ter merecido do govêr~io 
imperial o oficialato da Ordem da Rosa, fundou em 1873 o P a r t i d ~  
Republicano em Pôrto Feliz e tomou parte n a  Convenção de  Itu. 
Além do exercício da sua profissão como sacerdócio e de feounda~ 
atuação política e social, escreveu e publicou poesias, dramas, com& 
dias de costumes, e colaborou em vários jornais sôbre assuntos de, 
interêsse público. 

Digna de espeeial estudo é a comparação das duas vidas, áo 
pai e do filho. 

Kasceu Cesário Mota Júnior em Pôrto Feliz, a velha Arvita- 
' guaba das bandeiras. Na terra natal estudou as primeiras letras, 
francês e latim, cmn o tio materno Fernando Dlaria Nogueira da 
Mota. Continuou os estudos de preparatórios no Colégio mantido 
pelo professor Toledo no Lageado, em Campo Largo de Sorocaba. 
E concluiu-os no Rio de Janeiro, onde seguiu com brilhantismo o 
curso de medicina, diplomando-se em 1876. 

Disçe Alfredo Pujol com relativa verdade histórica, no neer9- 
lógio proferido na Câmara dos Deputados em 26 de Abril de 1897, 
que a fé  de ofício republicana d e  Cesário Mota Júnior "se começou, 
a escrever com o manifesto de 1870". Na mesma ocasião Miranda 
Azevedo depôs que de 1871 datava a sua convivência no Rio de 
Janeiro, informando que nêle já então se manifestavam arraigados 
sentimentos de paulista dedicado ao bem da terra. natal e de demo- 
crata imbuído de aceudrado espírito republicano. E êle mesmo, 
servindo-se de notas pessoais, em documento autógrafo que se encon- 
tra no Museu de Itu, escreveu em 1890 uma repoftagem sobre a 
Convenção de 1873, em que registrou com alguns pormenores a 
sua atividade na propaganda em Pôrto Feliz e Itu, nesse aco, estu- 
dante ainda, seguindo com entusiasmo o exemplo paterno. 

Diplomado, estabeleceu-se em Capivari, onde residiu até 1890, r 
para onde se mudou o tio Fernando Xota, seu primeiro mestre, que 
nessa cidade manteve colégio por muitos anos. Como o pai, exer- 
ceu uma clínica providencial, que se estendia aos municípios viei- 
nhos, e com maior ardor se consagrou à propaganda republicana,. 
em qne foi um dos mais denodados batalhadores. 

Foi um dos republicanos eleitos para a 23." legislatura pro- 
vincial (1878-1879), e como deputado foi de incansável atividade. 

Apóstolo da educação popular, pela palavra e *elo exemplo, 
pois que não se limitou a pregá-la em inflamados discursos, já 
tinha convertido as  suas idéias em ações concretas, em realizações 
como as da fundação de gabinetes de leitura em Porto Feliz e Capi- 
vari. Mais do que os seus correligionários que tinham assento n a ~  



Assembléia, Prudente de Morais e Martinho Prado Júnior, foi êle 
então um ardoroso combatente pela causa do nosso progresso eu:- 
tural. 

Suspirou pela criação de uma Universidade, ao menos de uma 
Escola de Medicina em São Paulo, sonho que êle mesmo reputava pre- 
maturo. Projetou, como ideais realizáveis, a criação de cursos espe- 
ciais de Ciências Naturais, de Farmácia e de Agricultura. E sobretu- 
do se empenhou pelo necessário desenvolvimento da inst tu~áo po- 
pular, então rudimentaríssima. 

Neste sentida sustentou convictamente que os dinheiros pú- 
hlicos teriam muito melhor aplicação no custeio de escolas do que 
em obras suntuárias eomo um obelisco no Ipiranga e propôs que no 
magro orçamento provincial se consignasse uma verba de 100 con- 
tos anuais para a constru$ão de prédios escolares nos municípios. 
Cem contos em 1878! 

A proclamação da República trouxe aos mais esclafecidos espí- 
ritos da propaganda a nítida noção de que era chegado o momento 
de dar .realidade aos sonhos de educqão e cultura por êles arqui- 
tetados nos últimos anos da monarquia. Um dêsses geniais pro- 
pagandistas de profunda reforma social, Luís Pereira Barreto. pro- 
moveu em 1 de dezembro de 1889, no edifício do "Correio Pau- 
listano", notável reunião, sem cor política. para se tratar da fun- 
dação de uma Universidad: em São Paulo. 

Compareceram e aderiram à idSia: Alberto Sales, - Áivaro 
Marcondes, - Américo de Campos, - Antônio Carlos, - Antônio 
Prado, - Barão de Jaguafa, - Brasílio Machado, - Brâsílio dos 
Santos, - Clementino de Castro, - Dino Bueno, - Elias Fausto, 
- Gabriel Prestes, - Jesuíno Ferreira, - Leite de Morais, - 
Lopes de Oliveira, - Macedo Soares, - Marinho de Andrade, - 
Mário Bulcão, - Miranda Azevedo, - Pacheco Jordão, - Paulo 
Egídio, - Pedro Lessa, - Piza e Almeida, - Queiroz Filho, - 
Roquete Franco, - Severiano de Rezende, - Sílvio Maia, - Vieira 
de Carvaiho. 

Leu-se na sessão &te comunicado de Couto de Magalhães, 9 
Último Presidente da Província: "Sendo só de iniciativa particular 
a execução desta Universidade, concorrerei como puder para a sua 
organização". 

O plano, que culminava na criação de t& escolas supefiores 
- a de Agricultura e Viticultura, a de Engenharia e a de Medicina, 
preliminarmente estabelecia a inbtituiçâo do curso secundário, eirl 



uma escola de ciências, constituindo os preparatórios necessários e 
matricula nos cursos superiores - curso de três anos, a saber: 

1:- Matemática, até cálculo dikrencial, astronomia e 
Desenha 

2.' - Física e Químioa. 
3 . O  - Biologia e Sociologia.. 

Bste curso secundário inteiramente diverso da concepção clk- 
sica, eorreisponde em grau a um dos ramos do atual segundo ciclo. E 
siias bases assim haviam sido estabelecidas, textualmente, pelo sábio 
autor do projeto, em desenvolvido ensino primário; 

"Escolas de 1.O, 2.' e 3 . O  graw,  segundo o projeto que será em 
tempo apresentada". - 

Bases que, evidentemente, assim como a própria organização 12 
escolas secundárias, nílo estavam ao alcance da iniciativa particular. 

Discutiu-se o orçamento do tentame. Pereira Barreto calculava 
necessário um patrimônio de 800 contos; Vieira de Carvalho propôs 
se aumentasse para 1.000 contos a verba. E com isto todos con- 
cordaram. 

Justificou o promotor da idéia o apêlo que fazia aos paulistas 
eonsiderando que a instmção era a base de todo o progresso e ele- 
mento de toda a fôrçs do país; que depois da nossa transformação 
política, um pensamento dominante fraternizava e congregava todas 
as aspirações debaixo de uma mesma bandeira: - era a vontade de 
servir bem a Pátria e elevá-la à altura moral das mais civilizadas 
repúblicas circunvizinhas; que o primeiro dever patriótico consistia 
em reorganizar o ensino primário e instalar o superior; que, enfim, 
os nossos filhos, os filhos dos imigfantes, breve brasileiros, os operá- 
rios, teriam necessidade de uma instrução mais forte e mais 
metodizada. 

Apesar de tão bem j:ustificado e unânimemente aplaudido, fa- 
lhou êsse apêlo à iniciativa particular, que já nos dera a Escola Neu- 
tralidade e o Lieeu de Artes e Ofíoios, e .poderia então tei  conseguido 
muito. Ficou-se em tudo, mnçuimauamente, à espera da ação dos po- 
deres públicos, aos quais realmente competia, como ainda compete, 
a. principal tarefa na solução do problema educativo. 

O ano de 1890 está na história da Instrução Pública paulista 
assinalado pela modesta mas fecunda ação de outro medico ilustre, 
Caetano de Campos, o criador das escolas-modêlo, que fora professor 
do modelar instituto de ensino de João Kopke e teve como eficiente 
auxilia a educadora norte-americana Miss Mkroia Browne. 

Pairavam no ambiente planos de total reforma do vetusto apa- 
relho escolar paulista, reforma que verdadeiramente teria de consti- 
tuir trabalho criador. Principalmente Range1 Pestana, na "Pr0~íIl- 
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cia", veiculava essas idéias. O grande, inigualávil reformador da Es- 
cola Normal, com profundo senso da realidade, contentou-se, como 
primeiro passo, com os simples dispositivos do Dec. n. 27, de 12 de 
Março, que reformaram aquêle estabelecimento de ensino com a trans- 
formaçãodas escolas   ri má rias anexas em escolas-modèlo de 1.O grau, 
padrão que mais tarde serviu para os grupos escolares, e com a nobi- 
l i tqáo do magistério preliminar, esclarecidos os professores por 
modernas concegçóes pedagógicas e formados em escrupulosa prá- 
tica do ensino. 

Prudente de Morais, eleito em 15 de Setembro senador da Repú- 
blica, fêz questão de não passar o govêrno ao seu sucessor nomeado 
gelo Govêrno Provisório, Jorge Tibiriçá, sem que lhe fosse dado o 
que êle com razão reputava a maior glória de sua administração - o 
lançamento da pedra fundamental da Escola Xormal da Praça da 
República. 

Em seu relatório de 1 de março de 1891, assim corajosamente siL 
exprimia Caetano de Campos: 

"Tôda a discussão prévia do que deve ser a lei que reforme o 
ensino, é ociosa e anacrônica sem a. formasão do professor. Entre- 
g a ~  um navio a um marinheiro que nunca navegou é insensato. 
Quem criou o navio atual foi a prática da navegação. 

"Venha, pois, esta tão desejada reforma da instrução pública 
satisfazer a premente urgência de educar o povo. Ninguém a soli- 
cita mais ardentemente do que eu. Venha, sim, como um barco bem 
aparelhado, mas quando houver marinheiros capazes de evitar que 
êle soçobre. " 

Desejoso de construir o grande edifício a partir de sólidos ali- 
cerces e não de altas cnÍnieiras ou vistosas fachadas, defendeu êle 
nesse relatório a sua inabalável opinião, e terminou apresentando um 
plano sistemático de organiza$ão do ensino em que as disciplinas se 
encadeiam, conciliando-se o rigor I-ico e as leis da  psicologia, du 
Jardim da Infância à escola de 1 . O  grau, da de 1 . O  à de 2 .O ,  da de 2.' à 
de 3.", e em que se enquadram como cúpula os cursos acadêmicos e 
técnicos. 

Pouco, porém, sobreviveu o eminente educador à ieitura dêsse 
relatório. Em maio foi obrigado a tirar licença a e  dois meses para 
tratamento d e  saúde. Reassumiu o exercício do cargo 15 dias antes 
do thrmino da licença, mas para morrer trabalhando, pois faleoeu 
em 12 de setembro. 

Morto Caetano de Campos, causa admiração o fato de não ter 
sucumbido o entusiasmo da educadora americana, que êle contratara 
para a escola-modêlo, e o da valorosa turma de seus discípulos e 
colaboradores na prática dos modernos processos pedagógicos por êle 



e ela introduzidos. Para as necessidades da escola nova fecharam-se 
os cofres públicos. Nenhum apoio prático aos discípulos do fale- 
tido mestre podia proporcionar a direção interina da Escola Normal 
de feição rotineira, e o próprio Govêrno do Estado, dominado por 
outras preocupações. "De rninimis non cwat praetor." 

Aos efeitos do golpe de 23 de novembrc e do imediato contra- 
golpe, vieram juntar-se os de verdadeira calamidade pública, o surto 
de epidemias que encontraram o Estado sem aparelhamento para o 
seu combate. 

Bernardino de Campos, primeiro governador eleito do Estado, 
que tomou posse em 7 de março de 1892, e Vicente de Carvalho, Se- 
cretário do Interior desde 29 de janeiro, tiveram precipuamente de 
tratar da higiene pública, matéria em que tinham de andar às tontas 
por serem leigos. 

Quanto à instrução, assim se exprimia o primoroso poeta, com 
muita sensatez, em seu relatório de 6 de abril: 

"Não é credora de encôrnios a organização dêste ramo importan- 
tíssimo da administrayão. A instrqão pública jaz em estado 
rudimentar; é mais um sintoma de boa vontade incapaz, do que um 
serviço real. 
............................................................. 

"Além da má distribuição de escolas, convém atender para a 
falta de habilitação do professorado na sua generalidade. Para cor- 
rigir êsse mal é indispensável o emprêgo de dois meios: aumento de 
~encimentos dos professores; criacão de escolas normais. 
............................................................. 

"Segundo penso, o programa de ensino do Estado deve assentar 
sobre as seguintes bases: 

"I. Escolas primárias, de 1 . O  e 2 . O  grau, distribuídas praporcio- 
nalmente às populaçõei. 

"11. Ginásios de ensino clássico científico e literário. 
' C  1II.Escolas normais destinadas à formqão de professores pri- 

mários. 
"IV. Escola Normal Superior para habilitação de professores 

dos ginásios e das escolas normais. 
"V. Ensino Técnico : escola de medicina, farmácia, obstetrícia 

e arte dentária, já criada pela lei de 27 de novembro de 1891, escolar 
de engenharia, mecinica e comércio, asilos agrícolas". 

Magnífico em conjunto, falta, entretanto, a êsse plmo verdadeira 
comistêneia, por não dar relêvo à idéia mestra de Caetano de Cam- 
pos, idéia que muito mais tarde defendeu, mas com infelicidade, h- 
izedo Sodré no Rio de Janeiro. 

Na Assembléia Legislativa, reunida em 1892, o deputado pro- 



fessor Gabriel Prestes apresentou e defendeu o projeto de reforma da 
instrução pública, de que resultou a lei n. 88, de setembro. Essa lei 
aumentou o curso normal teórico, respeitando, porém, os traços 
essenciais da reforma de Caetano de'Campos, criou mais três escolar 
normais, de que anos depois duas foram realmente fundadas, criou 
escolas-modêlo complementares, ou de 2.' grau, a primeira das quais 
foi instalada em 1895, e criou ginásios, ou escolas de 3.' grau, dos 
quais o primeiro começou a funcionar na Capital em dezembro 
de 1894. 

Cesário M0t.a Júnior ainda residia em Capiva.n em 1890. 
Eleito deputado em 15 de setembro dêsse ano para a constituinte 

federal, transferiu então sua residência para São Paulo. 
Não lhe eram estranhos os nossos problemas de instrução pública, 

aos quais desde muitos anos dedicava carinhoso estudo, tanto qu?, 
em 1878, além de sustentar na Assembléia Provincial grandes cam- 
panhas pela educação popular, condição básica para a existência real 
de um regime demoefático, chegara a aventar a idéia de se criar em 
São Paulo, entre outras, uma Escola de Medicina. 

É de presumir que de 1890 a 1892 mais de uma vez tivesse êln 
sido consultado sôbre êsse e sôbre o problema da. higiene pública, 
em que muito maior ainda era a sua competência. Entretanto, pa- 
rece que então só o distrairam das ocupqóes da clínica as do exercí- 
cio do seu mandato no Rio de Janeiro. 

A salas populi, que sempre foi suprema lei, estava a exigir o 
aproveitamento de sua extraordinária capacidade na administração 
paulista. Compreendeu-o Bernardino de Campos, que apesar da  
c.posição de Prudente de Morais, lhe impôs o sacrifício de resignar o 
mandato e assumir a gestão da pasta do Interior. 

Em Santos, a. epidemia estava a desenvolver-se de modo assus- 
tador. Explodiu ela também em Campinas, em Limeira, em Rio 
Claro, em Desealvado, em Jaú, em Dois Córregos, em Itu. Como se 
não bastasse a febre amarela, também a varíola assolou várias loca- 
lidades: Santos, Iguape, Xiririca, S.  Sebastião, Tatuí, Pereiras, 
I'iracicaba, Cotia, Araçariguama, Araraquara., Cordeiro, Botucatu e 
outras. 

Tinha o govêrno de se empenhar muito mais do que até então 
na defesa da saúde pública, distribuindo socorros, empreendendo 
obras de saneamento, recorrendo a meios extremos papa a debelaçno 
dos terríveis males. 

Em meio a essa luta, eis que em agôsto, na Hospedaria de Imi- 
grantes, surgem os primeiros casos de cólera-morbo, logo seguidos de 
outros, aqui e ali. 

E em 6 de setembro irrompe no Eio a revolta da Armada, li- 



cando em perigo a integridade do território paulista, não sòmente 
no litoral, mas também na fronteira do sul, pela marcha apressada 
da horda de Gumercindo Saraiva. 

Então, como lembrou Alfredo Pujol no já citado necrológio, 
"o honrado presidente do Estado e as administrações auxiliares 
preocuparam-se com a defesa econômica e com a defesa estratégica 
do Estado. O palácio oonverteu-se em quartel; o partido repu- 
Elicano se fêz um exército de volimtários. . ." 

Eu era ainda menino, mas tenho bem viva a lembrança do dia 
em que meu pai marchou para o sul, como um dos voluntários pau- 
listas, e a dos que se seguiram a êsse, até o em que dêle recebi pelo 
correio um jornal de Ciiritiba, 'omemorativo da vitória. da legalidade. 

Mas Cesário Mota Júnior nio se deixou contaminar pelo vàms 
bellicuna. Entregou-se todo o ardor às pacíficas lutas em prol 
da higiene e não menos dedicadamente às da instrução pública. 

Komeado em 3 de fevereiro de 1894 para a pasta. do Interior, 
logo recebeu êle a visita de Dliss Márcia Browne, que com rude fran- 
queza lhe ia pedir o amparo de que carecia a escola-modêlo. 

Assim descreve João Lourenço a cena e suas conseqüências ime- 
diatas : 

"Logo que tomou posse o novo Secretário, Miss Dlárcia P. 
Browne foi fazer-lhe uma visita de cumprimentos e, em longa expo- 
sição, pô-lo ao corrente de todos os seus esforços, depois da morte do 
Ur. Caetano de Campos, para conseguir que lhe sobrevivesse a EI- 
c.ola-modêlo. Mostrou-lhe, porém, que havia ainda. grandes lacunas. 
As classes superiores ainda náo tinham sido abertas, por falta de 
salas; e as próprias classes em funcionamento, que eram em númel'o 
de cinco, achavam-se desprovidas de material : faltava-lhes tudo, até 
mesmo papel, penas, lápis e giz. A exposição rematou por uma ver- 
dadeira peroração: Sliss Browne, debulhada em lágrimas, arentuou 
bem que nada pedia para si, mas para r. definitiva organização da 
Escola-modêlo, tal qual a ideara o homem mais patriota que havia 
conhecido. Suas últimas palavras encerravam um ultimatum: ou o 
Govêrno lhe dava os recursos que pedia, ou ela se r e t i r a~~a  de vez 
para os Estados Unidos. 

"Ao ouvir'êste relato, o dr. Cesário Mota ficou profundamente 
comovido, e ali mesmo, à vista de Miss Bromne, expediu ordens para 
cue no dia se-pinte, antes das 9 horas, isto é, da abertura das aulas, 
estivesse na Escola-Modêlo todo o material necessário para o seu 
perfeito funcionamento. Naquele dia, quando a benemérita ameri- 
cana deixou a Secretaria do Interior, sua fisionomia radiava de júbilo 
e de esperança. A fôrça de constância vencera, e com essa vitória 
salvara a Escola-Modêlo. 
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"No dia seguinte o Secretário do Interior ia  em pessoa po i  
aqueles lados: queria ver se as suas ordens tinham sido cumpridas e 
levava consigo o dr. Teodoro Sampaio, engenheiro notável. 

" Os dois juntos percorreram, em meticulosa inspeção, o prédio 
todo da Escola-bfodêlo. 

"Até então, as  classes não pcupavam senão o pavimenta supe- 
rior. O Dr. Cesário Mota deu instru~ões ao engenheiro d a  Seere- 
taria para que mandasse adaptar sem demora o pavimento térreo 
onde estivera antes a enfermaria do Corpo de Permanentes, para 
ali abrir novas salas de aula. 

" A essa vistoria seguiu-se uma inspeção as elasses d a  Escola- 
Modêlo. O que êle viu ali foi como que uma revelação. Num relance 
eompreendeu o ilustre Secretário o papel que aquela instituição ia  
representar na obra da remodelação do ensino püilico. Ao sair dali, 
deu largas ao seu entusiasmo. Preludiava por essas providências 
acertadíssirnas a administração que devia cercar seu nome de um 
nimbo de glória imperecível, fazendo dêle um continuador imper- 
térrito da obra de Prudente de Morais e Caetano <e Campos". 

$ * *  

Apenas dois meses depois de ter ass~mido  os encargos d a  admi- 
nistrarão, apresentou Cesário Mota Júnior ao presidente do Estadn 
o seu primeiro relatório, em que, como era natural, sobretudo i n  
ocupou dos iiegóeios da higiene pública. Não <ieixou, no entanto, 
de encarar as principais questões da instrucão pública, cujo prr- 
gresso não pôde deixar de considerar muito lento relativamente e >  
que já se caracterizava em todas as  esferas da a t iv idad~ social pai!- 
lista: "Nào possuimos estdbrlecimentos de ensino lia proporção de? 
necessidades do povo. As escolas são sem mobília] em geral, e sem cori- 
dições higiênicas. Os professores não encontram estímiilo". 

Comentando os institutos já por lei criados, com o objetivo 
dar uma instrução integral, observou: "Organizar assim um plana 
tão vasto não. podia nem devia o gorêrno fazê-lo de chofre: Comz- 
$ou preparando a Escola Normal, pois sem mestres toda a r e f o r n i ~  
cerá inútil. Uais tarde criará a escola complementar; no presente 
trata de organizar o ginásio; sendo seu cuidado atual obter uiu 
prédio.em que possa funcionar. Outras medidas serão postas eni 
prática, de conformidade com o Conselho Siiprrior de Instrução O 

qual está eleito e em breve se reunirá." 
Empenhava-se eutão também no estudo dos meios de pôr e?n 

execução a lei que criara a Eseola de Engenharia e pedia ao Con- 
gresso verba para mobilijrio do novo edifício da Escola Norma?. 
cuja construção estava adiantada. 



A propósito da instituição do ensino de Medicina, desenvolvend3 
novamente comiderações que muitos anos antes êle mesmo fizera, e 
emitindo um voto para o futuro, que sbmente se realizou decênios 
após, assim se exprimiu: 

"Crie-se uma escola. de medicina; reunida essa à de Direito e :i 
de Engenharia, teremos uma Universidade, não com a organização 
autoritária., das que, inspiradas na Idade Média, queriam, com sxa 
unidade moral e intelectual, prender a marcha do espírito humano, 
na con'quista da verdade; mas como uma reunião de corpos cientí- 
ficos, que, trabalhando para um fim comum, a ciência, se auxiliem 
reciprocamente, oferecendo vasto campo de investigaqões a tôdas as 
aptidões, a todas as vontades, a todas as creu-s, a todas as fort.nnas, 
a todas as energias, a tôdas as aspiraeões." 

* * *  
Os wltosos estudos das abras de saneamento da Capital e ?.e 

Santos não impediram Cesário Mota Júnior de prosseguir nos de 
tôdas as peças de nosso aparelho escolar, visitando sempre não só 
a escola-modêlo, menina dos olhos dêle, como as escolas ou simu- 
lacros de escolas isoladas, mesmo dos mais afastados bairros, onde 
chegava de surprêsa, mas sempre como amigo e colega do professor, 
pondo êste inteiramente à vontade, sim os salamaleques de artificio- 
sas recepções, sem as homenagens especiais que se pudessem consi- 
derar devidas a superior hierárquico, de tão alta categoria. 

Instalou em 5 de maio o Conselho Superior, que se pôs em 
franca atividade, e, ne-se mesmo mês, concedeu a Miss Márcia 
Browne licen~a para uma viqem ans Estados Unidos, confiando a 
sua subst.ituição interina a Oscar Thompson. 

Em agosto foram promulgadas a Lei 169, que elevou de 3 a 4 
anos o curso das escolas normais e estabeleceu o programa dos giná- 
sios, e outra, que aprovou o plano elaborado para a organizaqão da 
Escola Politécnioa, fusão das planejadas escolas de Engenharia e dc 
M d n i c a .  

No mês em que irrompia na baía do Guanabara o movimento 
sedicioso, entfegava êle ao professor Gabriel Prestes a direção da 
Escola Normal e lançava na Luz a primeira. pedra do edifício desti- 
nado à escola-modèlo "Prndente de Morais". Conta-se que nesse dia, 
volvendo os olhos para o Sul, em que as mentes dmortiriavam os 
horrores da guerra, proferiu êle esta expressiva frase: "Enquanto 
outros destroem, nós constmimos.". 

No mês seguinte, apmveitando o oferecimento de um prédio, 
feito por Fernando de Albuquerque, dava os primeiros passos para 
o estabelecimento de outra escola-modêlo, a "Maria José". 



Não se encerrou êsse ano sem que fóssem tomadas todas as me- 
didas necessárias à instalação da Escola Politécnica e iniciadas as que 
requeriam a do ginásio, com a determinação do concurso de pfovas 
para a constituição do corpo docente do curso secundário. 

Enquanto, como disse Alfredo Pujol, "se convertia em quartel 
o palácio do govêrno e em exército o partido republicano", "a Se- 
cretaria de Higiene e da Instrução Pública parecia estranha ao movi- 
mento revolucionário e político da República: trabalhava com per- 
severança, com ardor, com entusiasmo, nessa obra grandiosa que 
hoje comemoramos, e inaugurava a E s ~ o l a  Politécnica exatamente 
no dia em que a Rspública sofria doloroso revés das armas revoln- 
eionárias. . . " 

Foi no dia 15 de fevereiro de 1894 que se realizou essa ins- 
talação. 

Do discurso que então proferiu Cesário Mota Júnior não posso 
deixar de fazer alguns extraton: 

" . . . em momento tão aflitivo para a pátria, estamos aqui reu- 
nidos em solenidade festiva; é que queremos, sem perturbar aqnê- 

, les que defendem os nossos direitos, nossa consciência, nosso lar, 
nossa fortuna, mostrar que o verdadeiro ideal da democracia não 
C- a guerra, é a paz; não é a anarquia, é a ordem; não é a bala, é o 
liuro; não é a fortaleza, é a escola. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" . . . nessas eras temíveis, em que debalde se buscava escravizar 

o pensamento, alguns homens houve que abstraindo do mundo ex- 
terior, entregues às lucnbrações mais sérias e nobres, puderam, sal- 
rando o repositório científico do passado, mostrar ao mundo, radian- 
tes de luz, os t roféu  da ciência, que êles haviam reeolhido Êstes ho- 
mens eram os monges, os religiosos solitários. 

"Pois bem, senhores, talvez vos esteja reservado êste papel: nas 
convulsões políticas e sociais dêste fim de séaudo ninguém pode 
prever o dia de amanhã: novas doutrinas levantam-se em debate con- 
tra  as  velhas; as crenças subdividem-se; as igrejas vãa perdendo 

;L autoridade moral para enlaçar as consciências; aos governos falta, 
em geral, a força para dominar os insti3tos individuais das massas 
inconscientes; o salário disputa com o capital, e a anarquia inter- 
põe-se como instrumento cego, nivelador, terrífico como a tormenta, 
feroz como o ódio, cruel como a inveja, voraz como a fome! 

"Os embates que se deram no velho mundo hão-de repercutir 
entre nós. A vás, como a todos os operários do pensamento, compete 
impedir as suas devastações. 

"Coucorrendo para a elevação intelectual pela ciência, e para 
.u bem-estar social pela multiplicação e aproveitamento das forças na- 



turais, podereis amplamente contribuir para o progresso moral d a  
nossa tema, premunindo-a contra a enfermidade do século". 

* * * 
E m  28 de marco de 1894, apresentou Cesário Nota Júnior ao 

Presidente o seu segundo relatório, em que largamente se estende no 
comentário a todos os e r v i ~ o s  empreendidos pela Secretaria e se 
justifica de não lhe ter sido ainda possível levar a efeito a criaçãcr 
da Escola de Medicina, embora estivesse para isso autorizado par  
lei, dispusesse de verba orçamentária e já tivesse feito os necessárior 
estudos. Tinha ficado quase pronto o pro,eto de regulamento e de 
algum modo fora previsto o pessoal doceùte, mas forçoso llie era 
adiar a solucão, devido ?LS perturba~ões causadas pela revolta. 

Xos festejos de 1930, com que se comemorou na Escola Noma l  o 
cinquentenário da sua reabertura por Laurindo de Brito, homena- 
geando-se a memória de Caetano de Campos, a dêsse seu precursor 
e as de vultos como Prudent,e de Xorais, Range1 Pestana, Bernar- 
dino de campos, Cesário Mota Júnior e Gabriel Prestes, tive a honra 
de proferir um discurso em que, depois de ter citado e comentado 
estas pa lanas  de Laurindo de Brito: "E  qnem como eu, não possa, 
em sua passagem pelas regiões oficiais, por outro modo recomen- 
uar-se, terá adquirido direito. ao reconhecimento de seus concidadãos, 
se deixar marcos que indiquem haver trabalhado na grande obra de 
fazer com que a instrução alcance a todos" - assim evoquei, em rapi- 
díssimos traços, a acão que tiveram nessa escola os sucessores de 
Prudente de Morais e Caetano de Campos: 

"A morte de Caetano de Campos, em 1931, deixara cm meio a 
elaboração da reforma do ensino, que êle tinha como objetivo mas que 
r i o  queria precipitar. O que se fizera em 1890, e êle já considerava 
muito, fera apenas a reorganização da Escola Normal, com a criacio 
da escola-modêlo, condição si>ie qua non de êxito, e o assentamento 
da primeira pedra dêste edifício. O curso normal era de três anos, 
e o que lhe imprimia cunho profissional eficiente era o learning 
by doing. 

Em 1892, no govêrno de Bernarùino de Campos, e com idéias 
já um tanto diferentes das do grande morto, Gabriel Prest,es, nio 
Congresso, apresentou e sustentou, o projeto que se converteu n a  
lei n.  88. No ano seguinte, tendo Cesário Mota assumido a gestio 
da pasta do Interior, integrou-se a obra legislativa com a promui- 
gação da lei n. 169. E ,  ainda em 1893, deixava aquêle normalista 
a cadeira de deputado para  assumir a direção da Escola Normal, que 
txerceu durante cinco anos, presidindo assim à execu~ão d a  parte 
que reputara principal d a  reforma do ensino. 



"Em 2 de Agôsto de 1894, - décimo quarto auiversário da 
inauguração de Laurindo de Bnto, - Bemardino de Campos, Cesá- 
rio Mota e Gabriel Prestes solenemente inauguraram neste local a 
Escola. 

"Memoráveis discursos então se proferiram, transparecendo em 
todos êles a convicção do extraordinário valor do ato." 

"Sòmente evocarei o de maior relêvo. 
"Cesário Mota, descrevendo, com as cores da doutrina repuhli- 

cana, o mesmo conceito há pouco lembrado do Conselheiro Laurindo 
de Brito, vaticinou que esta Escola havia de ser para o historiador, 
necessàriamente, o "ponto culminante, ponto de prova, ponto ds  
t7iangnEaçáo, p m t o  que denota a reuni& de fodos os lados do polá- 
gono social no %cio  da República e m  Sáo Paulo." 

"E concluiu afirmando que, se Prudente de Morais não tivesse 
outro monumento que relembrasse seus serviços, bastaria para per- 
petuar o seu nome nos anais da história, que ela repetisse estas pa- 
lavras: e l e  fundou a Escola A70rmal da  Praça da R&hlica. 

"Não era isso uma hipérhole. . . " 
Assim evoquei, há 17 anos, a atuação de Cesário Mota Júnior na 

instrução pública paulista. E foi com estas palavras que encerrei 
o meu ,discurso : 

"Quando se inaugurava êste edifício, Cesário Nota aqui situo~i 
o vértice de uma pirãmide, que tem o polígono social como base e 
uma altura de máxima culminância: "ponfo culminante, ponto de 
prova, ponto de triangdação, ponto que denota a reunião de todos 
os lados do polCgho socwl." 

"De fato, a reforma de 189% a 1893, que já diferia da de 1890 
. pela ampliação do quadro de estudos normais, que passou a ser 

de quatro anos, com muitas cadeiras novas, estabelecia, ao lado do 
ideal da multiplicação de escolas normais de tipo comiim, que afinal 
rei0 a realizar-se, o ideal de um curso superior, que G ainda um sonha 
e que inteiramente condiz com a imarem do discurso inaugural. 

"Não era um simples agregado de palavras altissonantes o vati- 
cípio de Cesário Mota. Correspondia a uma fuiidada esperança. 
Era  uma verdade relativa, a idéia concretizada. na lei. Não se podia 
eonceher mais legítima aspiração. 

"Correram os anos. A atenção dos governos voltou-se, de prefe- 
rência, para a outra face do problema. Mas a expfessão dêsse ideal 
~ ã o  desapareceu da nossa legislação. E ,  por necessidade, por uni 
esforço de adaptação, que não é milagre, pois as leis naturais o ex- 
plicam, pois a função faz o órgáo, a Escola Normal da P r q a  da 
República tem sido a nossa escola normal superior. 

" Convertê-la em instituto, capaz de coordenar com a máxima 



eficiência os elementos indispensáveis a toda a ação educativa pau- 
lista, dando face para todos os lados do polígono social", é necessi- 
dade que prementemente se impõe, sazonada como está na consciên- 
cia coletiva a idéia do problema universitário. 

"Será a integração de fato da reforma de 1893, a realização do 
sonho de Cesário Mota". 

"E será obra de verdadeira criação: 
"Neste dia de jubileu, o que dizem os nossos mortos ilustres é que 

se o estadista que realizar essa obra não tiver outfoa títulos de glória, 
sòmente êsse lhe assegurará perpétua benemerência". 

Passado pouco tem'po, coube essa. glória a Amando de Sales 
Oliveira, - e ninguém Lha tirará, - ficando ao professorado pri- 
mário paolista a única que a ninguém mais do gume ao educador com- 
pete: - 8.i~ vos non '~'oblS mellificatis, apes." 

Tendo provido mediante concurso as cadeiras do ginásio, ins- 
talou Cesário Mota em 16 de outubro de 1894 essa mola  de 3." grau 
iio velho prédio da rua da Boa Morte, em que anteriormente fui-  
cionava a escola normal, providenciou a construção de duas alas no 
edifício da Praça da Repúbiica para estabelecimento da primeira 
eueola-modêlo de 2 . O ,  grau, a complementar, promoveu o iníeia das 
obras necessárias à instalação da Escola Agrícola de Piracicaba, 
assim como à do ginásio de Campinas, e tomou as primeiras provi- 
dências para a instalação da Biblioteca Pública do Estado e do 
Museu do Ipiranga. 

Quanto às escolas-modelo de 1 . O  grau, já estavam cinco em fun- 
cionamento: a "Caetano de Campos", anexa à Escola Normal e 
subordinada à direção da mesma escola, que era a de Gabriel Pres- 
tes; a do Carmo, dirigida pelo professof Oscar Thompson; a "Pru- 
dente de Morais", dirigida por Miss Márcia P. B r o m e  e depois pelo 
professor Pedro Voss; e a de Itapetininga, sob a direção do profes- 
sor Antônio Angusto da Fonseca. 

Tinha éle entrado no terceiro ano. da sua fecunda administração, 
tendo vencido os primeifos e principais obstáculos que se opunham 
à grande obra criadora, que o imortalizou, quando se viu obrigado a 
pedir exoneraçâo, que lhe foi concedida por decreto de 29 de julho 
do 1895. - A causa das intriga? política?, que puseram têrmo à. ao, 
lidariedade existente entre êle e o Presidente, talvez tivesse sido seu 
próprio valor, a grande popularidade que com justiça adquirira. 

Em sua obra evocativa, "Um Retrospecto", de 1930, João Lou- 



renço regista o fato de que Cesário Mota Júnior se tornou o ídolo 
d o  professorado paulista, e faz êste comentário: 

"Na Secretaria, êle tinha uma hora de audiência destiiiada aos 
professores dum e outro m o ,  e essa hora era inviolável. 

"Não se limitava, porém, a reoebê-10s: raro era o dia em que 
éle não fosse visitar uma escola pública, mesmo fora da Capital, e tais 
visitas se faziam inesperadamente, sem aviso. O normalista Joa- 
quim Luís de Brito, professor duma escola do Largo do Arouchs, 

.recebeu uma delas; e o Secretário do Interior tão satisfeitn saiu dali, 
com o adiantamento dos alunos, que logo depois colocava o profes- 
sor Brito, sem solicitação alguma, numa das novas escolas-modêlo 

.une se fundaram. 
8' Certa vez, - contou-me Fernando Bonilha Junior, - o Secre- 

tário do Interior foi visitar em Caieiras as duas escolas que ali 
havia, uma regida por mim e outra por D. Avelina Reis. Exami- 
nando os alunos, perdeu a noção do tempo: a visita prolongou-se 
até a hora do recreio, durante a qual costumávamos tomar o nosso 
lanche em comum. Não havendo no lugar um restaurante forçoso 
nos foi convidar o Dr. Cesário Nota a partilhar a frugalíssiina me- 
renda. 

"E êle não se dedignou de aceitar o convite, havendo então, 
entre nós três, meia hora de agradabilíssima palestra." 

Infelizmente, continua João Lourenço, nem sempre o Secretário, 
nessas visitas, s6 encontrava eousas que llie agradassem. * 

"Corre como certo que uma vez, indo a certa escola do Marco 
de Meia Légua, encontrou por acaso o professor, que não pecava 
por arsíduo. 

L' Ao abrir a gaveta de sua tosca mesa, foi topar com um ninho 
de ratos.. . O Dr. Cesário Mota, entretanto, não se desmandoii em 
ameaçar ou reproehar : o fato tinha bastante eloqüência para eviden- 
ciar o relaxamento; e o vexame que daí provinha era corretivo sufi- 
ciente para a desídia. 

"Em uma escola de outro arrabalde, quando êle se sentava ao 
lado do professor, o assoalho abateu sob o pêso das duas cadeiras e 

-ambos foram ao chão. A podridão do assoalho era o melhor atestado 
d a  impropriedade do looâl. 

"O professor desculpou-se com a zxiguidade de seu estipêndio 
r o Secretário ac~itou a sua justificativa. 

"Confabulando dias depois com o professor Ramon'~oca, per- 
guntou-lhe de que ordenado precisaria um professor para localizar 
convenientemente a escola e não se ocupar de outra coisa senão do 
seu ensino. 

' C  O interpelado externou a sua opinião e o Dr. Cesário Dlota 



anotou-a na carteira. Tempos depois, era apresentada no Congresso.. 
do Estado uma proposição, melhorando os vencimeutosdo profes- 
sorado. 

"Mero acaso Q Simples coincidência? 
"Certo que não. O que se sabia do Dr. Cesário Mota era sufi- 

ciente para levar os que o conheciam a ver na melhoria de venci-~ 
mentos d a  classe uma iiispiração do seu grande coraqão. 

"O instinto popular acerta muitas vêzes, e certamente não 
falhou no caso vertente. 

"Como estranhar, portanto, a idolatria de que êle veio a ser  
objeto?" 

Para  não me alongar, deixo de referir pormenorizadamente o 
episódio pessoal que o mesmo João Lourenço conta em outra pas- 
sagem de "Retrospecto", a propósito do projeto de criação de escola- 
modêlo em Amparo, em que êsse distinto professor, mal informado,, 
se atrevera a publicar uma catilinária contra o govêrno. 

Nas ainda farei uma citação quanto a êsse tópico, a fim de  
pôr em evidência o principal motivo d a  benemerência desse ínclito 
varão. 

Sáo do já mais de uma vez referido discurso de Alfredo Pujol,, 
seu sucessor na pasta. do  Interior, êstes conceitos: 

". . . o título de maior benemerência para  o nome saudoso de 
Cesário Mota Júnior, o título com que seu nome há-de perpetua- 
mente fulgurar nos anais do nosso partido é incontest.àvelmente a 
reforma do ensiiio público. 

"Êle deu à lei do Congresso de 1892 a execução mais brilhante 
F audaz com que já em país algum se acolheu um decreto do poder- 
legislatiro. E n a  complexa execucão da lei do ensino público o maior 
serviço, que prestou Cesário Mota, foi estimular e reerguer a classe 
dos professores, foi dar a êsse punhado de esquecidos servidores do 
estado o prestígio que não tinham, e que se Ihes devia em mente da 
própria honra da República. 

'2 - Esse serviço teve vantagens decisivas para a soluçáo do pro- 
blema da instrução popular; foi o ponto de partida da nova lei, 
porque o poder executivo compreéndeu desde logo que, sem o auxílio 
do professorado, a reforma se reduziria a um decreto, perdido nos 
arquivos das secretarias. . . 

"O pvêrno  compreeqdeu que sem o prestígio dessa classe, que 
se tem sacrificado por uma missáo quase evangélica, era imposeível 
realizar os compromissos da República. 

''-4 solidariedade absoluta do professorado público é hoje uma 
belíssima realidade; os estímulos que o governo imprimiu a essa 
classe, o interêsse que revelou no contato incessante das escolas, eres- 



.ceram por tal forma na consciência pública que bastaram três anos 
para que o Estado de S. Paulo visse apontadas suas escolas primL 
rias como modelos para a organização do ensino público. 

"Foi tudo isso a resultante de fòfças solidárias, entre as quais se 
-disputavam primazias, de um lado o zêlo do govêrno, de outro lado 
.Q entusiasmo e a dedicação dos professores públicos, que tiveram em 
Cesário Mota o melhor dos seus amigos.'' 

Devo dar também o meu testemunho. Depois damorte de Cesáxio 
Mota Júnior, matriculei-me na Escola Kormal da Praça da Repú- 
blica e fui professor primário. Tal era ainda., no comêço de minha a r -  
reira, o ambiente do professorado paulista. A gente sentia-se esti- 
ululada para o exercício de uma profissão, outrora servil, mas eno- 
breoida em nossa terra, graças a Cesário Mota Júnior. 

Como disse de início, o Instituto Histórico e Geográfico de São 
Paulo tem particulares motivos para render homenagem à me- 
mória de Cesário Mota Júniof. 

Em 1 de novembro de 1894, como um dos fundadores, 'o operoso 
Secretário do Interior, assoberbado embora de serviços n a  sua pasta, 

compareceu à ses& de instalação dêste sodalício, realizada em uma 
sala da Faculdade de Direito. Aclamado pelos presentes, presidi11 
aos trabalhos, e ao encerrá-los, declarando instalado o Instituto His- 
tórico e Geográfico de S. Paulo, deu parabbns por êsse motivo ao 
Estado, congratulou-se com os demais fundadores desta importante 
ínstituicáo, especialmente com os que tiveram a iniciativa, cuja bri- 
lhante realização se presenciava, e prometeu prestar os seus ser- 
vicos à sociedade. 

Nos dias 9, 16, 23 e 30 de dezembro, na sala nobre da Escola 
Normal, iuaugu~ada quatro meaes antes, presidiu às sessões mn que. 
s e  procedeu à elaboração dos estatutos e à eleição da primeira direto- 
ria, que por sufrágio unânime ficou encabeçada pelo seu pest í-  
gioso nome. 

Para o regular funcionamento do Instituto, cedeu êle o uso d6 
uma das salas do edifício do Ginásio, antigo da Escola Normal, na 
rua da Boa Morte. Aí passaram a ser efetuadas a sessões. 

Na primeira sessão ordinária de 1895. realizada a 25 de Janeira, 
apresentou as seguintes teses, que foram aceitas pela assembléia, 
gara  serem desenvolvidas em conferências pelos sóeios do Instituto: 

1 - Das divisas de S. Paulo com os Estados limítrofes. 
2 - Da influência do rio Tietê na civiiizqão de S. Paulo. 
3 -  Missues jesuíticas do Guairá. 

4 - Da viqão férrea em S. Paulo, no passado, no presente 
e no futuro. 
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5 - Da geografia médica de S. Paulo. 
6 - Da faima e flora de S. Paulo. 
7 - Influência do estudo do direito em S. Paulo na civi-- 

lização do Brasil. 
8 - Das finaiiças de S. Paulo, no passado, no presente c 

no futuro. 
9 - Da língua poi'tuguêsa e das modificações que telu,. 

experimentado em S. Paulo. 
10 - Da imprensa de S. Paulo e de sua iufluência desde os 

primeiros tempos. 

Tendo assim magistralmente orientado a atividade social, con- 
tinuou êle, antes e depois de deixar o cargo de Secretário do Inte-- 
r;or, a exercer a Presidência do Iustituto. 

Das 17 sessões realizadas em 1895, 12 foram por êle prwdidas, 
sendo nas outras justificada a sua ausência. 

Na sessão magna de aniversário, de 1 de novembro de 1898,. 
consta da ata que leu importante trabalho, em que fêz a resenha do 
ano social e incentivou os consócios a prosseguirem no estudo da 
nossa história e a também se dedicarem ao estudo da língua tnpi-. 
guarani. 

No ano de 1896 deixou de comparecer às sessões por estar 
ausente de S. Paulo. Eleito deputado federal para substituir Morais 
Barros, que passara para o Senado, se-miu, já doente, para o Rio,. 
onde faleceu a 24 de abril de 1897. 

Nesse curto período de afastamento ao Instituto e de S. Paulo, 
continuou Cesário Nota Júnior, ecmo presidente, a 'pensar em nossos 
destinos, sem desfalecimento que não fosse o da inexorável fatali- 
dade que tão cedo no-lo arrebatou. 

Exaltando os seus sentimentos àe !~aulísta, que se conjugavam 
com os de apóstolo da democracia e cultor da ciência e das letras, 
declarou Miranda Azevedo que èle, como deputado federal, longe de 
São Paulo, continuou a dirigir os destinos de associações científicas, 
tendo sempre as suas vistas voltadas para o nosso Estado, e que 
pouco antes de morrer, apesar do progresso da moléstia que o pros- 
traria, "envidava esforços para a realização do Congresso Médico, 
que devia grangear para São Paulo mais um florão para a siia 
coroa de glbrias científicas." 

i .. 
?, Concluirei em poucas palavras 
r. .h' No eulto da ciência e na prática das virtudes morais e cívicas, 

a vida de Crsário JIota Júnior foi em grande parte uma reprodução. 8 
>,  

b~ 
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da de seu pai. Imagem reduzida nos limites materiais do tempo - 
tão curta foi essa vida! Imagem ampliada nos do espace, refletin- 
co-se em horizontes muito mais amplos que os da região de Pôrto 
Feliz e ~Capivari. Mas muito mais ampliada pela justa imortalidade 
que essa vida alcançou e pelo reflexo que ela tem em cada nm de 
nós, seus descendentes espirituais. Sem contingentes limitações, o 
seu nome excelso, nimbado de glória, perpètuamente preside aos des- 
tinos da instrução publica paulista e aos do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo. 





A vida e a obra do Professor Alfredo Moreira Pinto 

José Pedro Leite Cordeiro. 

Aos 21 de maio do presente ano, ocorreu o primeiro centenário 
.do nascimento de Alfredo Moreira Pinto, devotado Professor de 
História e Geografia e, na sua época, um dos mais ilustres géo- 
grafos brasileiros. 

O traço característico de Moreirn Pinto foi a firmeza com que 
destemerosamente afirmou suas convicçóes científica+ polítioas e 
religiosas. Professor de História e de Geografia, especialista da 
Geografia do Brasil, não era mero repetidor de compêndios e sim 
pesquisador que viajava com freqüência para indagar pessoalmente, 
ou, no próprio gabinete de estudos, obtinha, por correspondência, o 
que lhe pudesse aumentar a doeumentaçáo científica. Como polí- 
tico, republicano exaltado em pleno regime monárquico, jamais per- 
deu oportunidade de se manifestar com entusiasmo pela forma ds 
govêrno de seu ideal. Católico, apostólico, romano, pregara e pra- 
ticou fervorosamente os preceitos da sua fé. 

a * *  

Nasceu Aifredo Moreira Pinto no Município Neutro aos 21 de 
maio de 1847, em um lar feliz e ,profundamente hone!to, formado 
pelo negociante português Antônio Moreira Pinto e sua mulher D. 
Venância A. da Silva Pinto. 

Possuía seu pai a loja de fazendas na rua da Cadeia n.O 43, 
informação prestada por Noronha Santos e inserta no excelente 
artigo de Othon Costa, publicado no prestigioso "Jornal do C»- 
mércio", sôbre o "Sábio geógrafo historiador brasileiro". Morreu 
cedo o genitar de Moreira Pinto, deixando a família sem recursos 
materiais. Daí o pedido feito por suas tias, aias da  imperatriz, para 
que o Imperador autorizasse a matrícula do menino no Colégio D. 
Pedro 11. O Monarca fêz mais: pagava do próprio bolso, as mensa- 
lidades do colegial. Interessando-se pelo rapaz, indagava-lhe a* 



notas e os progressos nos estudos, e, todas as vêzek em que visitava o 
estabelecimento, solicitava a presença do protegido que correspondeu 
a tal interêsse do protetor, fazendo curso brilhante e bacharelando-se 
em 1865. 

No ano seguinte, matriculou-se na tradicional Academia de Di- 
reito de São Pairlo e ali, num ambiente de entusiasmo e alegria, ir- 
radiante dos sonhos e ideais da mocidade, cenário ao mesmo tempo 
plasmador e revelador de muitos valores da inteligência naeionai, vi- 
veu intensamente uma das fases mais deliciosas de sua existência, pe- 
ríodo que vincou fundamente a siia forte personalidade. Quanta es- 
peranea não afagaria o coração daquele moço pobre de bens m a t e  
riais mas sobejamente rico da vontade de vencer, sequioso por se 
tornar elemento útil à Sociedade, cidadão prestante à sua Pátria! 

Tornaram-se notòriamente famosos muitos de seus companheiros 
de curso. Entre êles, Joaquim Nabuco, Bias Fortes, Aureliano Cou- 
tinho, Afonso Pena e Rodrigues Alves, aos quais juntar-se-iam, vin- 
dos do Norte, Ruy Barbosa e Castro Alves, para completarem a tur- 
ma que, no dizer de Spencer Vampré, "Há de ficar para sempre me- 
morada na Academia de S. Paulo". 

No primeiro ano, único em que Alfredo frequentou a Alma Ha- 
ter, Joaquim Nabuco não perdia ocasião de propugnar idéias aboli- 
eionistas, e Moreifa Pinto seguia-lhe de perto'o ardor e a veemência. 
Enlevado, o jovem acadêmico ouvia Luís Gama extravasar, em fra- 
ses quentes de paixão e sentimento, as armag.ur(is e sofrimentos dos 
escravos. Assim ia-se moldando em Moreira Pinto a alma de mais 
iim abolicionista, de mais um republicano. 
, Da sua vida acadêmica, ficou-nos apenas a notícia de ter perten- 

cido ao "Club Científico", e de lhe ter sido impossivel, por dificul- 
dades financeiras, continuar o curso, não chegando mesmo a prestar 
os exames do primeiro ano. Atrairam-no uma ambicionada carta 
de doutoramento e a fama da Academia de Direito de S. Paulo que 
já abrigava belas tradições. No velha convento franciscano, cruzou 
salas e corredores, a receber as influências das arcadas imortais, sím- 
bolo que se projetará, perenemente, com a sua brasilidade e o seu 
amor à Justiça e à Liberdade, no cenário histórico de nosso país, co- 
mo um dos mais típicos padrões das glórias paulistas. E ,  no 9. 
Paulo do século passado, frio de garoa, cinzento de neblina, pela vas- 
tidão das noites que a luz mortiça dos lampeões tornava mais po&- 
ticas e inspiradoras, certamente ouviu os versos de Alvares de Azeve- 
do e de Fagundes Varela, cuja sonoridade refletida pelas grossas 
e vetustas paredes da já velha Academia ecoava por sobre a cidade 
provincianamente triste e melancólica. 

Com que prazer, no dealbar dêste século, pôde Moreira P i n t ~  



rever a nossa cidade, transformada entáo, modificada para melhor, 
vincada pelas marcas do progresso, embora já despojada daquela £e,- 
çéo tipicamente emocionante fixada, anteriormente, pela sentimenta- 
lidade do moço acadêmico que, em revendo-a, encheu-se de entusia~,  
mo e exclamou : 

"S. Paulo, quem te viu e quem t e  vê! 
"Não passavas naqueles tempos de uma pobre aldeia, completa- 

mente segregada do Rio de Janeiro. 
"Fazia-se então a viagem por mar até Santos e daí pela estrads 

de ferro até o alb da serra do Cubatão. 
"A estrada de ferro de S. Paulo ao Rio de Janeiro, hoje Central 

ao Brasil, ainda não era objeto das cogit-ões dos nossos financeiros. 
",Tinhas então as tuas ruas sem cal~amento, iluminadas pela lu7 

b q a  e amortecida de uns lampeões de azeite, suspensos a postes dz 
madeira; tuas casas, quase todas térreas, tinham nas janelas umas 
rótulas através das quais conversavam os estudantes com as namora- 
das; os carros de bois guinchavam pelas ruas, sopesando enormes car- 
gas e guiados por míseros cativos, que empunhavam compridas varas 
com um ferrão na ponta; as donzelas, formosas como são as paulistas, 
com a cabeça e o rosto envoltos em uma mantilha, caminhavam em 
diugão às igrejas que eram muito procuradas. 

"Oh! que de encantos tinhas naqueles bons tempos, que infeliz- 
mente não voltam mais! 

" O  Braz, a M&a e o Pari eram então iuçignifieantes povoados 
com algumas casas de sapê, que a mêdo se erguiam no meio de espes- 
sos matagais; a Várzea do Carmo, o lugar escolhido para caçadas de 
cabritos; o Cambuci, o ponto de reunião dos rapazes, verdadeiros 
bo$mios, que aí jogavam o democrático marimbo, os aristocráticos 
-2oltarete e lansquenete e davam soberbos bailes fosforescentes; as 
ruas repletas de repúblicas de estudantes, que davam vaias infernais 
lios futricas, formigões, cascabulhos, ealoiros e bichos que por elas 
transitavam. 

"Era o tempo em que Fagundes Varela, já alcooliido, ia ao ce- 
mitério da Consolação, em noites de um luar claro, recitar o belo 
Câlatzco do Calwárk sobre a sepultura do filho, que êle tanto idola- 
t rara;  em que Joaquim Augusto, João Elói, Veluti e Júlia de Azeve- 
do faziam as delicias das plateias do Teatro S. José; em que o Ba- 
tuíra, em um teatro improvisado, nos fundos de uma taverna, repre- 
sentava um Otelo impossível, que provocava colossais gargalhadas, 
misturadas de vaias e aplausos; em que os estudantes iam à tradicio- 
nal festa da  Penha, em grupos de 10 ou 15, montados todos em ebii- 
eros e Iazarentos burros, uns trotóes, outros passarinheiros, e que s6 
caminhavam i casta de vergastadas que estalavam nas desearnadas 



ancas; em que havia grande movimento literário, representado n a  
sociedades "Ensaio Filo&fico': onde se fêz ouvir Monte Alverne, o 
"Ateneu Paulistano" e em um sem número de jornais e revistas; em 
que Luís Gama, o companheiro inseparável dos acadêmicos, já sonha- 
va na redenção dos cativos, prendendo a atenção dos auditórias com 
suas defesas no juri ou com seus discursos nas sociedades literárias; 
em que, enfim, S. Paulo era uma cidade onde dominava soberana e 
d~spòticamente o estudante, e só êle. 

"Quantas lágrimas não se hão de deslisar pelas faces já mei:~ 
enrugadas dos meus companheiros de academia ao lembrarem-se dês- 
ses felizes tempos! 

"Era então S.Paulo uma cidade puramente paulista, hoje é uma 
cidade italiana! 

"S. Paulo, quem te  viu e quem te vê!" 
"iYaqueles tempos, usavas calças de brim, paletó saco e chapSu 

ãa palha; hoje, envergas casaca, usas colarinho à Luís XIV, gravata 
de cetim branco, botinas de verniz e tens à cabeça um soberbo castor 
ou debaixo do braço o aristocrático claque. 

''Nb posso mais dar-te o tratamento de t u ;  fidalga como és, ho- 
je mereces o de excelência. 

"Está V. Excia. completamente tramformada, com proporções 
agigantadas, possuindo opulentos e lindíssimos prédios, ruas todas 
calçadas, percorridas por centenara de pessoas e cortadas por diver- 
sas linhas de bondes, belas avenidas, como a Paulista, encantadores 
arrabaldes como Santa Ifigênia, os Campos Elíseos e o Braz, unia 
população alegre e animada, comércio ativíssimo e as locomotivas sol- 
tando seus sibilos progressistas, diminuindo as distâncias e estreitan- 
da em fraternal amplexo as povoações do interior. 

"Seria mais do que uma falta de cortesia, mas até um crime em 
não consagrar a V. Excia. um artigo especial o que prometo fazer 
brevemente". 

E assim vai êle, páginas afora, deliciando-nos com seu estilo, 
com a penetrante acuidade de observador, sem pressentir o magnífi- 
co trabalho que prestaria a nós, membros de gerações posteriores, ho- 
je gratos %,reconhecidos pelo precioso acervo histórico-descritivo que 
nos legou. 

Informa quase tudo: desde o resumo histórico até o aspecto da 
cidade com suas igrejas, prqas,  ruas, avenidas e alamêdas, bairros, 
oonventos, repartições públicas, principais edifícios, sociedades ciw- 
tíficas e literárias, estabelecimentos particulares de ensino, institui- 
ções pias, jardins, obras públicas, fábricas, divertimentos, comércio, 
indústria, enfim, um conjunto de noções através das quais avaliamos 
o desenvolvimento culturai, científico e social no S. Paulo dos prin- 



cipios dêste século. E isso tudo elaborou como &mente um mestre 
poderia fazê-lo, admirável na organ*ão, sintético no conteúdo, mas 
plenamente substancioso, eselareeedor e útil, não só aos homens :ia 
seu tempo, mas também a nós, de quase cinqüenta anos mais tarde. 

De uma viagem a Soroeaba, anotou minúcias interessantes, re- 
pletas de cuidadosa observaçio, dignas de integrarem e completarem 
essas "Ivfemórias de Forasteiros", tão bem eoligidas pelo ilustre ho- 
mem das letras portuguêuas, Eduardo Dias, e tão em voga atualmen- 
te com as reediçóes dos esoritos e anotações de antigos perlustradores 
da terra brasílica. 

O livro deixado por Moreira Pinto, com o qual na realidade êli 
exaltou a "Terra de Piratininga", sugestionado pelo progresso ali en- 
contrado, sensibilizado por rever a Academia de Direito, onde aoa- 
lentara sonhos e esperanças, enternecido pela recordação dos bons 
tempos da mocidade, que infelizmente não voltam mis, e, além de 
afetiva, esplêndida obra de historiador, e sua realização neste parti- 
cular atinge o nível das pesquisas historiográficas, pois por si mes- 
mo constitui precioso documento de historiografia. Registrando o 
que entio encontrou em S. Paulo, lembra-nos o grande Heródoto, 
viajante apaixonado, que percorria a Ásia Menor, a Grécia e o Egito, 
a fim de fixar em seus livros a interpretação real, o verdadeiro está- 
dio das civiliza$óes e culturas, dos povos e cidades que visitava. 

Alfredo Moreira Pinto agiu como o famoso pai da História. n1e 
também viajou, excursionou, investigou, 'para obter na fonte originá- 
ria dados seguramente fixadores de um período, de uma fase da b i s  
tória de S. Paulo. 

Faeamos, porém, uma análise mais detida de sua existência, pois 
êle bem o merece. 

E m  1867, o fiituro geógrafo já se encontrava no Rio de Janei- 
ro, onde iniciou a sua profícua e benemérita carreira de educador. 
Aos 11 de maio, desposou D. Luisa Cabina, esposa inteiramente de- 
dicada ao lar felicíssimo, pouco a pouco enriquecido com o nasci- 
Eento de dez rebentos. Desde logo passou a dirigir um colégio, situado 
na Rua do Catete, e, como professor particular, preparou inúmeros ra- 
pazes, entre os quais o nosso ilustre e ilustrado consbio Afonso de 
E. Taunay que, ao retratar a pemnalidade de Moreira Pinto, reve- 
lou-nos o pitoresco de suas célebres mnemônicas para facilitar o es- 
tudo dos alunos confiados ao seu estremado cuidado pedagógico. 
Entre outras, eram notáveis as que diziam respeito Bs ilhas da Gua- 
nabara, aos afluentes do Rio da Balsas, bem como a dos rios que de- 
saguam na Lagoa dos Patos. Esta última, conservou-a intaeta a me- 
mória prodigiosa de Mestre Tauuay, gfaças à qual podemo-la re- 
petir: "São Gonçalo disse a São Lourenço que no Cimapuan e no 



Guaíba há jacarés e capivaras", frase fãcilmente identificadora dos 
rios que vertem suas águas na lagoa sulina. 

Aos 8 de janeiro, fôra nomeado Professor Coadjuvante da Escda 
Militar, na cadeira de História e Geografia, da qual, treze anos mais 
tarde, se tornou o catedrático, após briihantíssimo concurso cujas 
provas oral e de defesa de tese foram assistidas pelo Imperador e por 
numeroso auditório. 

Na Escola Militar, desde 1867, grangeára não só a simpatia mas 
também a admirasão e a amizade dos alunos que fizeram imprimir a 
sua tese de concurso. Assim passou tranqüilamente a vida de Morei- 
ra Pinto durante quase três décadas. 

Não foi êle, entretanto, sòmente professor. Exerceu atividades 
no Fôro Criminal do Rio de Janeiro e também como subdelegado de 
polícia, inspetor escolar e examinador em bancas de preparatórios. 
Desde novembro de 1889 até pouco antes de falecer, ocupou o cargo 
de Diretor da Biblioteca Municipal, onde organizou catálogos, dedi- 
cando-se carinhosamente ao aperfeisoamento do seu Dicionário, do 
qual havia publicado cinco volumes em 1888 e de cuja segunda edi- 
cão, saía o primeiro volume em 1894. Espalha7-a assim em largo âm- 
bito os frutos de sua energia,' operosidade e inteligência. 

Embora quase inteiramente dedicado ao ensino, conseguiu tem- 
po para fundar e dirigir o jornal "O Século" e para colaborar lar- 
gamente no "Jornal do Comércio", no "O País" e na "A Tribuna", 
abordando assuntos históricos e especialmente geográficos. Nêles dei- 
xou muitas impressões colhidas nas viagem de estudos que fazia A 
própria eusta, descrevendo vilas, cidades e povoações, ri'm material 
iixador da época. Propugnava pela criwão de'bibliotecas populares, 
vendo nisso a maneira fácil e mais acertada de educar o povo, levan- 
tando-lhe o nível cultural. Foi não só nesta, mas em várias outras 
medidas, um pioneiro, pois hoje estão em pleno uso algumas normas 
a respeito do ensino da geografia, por êle já preconizadas em prin- 
cípio do século. Sua. esplêndida realização pedagógica se estampa 
em mais de uma vintena de obras didáticas das quais se contam, n a  
totalidade, quase oitenta edições, muitas premiadas na Exposição 
Pedagógica (Rio de Janeiro 1883) e na Exposi$ão de Objetos Es- 
colares (1887.1888). 

Registravam-se repetidamente duas características da  tão desta- 
cada personalidade de Moreira Pinto: a modéstia e a honestidade, 
que transpareciam palpàvelmente nos prefácios de seus livros, um 
dos quais não vos furtarei a delícia de ouvir: "Graças antes ao favor 
público do que ao mérito dêste trabalho, sai à luz a terceira edição 
da  "Geografia das Províncias" expurgada de diversos erros que eon- 
tinham as anteriores edições. Conto ainda uma vez com a boa von- 
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' tade de quantos lerem êste livro, para que me cientifiquem das omis- 
4 
':$ 

sões e erros que nêle encontrarem. Será êsse um serviço prestadq 
não a mim, mas ao Brasil que precisa ser conhecido com exatidão". ... a 

Era  de fato frequente a sua preocupação sincera de corrigir po- :1 

síveis erros. Quando terminava o "Dicionário Geográfico do Brasil", 4 
expôs os originais, durante dias seguidos, na redação da "Gazeta de ..3 

Notícias", a fim de receberem as retificações ou os acréscimos dos + 
entendidos no assunto. . . r 

A obra científica levada a efeito por Moreira Pinto, foi real- ;i 

mente notável. O "Dicionário Geográfico do Brasil", sua obra ca- i 
~S 

I 
pital, monumento de pacientes pesquisas, repleto de informaçóa não . 4 . 
só geográficas, mas ainda históricas, estatísticas e demográficas, bas- .: 
taria para glorificar um escritor. É fqanlia s6 alcan~ável por um j 
homem de vontade rija e inquebrantável. 13 trabalho de abnegado, .i 

~2 
ài apaixonado que, acarinhando um sonho, nêle se integrou de tal 
modo, com tal pertinácia, que pôde efetivá-lo para sua própria ss, 3 
tisfação e para glória da cultura brasileira. Bem se pode avalim 

2 
o trabalho realizado pelo mestre, quando se considera que Alfredu i 

Moreira Pinto levou quase trinta e três anos para concluí-10 (de 
2 . . 
i 

8-1-1867 a 19-7-1899). 3 
Ao prefaciá-lo, sentiu razões para dizer : "Kepresentam. . . mui- 

tos anos de labor, o sacrifício de minha mocidade, aspirações, haveres, i 

e, quem sabe, se da minha vida. A nada me poupei para conseguir ...C 
de todos os pontos, ainda os mais remotos do Brasil, informações 
minuciosas e exatas. Tive de lutar com inúmeras dificuldades, sú . . 
apreciáveis para quem se aventura a empdsas de tal ordem. En- 
tretanto, fiz tudo quanto foi possível. Receba minha Pátria êste tra- 
balho, como testemunho de sincera dedicação que sempre lhe votei"'. 

Dessa maneira se expressava o sábio geógrafo, após afirmar: "os 
Apontamentos para o futuro Dicionário Geográfico.. . pôsto que 
estejam bem longe de satisfazer à ingente necessidade que tem o nos- 
so extensíssimo Brasil de ser conhecido, devem ser recebidos pelo 
público com benevolência". Falava o patriota procurando ser útil 
à sua Pátria, amando-a e servindo-a através d e  sua inteligência e 
de sua cultura 

Unidas a tão nobilitante sentimento, vinham a moderação e a 
modéstia do sábio que solicitava benevolência: - "Os críticos sejam 
indulgentes no julgamento dêste livro que, se não pede a caridade 
cio silêncio sôbre o seu mérito, exige todavia que o corrijam e o au- 
mentem, de modo que alguém, mais tarde, possa erguer sóbre êste 
alicerce ainda que fraco, o monumento que com verdade ateste as 
grandezas desta naçio digna dos mais gloriosos e épicos destinos". 

Vibrava-lhe o coração, fremente de amor pelo Brasil, e mais 



uma v ~ z  transpasmia nitidamente o espírito do verdadeiro cientista 
que nunca julga inteiramente completa sua obra e a deseja melhora- 
i a ;  que, ansiosa, insta pela crítica constmtiva, um dos complemeu- 
tos indispensáveis ao prosemo e ao aperfeiyoamento. 

E prescindível analisarmos aqui o valor do Dicionário, "Fonte 
a que h ã ~  de todos recorrer para beberem algum conhecimento sôbre 
o lugarejo mais remoto e insignificante" asseverou, em 1.' de maio 
de 1883, a Comissão nomeada pelo Ninistério do Império para exa- 
miná-lo e constituida por Henrique de Beaurepaire Rohan, Antônio 
Gndido da Cruz Machado e Joaquim Mendes Malheiro, que termi- 
na òpinaudo pelo auxílio imediato e eficaz, garantia do sassêgo do 
autor para completar a obra de "Grande e incontestável mérito" e 
"Imediato proveito para as letras pátrias". 

Traçando em linhas gerais o período atravessado pelo pais 
quando se publicou, em 1894, o primeiro volume da segunda edição, 
Raul Pompéia situou a realizacão de Moreira Pinto entre as obras es- 
pirituais que junto i brawra do soldado brasileiro, originaram uma 
reviveseêucia, um renascimento da Nação, classificando-a como parte 
componente da louvável resistência contra a "Tormenta infernal, o 
~ Ô N O  sabath de misérias que. . . agitava a vida política. . . ". Pom- 
péia nela divisou uma expressiva parcela delineadora da época, a 
fixar e orientar, naquele quase final do século XIX, os primeiros 
passos da Pátria, na estrada perigosa e ainda mal segura da Repú- 
blica. Basta lembrarmos que a Revolta da Armada fazia o Brasil 
viver angustiado em dolorosas e trágicas horas de infortúnio. 

A verrina contundente de Raul Pompéia não poupou críticas 
r? regime moiiárquico, em cujo decurso não fora possível a publi- 
cação do Dicionário, mas apenas o início de sua impressão, e, lem- 
brava, irritado, que, enquanto Moreira Pinto empobrecia para criar 
"A riqueza mais pródiga de nossos geográficos, <r 
Estado desconhecia-o como se trabalhasse numa quase reprovável 
emprêsa de egoismo e cobica pessoal". 

A censura de Pompéia faz-nos imaginar Moreira Pinto passando 
pelas ruas da Capital, com o fraque sovado, a brilhar nas olhos o 
desespêro de sentir incompreendido tanto esforço, estampados na 
face desfeita. os vestígios das vigílias, do trabalho intenso e quase 
ininterrupto noite a dentro. Uma revolta amargurada fê-lo exibir 
os originais na vitrina de um livreiro, confessando assim, na opinião 
de Raul Pompéia, "Em público, humildemente, penitentemente, 

o pecado de seu prodigioso ardor". 
Ao necrológio, inserto no "Jornal do Brasil", dois dias após o fa- 

lecimento de Moreira Pinto, pertencem as expressivas palavras: - 
"Em verdade o Dr. Moreira Pinto não teve em vida o quanto a sua 



REVISTA M INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRAPICO DE S. ?AUI.J 201 

esforçada dedicação, os seus assindados serviços realmente mere- 
ceram". 

Na carta estampada logo após o prefácio do "Dicionário Geo- 
; gráfico" continuava o autor de "O Ateneu": "Sôbre as copiosas notas 

coligidas virão as modificações de aperfeiçoamento, a obra das reti- 
ficações e do acréscimo ainda possível e por aí aprenderão as cartas 
gráficas a corrigenda do seu traçado e de suas designações. A cans- 
ciência territorial, se assim se pode dizer, ir-se-á consolidando cada 
vez mais como ponto de partida para estatística mais precisa, para 
àemografia mais fiel, pari  irradiação mais fácil da vida industrial 
que dessas noções claras depende". Perfeito êste juízo de Pom- 
péia, em uma antevisão quase exata da geografia que se estuda e se 
faz no Brasil hodierno. 

Esplêndido mestre, bem soube Moreira Pinto abrir e desbastar o 
áspero caminho para os que, após êle, se consagraram ao estudo da 
geografia brasileira. No Dicionário, encontram-se os dados e infor- 
mes para o Brasil de então. Lá se acham a geologia, a etuografia, 
a. arqueologia, a ecologia, a estatística, a demografia, a economia e 
a história. 

No tempo de Moreira Pinto, e, em parte, graças a êle, a Geo- 
grafia já se afastava do caráter meramente descritivo para ganhar, 
com as ciências afins, qualidades de ciência analítica, explicativa da 
íida, orientadora de medidas e diretrizes. 

Sabeaos todos a influência do meio sôbre o homem, transfor- 
ioando-o, adaptando-o e mesmo ditando regras à sna ação. Desde 
Hipbrates já se apontara o poderio das condições geográficas sóbr.! 
a nossa espécie, tão bem analisadas, na sua. atuação sôbre a huma- 
nidade, por Mostesquieu, e desenvolvidas e completadas por Hum- 
boldt, Peschel e Buekle, Carlos Ritter e Frederico Ratzel. O meio 
condiciona nossa existência, limitando-nos muitas vêzes a ação, com- 
pelindo-nos, guiando-nos, sujeitando-nos em muitas outras ocasiões. 
h medida que a civilização eresceu, que a técnica se aperfeiçoou, que 
a. cultura se alevantou, fomo-nos &proveitando da própria 
nat&eza, aos poucos nos tornamos donos de suas forças, submete- 
mo-las à nossa vontade e atividades, orientamo-las para se criarem 
novss condições, novos fatores no meio ambiente que facilitassem, 
melhorassem e aperfeiçoassem a vida terrena. Nessa marcha 
triunfal, o gênero humano muito deve à Geografia. A própria pa- 
lavra. está a dizê-lo: descrição da ,Terra, do astro onde vivemos. En- 
quanto a História, investigando o passado, nos orienta no presente, 
a Geografia, partindo do prespnte, norteia e aconselha o homem. 
para o presente e para o futuro. 

Hoje, quando a Geografia já se transformou em pesquisa, com 



observações e interpretações indispensá~~eis para a boa orient-ão eco- 
nômica e administrativa, vol~~emos os olhos aos fins do século XIX, 
e vemos Moreira Pinto fazendo com S. Paulo, Santos, Campinas, 
Bahia e Belo Horizonte, quase o mesmo que atualmente fazem os 
modernos geógrafos do Conselho Nacional de Geografia, nas chama- 
das anulises regionais, pesquisando as possibilidades das várias zonas 
geográficas, instruindo na melhor aplicação do trabalho humano, 
suavizando-o, ordenando-o, frutificando-o. 

Prevendo e preparando melhores resultados futuros, solucio- 
nando problemas sociais, políticos, administrativos e econômicos, 
1S se vão os geógrafos do nosso tempo em busca de dados, de informes, 
de leva~itamentos. Fazem-no sob o manto protetor das organizações 
e dos governos, cumprindo os deveres de uma. profissão utilíssima. 
ao vasto, ao imenso Brasil, cujo território, em parte, foi também 
oruzado, no final do séciilo X I X  e nos princípios do XX, por Alfredo 
Moreira Pinto que o estudou e o descreveu. E fê-lo A sua própria 
custa, sem auxílios, tirando do seu minguado bolso o necessário para 
realizar a sua obra patriótico-científica. 

Xão há muito, Pierfe Deffontaines, ao prefaciar uma das admi- 
ráveis publicações de O'Reilly Stenberg, certificava: "Esta ciência 
se aprende essencialmente sôbre o terreno. O geógrafo se forma 
realmente pela expedição, a excursão, a viagem. i3 preciso cami- 
nhar, ver, interrogar". 

Não foi sem motivos que Moreira Pinto se sentiu atraído pela 
ciência geográfica. Estudou-a, aprofundou-a e difundiu-lhe as no- 
ções; iiáo só colheu informações nos livros, nos relatos, nas descri- 
ções, nos relatórios ao seu alcance, mas também elaborou-as, bus- 
cou-as diretamente em viagens e excursões. Seus livros constituem 
fontes inestimáveis e feoundas, donde, a. jorro, brotam conhecimentos 
e informes nos vastíssimos campos da Oceanografia, Meteomgrafia, 
da Biogeografia e da chamada Geografia Social ou Política, com 
toaas as suas divisões: Indústria, Economia, Comércio, Organiza- 
cão Militar e Administrativa, Cultura e desenvolvimento espiritual, 
e isto tudo, na maioria das vêzes, entremeado de notícias históricas 
que mais interêsse e valor inculcam ao trabalho. 

* * *  
Alfredo Moreira Pinto pertenceu à Sociedade de Geografia do 

Rio de Janeiro porém jamais ingressou nos Institutos Históricos 2 

Geográficos Brasileiro e de São Paulo, apesar de possuir para isso 
excelentes credenciais. 

Eram bastante conhecidos os ideais republicanos de Moreira 
Pinto que não temeu apregoá-los e defendê-los em pleno regime mo- 
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.dirquim. O livro intitulado "A Cidade de S. Paulo em 1900", traz 

.aedicatória sugestiva: "Ao seu bom amigo e correligionário político 
Dr. Manuel firraz de Campos Sales e aos seus amigos Coronel Fer- 
nando Prestes de Albuquerque e Dr. Peixoto Gomide." 

Todos nós conhecemos êsses vultos nacionais, intimamente liga- 
dos à propaganda da República no Brasil, tendo sido, o primeiro, 
.deputado pelo Partido Republicano e o último, em companhia de 
Bernardino de Campos, o fundador na cidade de Ampam, do jorna! 

republicano: "A Bpoca". O Coronel Fernando Prestes fizera parte 
,do Clube de Itapetininga, organizado por Venâncio Aires. 

Contava Moreira Pinto 25 anos de idade quando editou dois 
pequenos livros, sob o pseudônimo de Esqwirros, nos quais repro- 
duzia os autos da Inconfidência Mineira e os têrmos do Processo 
Ratclif. O primeiro consagrou "As sagradas cinzas do Martir da 
Liberdade, Joaquim José da Silva Xavier e à heróica Província de 
Minas Gerais, Terra de seu Berço". No prólogo, não receou cri- 
iioar a orientação do Govêrno Imperial quanto ao ensino da História 
do Brasil, prochmando: "Já que a história do nosso pais procura 

obscurecer os serviços heróicos prestados por êsse vulto homérico. . . 
deixe a polícia imperial que o po~~o~busque,  na ciência da verdade, 
conhecer a vida dêsses homens que sofreram a morte por tentareni 
.quebrar as algemas do cativeiro dêste País, digno de melhores dias". 

Procurava tornar a opinião pública desfavorável ao Govêrno 
Monárquica, incentivando a revolta popular contra as instituições 
vigentes e tocando nas fibras sentimentais do povo, pela evocaçãn ,, 

dos heróis e mártires da liberdade. Nas páginas finais, ao descrever 
-e suplício de Tiradentes, fá-lo como que poèticamente, lembrando a 
magnitude do sacrifício de José Joaquim da Silva Xavier. 

A ação do político cruzoii-se com a do historiador. Preocupado 
em atacar o Império, Moreira Pinto prestou serviço valioso à histo- 
nografia, trazendo a lume, em 1877, paste dos autos da  Inconfidência, 
os interrogatórios de Tiradentes e de Tomás Antônio Gonzaga, O 

exame feito no corpo de Clkudio Manuel da Costa, a relação dos 
presos recolhidos à Fortaleza de S. José, na Ilha das Cobras, e 
Fortaleza de N. S. da Conceição, em outubro de 1791, além dz 
extensa lista de pesyas pa ta s  incomunicá.veis na mesma época, 
documentos de todas então desconhecidos. 

Igual valor histórico projeta-se de outro panfleto de Moreira 
Pinto publicado sob o título: "Processo Ratclif", e em ouja intro- 
duqãa não deixou perdida a ~ ~ o r t u n i d a d e  do ataque : "A monarquia 
hoje alevanta a estátua do sei1 homem. . . o povo quer também levan- 
tar  a estátua do seu mártir. .  . Deixai passar Esquirros. Êle não 

-vai perturbar vossa alegria, êle não vai despertar vosso herói; quer 



apenas oscular essas pedras sagradas que receberam três cabeças. 
decepadas pela mão do algoz e derramar sobre elas uma lágrima, 
lágrima que vale mais que êsses monumentos de bronze.. . A vós 
meus coucidadãos entrego êste processo; lêde-o e nêle aprendei o sa- 
crifício pela mais sublime de todas as causas. A Monarquia ji 
ergueu um dia a estátua dêsses três heróis. A forca é a única está- 
tua que ela concede aos homens livres. Vós tendes também direito de. 
erguer a vossa e essa será singela mas aublime e eterna". 

Sugestivamente, assinou estas palavras aos 7 de Setembro de 
1872, quando se passava o cinquentenário da Independência, e quando,,, 
no Largo de S. Francisco de Paula, se elerava par iniciativa do Ins- 
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a estátua de José Bonifácio 
de Andrada e Silva, inaugurada em presença do Imperador que, 
respondendo ao discurso do Dr. Joaquim Manuel de Macedo, então 
orador oficial daquele sodalício. pronunciou as expressivas frases: 
"As nações engrandecem-se com as homenagens prestadas aos seus 
varões ilustres; José Bonifácio de Andrada e Silva 6 digno da vene- 
ração que lhe tributam todos as brasileiros e que lhe consagro tam- 
bém como grato pupilo". 

Não se continha Moreira Pinto, criticando a homenagem pres- 
tada ao Patriarca, e, insurgindo-se também contra a ereção do monu-- 
mento a D. Pedro I ,  levada a efeito dez anos antes, lembrava o 
suplicio de João Ralclif, João Metro~vich e Joaquim da Silva Irou- 
reiro, logo após o desenlace da Confederação do Equador, quand*. 
ainda não tinham decorrido t r â  anos da ascensão do 1.O Imperador. 

Convicto de que a República seria benéfica para o Brasil, pos- 
tou-se ao lado de seus correligionarios políticos, na noite de 23 par% 
24 de fevereiro de 1873, quando se deu o assalto ao jornal "A Repú- 
blica", e, pela mauhá, já distribuía, na Rua do Ouvidor, o protesto, 
redigido por Quintino Bocaiuva, no ardor da refrega, e cheio de 
revolta contra o ataque àquele órgão do movimento renovador. 

Assinara em 1870 o famoso manifesto repiihlicano, três anos 
após ser obrigado ao abandono dos estudos de direito em S. Paulo, 
por falta de recursos. Bacharel pelo Colégio Pedro 11, graças à 
bôlsa imperial, exercendo desde 1867 o cargo de Professor Coadju- 
vante na Escola Militar, mantendo relações de amizade com o Impe- 
rador, não temeu perder as boas gracas do Monarca. Batalhou 
pelas idéias de liberdade, tanto na tribuna como na imprensa, e, no 
parecer relatado por Coelho Lisboa e apresentado à Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro, sóhre os "Apontamentos para o Dicio- 
nário Geográfico do Brasil", lemos que foi êle "Um dos espíritos qui; 
mais concorreu para a transformação sociai e política por que passoii. 
o Brasil no Último quartel do século passado em sua evolução". 



Moreira Pinto muito porfiou pela proclamação da República e 
nela depositou fé inabalável, ofertando-lhe a força do pensamento e 
a própria vida, quando a percebeu em perigo, quando sentiu abala- 
dos os alicerces que ajudara a fundamentar. Colocou-se então des- 
temidamente ao lado do Marerhal Floriano Peixoto, durante a Re- 
volta da Armada, alistando-se no Batalhão Republicano >lunioipai 
organizado pelo Dr. Henrique Valadares. Valeram-lhe o pôsto de 
Major os serviços prestados naquela cruciante fase da Repíiblica 
Brasileira. 

* * * 

Bela e irrestrita fé na Religião Católica Apostólica Romana, 
.sublimada pelo cumprimento rigoroso de seus preceitos, constituiu 
.outra característica da marcante personalidade de Alfredo Moreira 
Piiilío. Satisfazia fielmente as obrigaçóes de bom cristão e resigna- 
ra-se ante os desígnios do Supremo Criador, de quem recebia as 
vicissitudes da vida como provação terrena para alcanear o benz 

,eterno. Nas suas vitórias, nas suas conquistas, nos poucos momentos 
de felicidade que desfrutou, rendeu grasas à infinita bondade do 
Senhor. Em chegando ao fim da maior tarefa que empreendera,ao 
ver coroada sua dedicação e constância, ao sentir que o próprio 
esforço e o valor pessoal tinham vencido inúmeros obstáculos e tro- 
peços, quando emocionado folheou carinhosamente as últimas páginas 
manuscritas do "Dicionário Geográfico", voltou o espírito para o 

.alto e exclamou: - "Meu Deus". 
- "Graças infinitas Vos dou, Senhor, por não me terdes desam- 

parado, dando-me coragem e resignacão para ultimar êste trabalho". 
- "Quantas vêzes, o desanimo de mim não se apoderou, em 

meio das dificuldades que me salteavam! 
- "Mas Vós, misericordioso como sois, me dáveis coragem parn 

prosseguir. 
- "Cheguei ao têrmo, e isso, só devido à Vossa vontade. 
- "Almejo pelo momento em que, desencarnado, possa ajoe- 

lhar-me humildemente diante de Vós, e beijar, com o fervor de uni 
,-rente sincero, Vossas divinas mãos. 

- "Obrigado, meu Deus !" 
São palavras que não permitem comentários. 
A piedosa virtude da caridade assenhoreava-se frequentemente 

da sua pessoa Durante algum tempo, exerceu o cargo de Provedor 
d a  Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, onde, entre outras beue- 
merências, criou uma eseola para pretos onja direção confiou a uma 
filha de Fagundes Varela, a qual encontrara em miséria extrema 
quando exeursionava no Estado do Rio de Janeiro. Êsse cargo êle o 



destinara a seu filho Justiniano. . . I3 pequenino mas expressivo epi- 
sódio que bem demonstra como agia desinteressadamente o mestre.. 

A longa e tranqüila carreira de Alfredo Moreira Pinto, como 
professor catedrático, se turvou por um incidente com o Conde dlEu,. 
quando o Príncipe Consorte visitava a Escola Militar, no dia 18 de- 
julho de 1882. Em plena aula, desavieram-se o Príncipe e o Mestre, 
protestando o primeiro contra asserções do segundo, referentes aos 
Ot:satinos de Carlos IX, Rei da França, na trágica noite de São Bar- 
tolomeu. 

Alberto Rangel, em sua esplêndida biografia de Gastão D'Or- 
leans, assevera que, ap& a entrada do Conde d'Eu na sala de 
aula, "O professor iueontinenti mudou o tema, tomou por assunta. 
da  preleção a Saint Barthélemy e tomando a sua férula chamou a 
contas o rei quinhentista, entrançado ao príncipe presente mais pelo.. 
intento ferino do professor que pelo sangue diluído na trama de um 
abolório". Daí o protesto do rebento da Casa Real francesa. 

Afirma Moreira Pinto ter exigido a retirada do Conde d'Eu,. 
"Dizendo-lhe que se êle era Principe eu era Imperndor duraate 
tampo em que desempenhava as funções majestáticas de Professor". 

O Comandante da Eseola Militar, Brigadeiro Severiano Martin3 
Fonseca, depois Barão de Alagoas, censurou o Professor em "reser- 
rado". Alberto Rangel cita um trecho da censura, que deveria ter 
calado fundo no amor próprio do mestre: - "Por esta ocasião devo. 
prevenir a V. S. que só se vestirá de prestígio e por êste modo hon- 
rará a Escola, quando, sabendo respeitar a quem deve, conseguir. 
captar o respeito de que precisa". 

Moreira Pinto, conforme suas próprias palavras, pedira "Vênia 
para responder e representar em "reservado" contra o "reservado". 
Ambos os pedidos lhe foram recusados. 

Pela segunda vez chamava-lhe a atenção o mesmo militar quo- 
não vacilou mandar suhmetê-10 a Conselho Disciplinar. Ao que pa- 
rece interveio o Imperador, e, sustada, ficou a medida reduzida ;, 
uma comunicação à Congregação da Escola, que unânimemente eon- 
signou em ata: "Estranhava e lastima-ua que se tivesse dado a d u - ~  
dida falta, pedindo ao General Comandante comunicar oficialmente 
esta sua resoluqão ao Sr. Moreira Pinto." 

No dia imediato, o Professor requeria jubilação por motivo d!! 
saúde. Respondendo ao pedido, o Comandante da Escola informou 
que, nomeado catedrático não havia dois anos, sòmente seria possível,. 
den6ro da lei regulamentadora, conceder-lhe jubilação se fosse con- 
tado o tempo de trabalho como Professor Coadjuvante, perfazen- 



do-se assim os quinw anos exigidos pelo regulamento. E por sobre 
tudo isso se tornava ainda necessárja ordem imperial para ser la- 
vrado o decreto. 

Submetido à inspecção de saúde, o parecer da junta médica re- 
velou moléstia incurável, que o incapacitava para o serviço ativo. 
Mau grado êste laudo, Moreira Pinto não obteve despacho favorável. 

Dirigiu-se então ao Paço de S. Cristóvão e solicitou a interfe- 
rência do Monarca no sentido de lhe ser dada aposentadoria. D. 
Pedro respondeu-lhe: "Não o jubilo; o senhor é pobre e sua família 
precisa de recursos". 

Passou-se o tempo e, aos 7 de março de 1889, quando era reorga- 
nizado o ensino n a  Escola Militar, a substituição de hloreira Pinto 
{bntrou no plano da  remodelação. 

O Diretor Francisco Manuel das Chagas historiou o assunto 
em ofício remetido ao Ministro da Guerra, lembrando alguns prece- 
dentes quanto ao tempo requerido para jubilação, originários de 
imperiais resoluções, como acontecera ao repetidor Major Bibiano 
Sergio de Macedo da Fontoura Costalat e ao adjunto Feliiberto 
José de DIenezes, em cujas folhas de serviço constava o tempo em 
que exercera o primeiro o cargo de coadjuvante e, o segundo, o de 
repetidor interino. 

Baseado nisso, o Ministro da Guerra Tomás José Coelho de 
Blmeida exarou, em 9 de março de 1889, o seguinte despacho: "Defe- 
rido, lavre-se o decreto de jubilação, contando-se ao suplicante 
tempo em que exerceu, seminterrupção, o lugar de coadjuvante". 

Aos 29 de marqo, o jornal "O Pais" qualificava de equânime a ati- 
tude do govêrno, além de justo o ato do Ministro da Guerra o qual, 
aãn querendo "Demitir o professor, preferiu conceder-lhe a jubi- 
lação". O mesmo matutino reprovava o procedimento de Moreiri 
Pinto por se "Apresentar como vítima de violência do gorêrno por- 
que este lhe concedeii, com a maior generosidade, a jubilação reque- 
rida, quando êle, o professor jubilado, se considera Itomem perfeita- 
mente válido no gozo d a  nwáor vitalidade". 

Originara estas assertivas a carta J e  Moreira Pinto datada de 
21 e publieada a 22 de março pelo mesmo jornal e por outros do 
Rio de Janeiro e cujo teor é o seguinte: - "Agradeeendo a V. S., 
às redações do "Diário de Notícias" e do "Novidades", os artigos 
que publicaram a respeito da minha jubilação forçada no lugar de 
professor de história e geografia que, há mais de 22 anos, exerço n a  
Escola Militar desta corte, tenho a hcnra de declarar a V. S.  que, se 
o govêrno tiver a infeliz lembrança de reconsiderar o ato tirânico que 
praticou, estou resolvido a não voltar mais a desempenhar as funções 
inerentes àquele lugar". 



"Publicada como se acha a disposição do go'ovêrno, de arran- 
car-me do corpo docente daquele estabelecimento, publicado já pelo 
"Jornal do Coméroio" o nome do meu substituto, ser-me-ia desou- 
roso voltar a exercer uma profiss8o para a qual o govêrno acaba de 
deèlarar-me incompetente". 

Rebatendo as explicações do "O País", favoráveis ao govêrnc, 
o "Novidades", do qual era redator Alcinda Guanabara, inseriu, 
dias depois, a seguinte nota: "Para se justificar a violgncia prati- 
cada contra êsse ilustre membro da Escola Militar, mandou o Go- . 

,, 

vêrno publicar ontem, num jornal que aí há, que fora sua S. S. quem 
pedira essa jubilação, sujeitando-se à inspsão de saúde e fora jul- 
gado tuberculose". 

"Estamos autorizados a declarar que essa jubilação fora pedida 
em 1882, há portanto 7 anos". 

Na véspera, o mesmo jornal, sob o título: Jubdqáo Força&, 
acusava o Conde d'Eu e o Sub-Ministro da Guerra, finalizando: - 
"Proclame-se pois que os lentes de nossas academias devem ir 
levar as suas convicções científicas à aferição imperial para não 
serem um dia vitimados pelo augusto discordante". 

Realmente ca.usara surpresa e sensação o decreto de 16 de março 
de 1889, que jubilou Moreira Pinto, concedendo-lhe ordenado pro-, 
porcional, ao tempo de serviço. Fervilhavam no calor da propa- 
ganda política, no mais aceso da luta de'regimes, na pira esbraseada 
do idealismo, no entusiasmo viril e renovador dos criadores da Re- 
pública, os pródromos do 15 de Novembro. O gesto do govêrno para 
com o antigo professor que alimentava e apregoava idéias repu- 
blicanas, levantou vozes de protesto e repfimenda. A má vontade e o 
ambiente hostil, de há muito enfrentadas pelo Conde d'Eu, mais se 
aeentua~am. Parte da imprensa carioca se rebelou e, no "Diárir~ 
de Notícias" de 21 de março, Riii Barbosa proclamava: "O DC. MO- 
?eira Pinto é aquêle consciencioso professor de história que expondo 
a seus discípulos em presença de S. Alteza a tragédia sombria e san- 
guinária da "Noite de S. Bartolomeu," ousou não mentir, refe- 
rindo-se à. responsabilidade de Carlos IX no assassinato de Coligny 
e na tmcidação dos piotestantes". 

"O professor é inviolável e soberana na sua cátedra. N i é m ,  
nem o próprio monarca se ali se achasse, podia legitimamente inter- 
rompê-lo e desmentí-10. Não sucedeu porém assim. O Dr. Moreira 
Pinto recebeu nas faces afrontosas uma violenta interrupção e uma 
deuegaçãa irosa que desautorava o lente perante os seus alunos. A 
firmeza eom que o ilustre professor manteve a autenticidade da afir- 
mação em presença de seu poderoso impugnador.. . incompatibii- 
zou-o com influências formidáveis no Paço". 



"Quiseram então demitir o Dr. Moreira Pinto e êste quis ju- 
bilar-se mas S. Majestade opôs-se peremptòriamente a ambas essas 
soluções." Por várias vezes, ainda o famoso baiano analisou o inei- 
d:ente, tecendo eloqüentes, magistrais e tremendos libelos contra a 
monarquia, espalhados aos quatro cantos do país pelo "Diário de 
Noticias". E ,  para a propaganda republicana, não se poderia de- 
sejar melhor arma, mais ppderoso argumento que influenciasse 
favoràvelmente a opinião pública. Só mesmo a pena admirável de 
Rui Barbosa, forjada nos atributos da genialidade, conduzida pelas 
auas aprimoradas qualidades de joriialista e guiada. pela sua fulgu- 
rante inteligência, profunda cultura e pela beleza de seus ideais, sa- 
beria fazê-lo tão bem como realmente o fêz. 

Os editoriais redigidos pelo graiide Rui foram, porém, eomen- 
tados por Alberto Rangel: - "Ligando fatos segundo seu propó- 
sito, assim excitava Rui Barbosa a opinião brasileira, açulando-a 
contra o Conde d'Eu, armando presunções indignas do culto à jus- 
li* que alardeava. Não contente de pôr de lado a iuteneão mani- 
festa de ofender o Príncipe por parte de Moreira Pinto que inter- 
rompeu o assunto em discussão para escolher o tema que duplamente 
molestava a realidade e o Conde d'Eu, Rui Barbosa tentou subsere- 
ver a legitimidade da balela do Huguenote d'Aubign6". 

" E  terçando armas.. . êle rememora%-a o incidente' de 1882, em 
frases que a paixão política explorava tudo que favorecesse os maus 
argumentos". 

"Diz-se que o Príncipe ao entrar na aula de hloreira Pinto tinha 
ecnservado o boné à cabqa, acreditando-se que tal fato determinou 
a reação do professor molestado e o levou a atacar o Valois-Capetín- 
geo de 1572 para ferir o Capeto-Bourbon de 1882. Como propó- 
sito da parte do Príncipe essa atitude de não se descobrir seria inex- 
plicável; não haveria razão para isso nem a edueaçáo de Sua Alteza 
o permitiria em caso algum. Sobra a consideração da inadvertência 
o que tudo. explicaria", continua Alberto Rangel, empenhado em 
ciefender o Conde d'Eu. 

Ficam assim de nm lado as opiniões favoráveis a Moreira Pinto. 
De outro as exaradas em defesa de Gastão d70rleans. E,  tentando 
analisá-las, sobrepaira o desejo ~ s i o s o  do historiador, buscando a 
luz da verdade para a compreensão e completa elucidação dos acon- 
tecimentos. 

Ainda recentemente, Roberto de Macedo, incansável comentador 
dos fastos de nossa História, anotou o testamento do General Afonso 
Monteiro, aluno da Escola Militar na ocasião do incidente, ao qual 
porém não assistiu, mas que teve oportunidade de ouvir descrito por 
contemporâneos a dramática cena passada na aula de história. Eis o 



seu juízo: - "Por uma coincidência ou mesmo propositadamente ... 
pela sua intranaigência republicana", Moreira Pinto que explanava 
assunto referente à Revolução Francesa, conseguiu meios de relacio- 
116-10 com a noite de S. Bartolomeu, originando os protestos do Conde. 

Quem teria razão? Categórica e positivamente não podemos res- 
ponder. Talvez mesmo ambos não a tivessem, sendo as duas par- 
tes contendoras culpadas pelos próprios excessos e arroubos. 

Acertada opinião emitiu Roberto de Macedo sôbre o ineidentc 
que "Ainda não permite juízo definitivo", não alcançando  dirimi^^ 
as controvérsias", o próprio e fidedigno testemunho do General 
Afonso Monteiro. 

Ao Imperador, uniam Moreira Pinto os liames sentimentais de 
um coração grato e de profunda admiração. 

Depois da  Proclamação da República e do passamento do Mo- 
narca assistiu, durante onze anos, 2s missa rezadas por intensão 
de D. Pedro 11, a quem chamava virtuoso amigo. Valeu-lhe a gene- 
rosa atitude críticas acerbas que provocaram longuíssima carta. pu- 
blicada no "Jornal do Comércio", confessando o culto de veneração 
que mantinha pela memória do Monarca, a simpatia, a amizade ,: 

mesmo a compreensão que os ligou em vida. 
A carta exalta a magnanimidade do Imperador de quem Alfredo 

recebeu auxílios pecuuiários quando estudante na Academia de Di- 
reito de S. Paulo, apesar de já nutrir e propagar idéias repub1icana.s. 

Em fato passado na Escola Militar quando a visitava o Mo- 
narca, patenteia o seu interêsse pelo Mestre de História e Geografia: 
- "Como vai o Moreira"? perguntou: ao General Polidorn 

que, relacionando a pergunta com um deputado pelo Amazonas, res- 
pondeu: "Está muito desgostoso com a política da Provincia". 
- "Não é dêsse Moreira que peço notícias, mas do Moreira 

Pinto, o republicano", disse o Imperador. 
- "Quer ver V. M. como êle está tratando da República.?", 

inquiriu o General. 
Ambos se dirigiram para a sala de aula e assistiram uma pre- 

leção de Moreira Pinto, a explanar, por coincidência, o ponto do 
dia: RepÚ.bEicrs Romana. 

Podemos lemhrar outro episódio que também demonstra como 
D. Pedro I1 se interessava pelas realizagóes culturais. Após exami- 
nar o? originais do "Dicionário Geográfico", entregou a Moreira 
Pinto, dentro de um envelope, dois contos de Pé&, solicitando mo- 
desta e generosamente: "Não diga a pessoa alguma, nem mesmo à 
sua família que eu o auxilio". 



Grato e leal foi o Professor, ao expor sinceramente e de público, 
os favores recebidos. "Só fui jubilado quando apanharam o Impe- 
rador com a memória enfraquecida" declarou, referindo-se à recusa 
de D. Pedro I1 de assinar o decreto de sua exoneração apresentado 
pelo Ministro da Guerra João José de Oliveira Junqueira, logo dc- 
pois do assalto ao jornal "A República". No segundo dos artigos 
publicados no "Diário de Notícias", sob a epígrafe: Aos nzw com- 
cid&os, se encontram as palavras: "Como republicano, Senhor, sou 
vosso adversário político. A gratidão, porém, que vos devo será 
eterna e irá com os anos tornando-se maior, porque a velhice tem o 
privilégio rle vigaar todas as virtudes". 

Na madrugada de 16 de novembro de 1889, com pernis& do 
General Deodoro, despediu-se do Imperador deposto, fixando em 
frases expressivas a triste cena: - "Quando enfrentei.. . meu res- 
peitável, virtuoso e venerando amigo; quando vi a sua fisionomia 
traduzindo a dor que lhe torturava a alma; quando ri a sua barba 
e os sem cabelos mal cuidados e embranqueeidos pelos anos e pelos 
sofrimentos físicos e morais; quando vi aquêle homem que, durante 
bessenta anos, pGidira, com patriotismo inexcedível, os destinos 
dêste país, cercado apenas por alguns amigos, abandonado por êste 
povo que dias antes o cobrira. de aplausos, tive uma emoção tão vio- 
lenta que receei ser acometido por uma síncope". Em frente a êle, 
disse-lhe : 
- "Venho apresentar a V. M. as minhas saudosas despedidas". 

Ia  oseular-lhe a mão heufazeja., quando êle a retirou já pedo dos 
lábios. 
- "Retirei-me com os olhos marejados de lágrimas". 
"Desci vertiginosamente as escadas e, ao penetrar na praça, 

atravessei por entre aquela mole de soldados.. . Afigurou-se-me as- 
sistir a um dêsses espetáculos que a antiga Roma oferecia aos dis- 
solutos césares. Parecia-me ver dois cristãos, de joelhos, com os olhos 
voltados para o céu, esperarem que as feras, saindo de suas jaulas, 
invadissem a arena do anfiteatro, e, sedentas de sangue, se arrojas- 
sem contra êles, dilacerando-lhes as carnes". 

Finalizando, exortava a si mesmo: "descerra as portas do san- 
tuário de tua alma e expõe à luz do sol os atos de beneficência que 
recebeste do melhor de tew amigos". 

* * * 
Alfredo Moreira Pinto faleceu aos 26 de abril de 1903, no prédio 

n." 61 da Rua São Franeiseo Xavier (atnal 363). Contava 55 anos 
de idade, a maior parte dos quais, prestantemente entregue ao ser- 
viço da cultura, da ciência e da grandeza do Brasil. 



Em ;um dos necrológios, houve quem dissesse: "Fica.. . o seu 
nome ligado às obras de ciência e tanto b&ta para que não pereça ... 
embora o tenha esquecido a memória volúvel dos homens". 

"Um dia entre os volumes de uma biblioteca, alguém, majs 
justiceiro do que nós, descobrirá os seus livros e então será dado $. 
sua memória o que a sua pessoa não alcançou". 

Errou quem fêz êste vaticínio. Seus livros não ficaram perdi- 
dos nas bibliotecas. Mui diversamente, o seu "Dicionário Geográ- 
fico" foi, é, e será sempre consultado, e, hoje, estamos evocando a 
memória de sua tão sugestiva existência, oumprindo um dever im- 
pôsto pela História, onde se registram e anotam os reais valores 
da humanidade. 

Não raro, durante os meses que lhe a morte, 
ouvia-se, já noite alta, o diálogo entre o Professor e dona Luisa 
Gabina, sua dedicada esposa: - "Vem dormir". 
- "Estou fazendo o meu Dicionário". 
- "Você está é cavando o seu túmulo", respondia-lhe D. Zi- 

zinha, num pressentimento inexplicàvelmente certo, que muitas vêzes 
aperta e ecmpunge os corações que verdadeiramente se amam e se 
entendem. Foi numa cena idêntica a essa que êle externou alegre- 
mente: - "Acabei de escrever o último verbete". Imgo após, come- 
$aram as garras da morte a fazer pressão sôbre aquêle corpo já can- 
sado e quase exausto de trabalho. Vitimou-o um ictus hemorrágico e, 
após a hemiplegia e o estado comatoso, afastou-se definitivamente 
cio mundo material; aquêle batalhador incansável. 

Na maioria das vêzes, os grandes homens, os grandes realizado- 
res não sentem a sua obra terminada. Os projetos de futuros tra- 
balhos, o delineamento, o acabamento e o aperfeigoamento de anti- 
gas ou de novas tarefas continuamente lhe8 agitam o cérebro e a 
alma e sòmente em raras ooasi0es são capazes de exclamar: Acabei de 
escrever o Úitimo verbete", mas dizem-no sob a impressão errônea 
de que realmente chegaram ao fim, de que, daí por diante, gozarão 
cr descanso merecido de quem já. muito labutou. São sensações mo- 
menaneas, oriundas da satisfação e da alegria por ver transfor- 
mado em realidade um dos seus sonhos. É um momento feliz inten- 
samente vivido por todos os que atingem a meta. almejada. 

Moreira Pinto usufruiu êsse momento feliz, encheu-se de sa t i s  
fação e tranqüilidade, quando afirmou & companheira de sua exis- 
tência ter escrito o seu Últ.imo verbete. 

Não haveria melhor instante para que deixame a vida, para que 
se  apartasse do peregrinar terreno ao qual seguidamente roubava 
preciosas horas de repouso a fim de completar e aumentar o seu 
Dicionário, tendo como supremas objetivos engrandecer a cultura e 



a ciência do Brasil, facilitar os estudos futnros, tornar menos penosa 
a busca e a pesquisa para outros chegados depois dêle. Assim, intei- 
ramente empolgado na plena integralização das funções de mestre, de 
cientista e de exemplo, teve a gui&lo, a conduzí-10, R impelí-10, a 
eleva-10, o espírito idealista de um fervoroso patriota. 

Enganou-se também quem disse: "Alfredo Xoreira Pinto mais 
amou a terra do que a gente". Se, física e antropogeogràficamente, 
êle a descreveu com toda a sua pujança, assinalando-lhe os tesouros, 
cantando a beleza da flora e da fauna, o esplendor das serras e dos 
rios, a potenoialidade dos saltos e das cachoeiras, o doce mnr- 
múrici das cascatas, a sua cultura, a sua história, enfim o corpo e a 
alma do Brasil, fê-lo em um transporte, em idílico arroubo de amor 
pela totalidade brasileira, pelo seu conjunto, pela natureza pródiga, 
acolhedora e protetora de nosso riucão, que enlaea, em amplexo ge- 
nefoso e fecundo, os brasileiros de todos os extremos, do Atlbtico 
aos confins do Oeste, das coxilhas do Sul à fabulosa Amazônia. 

Alfredo Moreira Pinto, na sua estremecida afeição pela Pátria, 
arnau-lhe a gente através da terra. Amou tanto uma como outra. 
A Gente Brasileira e a Terra Brasileira, ambas couberam, repartida- 
mente, em toda a sua expressão, valor, beleza e riqueza, dentro do seu 
pujante cérebro de sábio e de seu imenso cora$ão de patriota. 





José Vieira Fazenda 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ PEDRO LEITE 
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Br. Presidente, Exmas. Senhoras, iVeiis Senhores, 
Prezados Consácws. - 
"A vossa memória não perecerá porque, nesta Casa, nada passa, 

nada desaparece; tudo é vida, tudo é futuro. O próprio passado é o 
nosso presente", foram palavras de Eugênio Egas, ao tecer o elogio 
de Vieira Fazenda, neste salão augusto, onde hoje novamente nos 
reunimos. Razões de sobra possuía o orador do Instituto quando 
assim se manifestou, pois ainda permanece viva, enaltecendo e nobi- 
litando o nosso sodalício, a memória de tão ilnstre sócio correspon- 
dente. Nunca negamos o passado; ao contrário, trazemo-lo em 
constante presença no espírito, fazendo do culto à História a função 
precipua desta Associação para a qual, aos 20 de março de 1902, 
ingressava a figura singular de José Vieira Fazenda, o historiador 
insigne, carioca de nascimento, médico de nomeada da Capital da 
República. A proposta, com data de 20 3e fevereiro, veio encami- 
nhada por Manuel Pereira Guimarães, Miranda Azevedo e Dionísio 
Caio da Fonseca, signatários felizes daquela valiosa aquisição, a t r a  
vés da qual o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. se sentiu 
dignificado e sobretudo beneficiado com a solicitude e o eariuhoso 
interêsse do novo integrante. 

Passar-se-á. no próximo 28 de abrq o primeiro centenário do 
nascimento daquele que a nossa tradicional Instituição houve por 
bem homenagear esta noite. 

Vieira Fazenda veio à luz na rua do Açougue Velho, antiga rua 
Padre Vicente, mais tarde do Cotovelo e por £im, gloriosamente, rua 
Dr. Vieira Fazenda, homenagem merecida e justa que ihe rendeu a 
cidade do Rio de Janeiro. 

Eram seus genitores a brasileira Dona Rosa Maria Ckndida Fa- 
zenda e o Sr. Antônio Cândido Daniel, originário da Ilha Terceira, 
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radicado na Capital do Brasil onde desenvolvia atividades comer- 
ciais, e que herdara do pai, também português, José Vieira Fazenda, 
o estabelecimento situado na esquina da rua do Cotovêlo com a da. 
Afisericordia. Recebeu, portanto, o nosso homenageado, o nome do 
avô paterno, cuja memória tão bem soube honrar e elevar. 

Órfão aos doze anos, passou Vieira Fazenda a residir em com- 
panhia do Sr. José Tavares da Silveira, amigo da família. Matri- 
culado no Colégio Vitório, concluiu ali os estudos das primeiras le- 
tras, frequentando mais tarde o Externato do Colégio Pedro 11, e 
finalmente o Internato, onde recebeu o grau de bacharel em ciên- 
cias e letras aos 8 de Dezembro de 1865. Fêz curso brilhante, que 
sempre lhe dava direibo ao banco de honra entre os con- 
discípulos. Ao seu lado, sentavam-se outros que se tornarism 4- 
lebres na cultura brasileira: - Joaguim Nabuco, Moncorvo E'iguei- 
redo, Rodrigues Alves e Chaves de Faria. Dêsse período, deixou 
muitos escritos eivados de humorismo e graça, características da jo- 
vialidade estudantil por êle focalizada em trechos intefessaatís- 
simos. Quando Rodrigues Alves ocupava a Presidência do Brasil, 
visitou o Instituto Histórim, demorando-se em palestra com o antigo 
eondisoípulo, insistindo, ao se despedir, para que Vieira Fazenda. 
fosse almoçar ou jantar no Catete. "Nuncaras - exclamou Fazenda. 
No dia em que soubessem que me sentara à mesa do "rei", choveriam 
os pedidos e não teria mais um só instante de sossêgo." 

A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro recebeu-o em 15 
de março de 1866 e deu-lhe o grau de doutoramento, aos 9 de janeiro 
de 1872, celebrando com distinção a tese defendida aos 27 de dezem- 
bro do ano anterior: - "Do mefitismo dos esgotos em relação & 
cidade do Rio de Janeiro e de sua influência sôbre a saúde pública". 
Contava vinte e quatro anos de idade e já então os dotes de inteli- 
gência e erudicão empolgavam os colegas que o elegeram orador da 
turma na qual se salientavam João Martins Teixeira e Aureliano 
Ramos, futuros abkilhantadores do Corpo Docente da Faculdade de 
Medicina. Apaixonava-o a ciência e arte hipocráticas e entre elas e 
Clio, musa inspiradora da História, viveu proveitosa existência. 

Na intimidade familiar, desfrutava o convívio de ilustres facul- 
tativos, seus cunhados, o Dr. João Antônio Kelly de Godói Botelho, 
encarregado de um Departamento no Hospital da Misericórdia, e o 
Dr. Antônio Fernandes Pereira Portugal, Chefe de Enfermaria de 
Estrangeiros do mesmo nosocômio e benemérito da Caixa de Socor- 
ros D. Pedro V, famosa pelos benefícios espalhados. 

Efetivado, logo após a formatura, no cargo de Médico Interno 
do Hospital da Misericórdia, dedicou-se carinhosa e efieiente- 
mente ao sublime werdóeio da profira50 que escolhera. NEo pou- 



pava esforços no afã de aliviar as dores alheias, levando confôrto 
físico e espiritual aos sofredores. Sua dedicação patenteia-se com as 
honras de ;Major Honorário do Exército, concedidas pelo Mareohal 
Floriano Peixoto, Presidente da República, por não ter faltado uma 
só vez ao Eospital no decurso dos trágicos e dolorosos dias, vividos 
pela população do Rio de Janeiro, quando da Revolta da Esquadra. 
A êsse respeito, diz Max Fleiuss: "Quiseram por isso conceder-lhe 
as honras de coronel, o que éle recusou imediatamente". 

Nnnoa negou o juramento hipocrático, nem tamponco a miseri- 
cordiosa divisa: "Divinum opuls sedare dolmm", provando em 
todas as ocasiões a perfeita realização de uma dar qualidades essen- 
ciais do médieo: - Amo@ ao Próximo. Na santa luta contra a 
doença e os terríveis males corporais, faziam-lhe companhia o Pro- 
fessor Benício. de Abreu e os doutores Agripino Xavier e Correia 
Dutra, nomes ainda lembrados com gratidão e reconhecido afeto 
pelos cariocas. 

Em 1881, Vieira Fazenda deixava o Hospital da Misericórdia e 
transferia suas atenções para o Hospital São João Batista, ali perma- 
necendo quatro anos, passados os quais assumiu a direção da 26." 
Enfermafia do Hospital Geral, onde at; falecer trabalhou trinta e 
dois anos, afanosas e profícuos em prol do bem alheio. 

Ao íntimo cafidoso justapunha intensa piedade cristã, repleta de 
sentimentos elevados e de profunda fé. Nos domingos, ouvia missa 
na Capela da Misericórdia, após visitar os doentes da enfermaria. 
Exerceu o cargo de Provedor em duas irmandades: a do Sacramento 
e a de São José, beneficiando-as com incansável atividade. Devoto 
de Nossa Senhora de Santana, ofereceu à Enfermaria que chefiava 
uma imagem da Santa, pertencente a seus antepassados. E o azeite 
da Iamparina para lhe iluminar o altar nunca permitiu que outrem 
mantivesse. Jamais se deixou embevecer pelas atrações da política. 
Desfrutava sólido prestígio na Fregnesia de São José, teatro de suas 
benfeitorias profissionais, e, caridoso como era, grangeara inúme- 
ras amizades que bem o poderiam'amparar nos choques políticos. 
No entanto, Limitou-se ao cargo de Intendente Municipal de 1895 a 
1896, durante o período republicano, tendo acompanhado sem exces- 
sos a política liberal, na vigência da monarquia. Foi também jui% 
de paz em seu distrito. 

Personalidade atraente, Vieira Fazenda apresenta muitos as- 
pectos sob os qnais poderia ser estudado. Um déles, por exemplo, 
constituía-se pelos hábitos e extremamente metódiw, mantinha vida 
reguYaríssima, norteada por costumes sãos e higiênicos. Neste sen- 
tido, pesara, náa s6 o seu modo de ser, mas também a profissão que 
abraçara. Levantaya-se muito cedo, preferia os longos passeios a 



pé e sempre conservou certa aversão pelos transportes mecanizados, 
como o trem, o automóvel e o próprio bonde elétrico. Conta Max 
Fleiuss, em "Recordando", que "Certa vez o saudoso Afonso Ari- 
nos obrigou-nos, a Vieira Fazenda e a. mim, a longo passeio, sendo 
o ponto principal a Quinta da Boa Vista. Passamos por um grande 
susto pois Fazenda não andava quaie de auto e sentia-se indisposto. 
Felizmente tudo passou e o velho historiador da cidade deu-nos 
uma lição deliciosa, indicando-nos sítios, esclarecendo-nos sobre uma 
infinidade de pormenores. Fazenda possuía o orgulho de conhecer 
a sua cidade, buscando sempre aprimorar as investigações". 

O Secretário Perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Bra- 
sileiro era seu companheiro frequente de passeios, especialmente da- 
queles cujo objetivo se resumia em pesquisas locais ou em visitas a 
sítios históricos. 

Ao ingressar no Instituto ~is tór ico ,  ainda jovem, por volta de 
1900, impressionou-se Max com o grade número de anciãos que ali 
encontrava e um belo dia externou a Vieira Fazenda: - "Casa de 
Velhos" ! 

"- Não senhor, respondeu-lhe o amigo. Aqui entram moços 
que resistem e vão quase sempre além da casa dos setenta". 

Finalizando esta sua reminiscência, ainda no livro "Recor- 
dando", acrescenta Max Fleiuss, já então entrado em anos: - 
"Vieira Fazenda tinha completa razão. 33 o que a. mim acontece". 

A vida cotidiana padronizava pelos próprios misteres. Ma- 
drugador, às seis e meia da manhã já ingressava no nospital, visi- 
tando os doentes e tomando as providências para o bom desempe- 
nho dos trabalhos na enfermaria. Conversador admirável, erudito, 
amigo do passado, conhecia perfeitamente a crônica da rrelha cidade 
de São Sebastião, e atraía ouvintes com a prosa amena, humorística 
por vêzes, mas sempre cheia de ensinamentos, graças às pesquisas, ao 
espírito altamente observador e aos seus vastos conhecimentos. A en- 
trada principal da Misericórdia e a Farmácia de João Luíz Silva, 
situada na rua da Misericórdia, eram os pontos habituais de reunião. 
Nesta última, dava consultas, recebia os chamados a domicílio e cava- 
W a v a  com os amigos e colegas. 

As onze da manhã, galgava a escadaria de acesso an Institutc 
Histórico, para onde ingressou como Bibliotecário a& 6 de março de 
1898, por proposta do Presidente daquela Instituição, o Conselheiro 
Olegário Herculano de Aquino e Castro. Não pertenceu, porém, ao 
quadro social do Instituto, apesar de insistentes convites. A tenaz 
relutância originava-se em "iuveucível escrúpulo", dizia o Dr. Ramiz 
Calvão, ao lhe fazer o necrológio em 21 de outubro de 1917. Mestre 
Afonso de E. ,Taunay, que teve oportunidade de conviver com 



Vieira Fazenda, relatou-nos a energia de suas respostas às instancias 
'de vários membros daquela entidade cultural, sequiosos de possuirem 
no quadro dos sócios o nome de Vieira Fazenda. "Sou empregado 2 

como tal nunca poderei ser patrão", clamava éle quando o assedia- 
vam. Recebia modesto estipêndio e diante disso, profunda e escru- 
pulosamente honesto, não se julgava com o direito de integrar i, 

quadro social. No entanto, é Ramiz Galvão quem afirma: "Xão foi 
sócio efetivo, benemérito ou honorário do Instituto mas.. . se asso- 

4 o u  de coração à nossa vida, efetivamente, com a. mais alta beneme- 
rênoia e fazendo a maior honra ao seu muito amado Instituto". 

Ali consultava obras e documentos, em regra, desde às onze da 
manhã até às três da tarde, iluminando os salòes do Instituto His- 
tórico com sua presença, com a palestra erudita e agradável e sobre- 
tudo com terno desvêlo e carinhoso amor. Referindo-se à atuação do 
historiador na biblioteca do Instituto, faz o elogio Max Fleium 
quando assevera: "De cuja competência e grande amor aos livros 
-houve imediatamente abundantes provas, constituindo-se a sala de 
leitura.. . num centro de pesquisas. 

Sempre jovial, exclamava ao franquear a porta da sala de lei- 
tura: "Pónos eucléias páter" - O trabalho é o pai da  glória. - As 
três horas da tarde, quando encerrava o expediente, dirigia-se tru- 
culentamente às pessoaa presentes: - "Claitdite jam riuos, p e i i  sat 

.prata biberzmt", ou, em palavras mais explícitas: "Ponham-se 
na rua? 

A Capistrano de Abreu Ligou-o sólida amizade. Espicaçavam-se 
mùtuamente, degladiavam-se nas conversas, dando vivacidade e ale- 
gria à bela intimidade que gozavam. Vieira Fazenda era a ' ' T a p e ~ a  
Velha" para o autor de "Ensaios e Estudos" a quem aquêle apo- 
,dava com o célebre "Cariry Jaguaribara", tão aproveitado por Mar- 
tim Francisco, o terceiro, para atazanar a paxiência de Capistrano. 
Vivia também em constantes turras humorístioas com o próprio 
Martim Francisco. que o contrariava pelo prazer da discussão, e diz 
Fleiuss: "Er'am tão amigos que Fazenda sempre rebelde, consentia 
em almoçar com Martim", em regra na famosa Pensão Verdi, hospe- 
deira quase constante de Martim Francisco em suas passagens pelo 
Rio de Janeiro. 

Habitualmente visitava a Livraria Quaresma, na m a  de São 
-José ou a Gaxuier, na rua do Ouvidor, em busca de novidades lite- 
rárias. Solteiro, dividiu-se, entre a história e a medicina. Em casa, 
teve por eompanheiro fiel o preto André, substituído ao morrer pelo 
dedicado Henrique, serviçal que então passou a acompanhá-la. Na 
casa solitária, acolheu um casal de amigos, o compadre Antônio 
Alves Campeão e senhora, que durante doze anos, até seu faleei- 



mento, lhe desfrutaram a convivência. Dentre os outros amigos,. 
destacava-se o excelente clínico José Mariano da Costa Velho, co- 
lega de labutas na penosa arte de curar e confidente nos casos mé- 
dicos difíceis. 

fntimo da Família Fleiuss, personalizada na acolhedora hospita- 
lidade de dona Sinhá, na inteligência e cultura do saudoso Max e ,  
no encanto, alegria e garridice dos filhos daquele ilustre casal, nota- 
Eamente da brilhante Dadá, gozou Vieira Fazenda dias deliciosos e 
memoráveis na chácara Itapiru, a poucos minutos de Miguel Pereira, 
no Estado do Rio, e até hoje objeto do carinhoso trato de dona Maria 
Luisa Fleiuss. 

No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, acercavam-se 
dêle os valores de nossas letras, sequiosos muitas vêzes de esclareci-. 
n~entos históricos e sempre, ansiosos de ótima palestra. Um dos salões 
do Instituto ostenta-lhe o retrato e uma das salas traz o seu nome,. 
a recordarem a vida que lhe deu. Com acêrto disse Ramiz Galvão. 
6' Esteio e glória nossa.. . companheiro arguto de todas as pesqui-- 
sas, o amável e esclarecido guia de quantos cultuam a História". 

Vieira Fazenda informava de memória, como se consultasse ca-~ 
tálogo ou fichário bem organizado, os mais variados assuntos  da^ 
crônica da cidade. Contam que raramente se enganava a respeito 
das datas, dos nomes e sôbre as minúcias dos fatos. 

Colaborador assíduo do vespertino "A Notícia", deixou vastoto- 
manancial de estudos históricos, vasado em cuidadosa pesquisa his- 
toriográfica, ouja quase totalidade se refere à história da cidade da. 
Rio de Janeiro, da qual, sem dúvida., foi o maior e mais abalizado 
cronista, o mais completo memorizador de usos, costumes e tradigões. 

Reunidos por Constância Alves, autor de uma pequena bio, rira-~ 

fia sôbre Vieira Fazenda, os artigos do admirável cronista carioca. 
foram ofertados a<r Instituto Histórico e Geográfico que os publicou 
integralmente em cinco tomos de sua revista, alcançando mais de dois 
milheiros e meio de páginas, sob o título "Memórias e Antiqualhas do 
Rio de Janeiro", que se tornou repositório magnífico e indispensá- 
vel a quem se pmpóe estudar o passado da formosa cidade fundada 
por Estácio de Sá. Em uma das sessões do Instituto, já propusera o 
Visconde de Ouro Preto serem compilados êases trabalhos e crônicas. 
de Vieira Fazenda. 

Insertos na imprensa carioca de outubro de 1908 a junho de 
1909, foram trinta e oito artigos sôbre os Provedores da Santa Casa 
de Misericórdia reunidos em volume e dados ao público no ano de 
1912, por iniciativa dos dirigentes daquela Irmandade, cuja funda- 
são e evoluir tinham sido esclarecidos pelo mesmo Vieira Fazenda. 
em trabalho anterior. 



Mereceram-lhe atenção, ainda, os primeiros tempos do Convento 
d o  Carmo, os limites entre o Estado do Rio e Distrito Federal, a Casa 
40s Expostos, a Igreja da Candelária, o Período Regencial de 1831 
a 1840, as atividades da Praça do Comércio e da Associação Co- 
mercial do Rio de Janeiro, além de inúmeros outros assuntos. Deixou 
iniciada com minúeias a história do Instituto Histórico e Geográ- 
fico Brasileiro, tendo estudado também a passagem do Barão d )  
Rio Branco naquela Instituição. 

Vieira Faeenda ilustrou as colunas do "Jornal do Comércio", 
.da "Gazeta de Notícias", da revista "Século XX", do "Kosmos" e 
da "Renascença". Em 1873, nas páginas da "Revista Médica", 
publicava: "Dos esgotos da cidade do Rio de Janeiro", trabalho 
repleto de conceitos higiênicos e sábios conselhos para a solução de 
um dos palpitantes problemas da capital brasileira 

Na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
inscrevem-se escritos de sua autoria, fundados em amplos conheci- 
cimentos históricos, aos quais se msociam a amenidade, o aprazi- 
mento, o encanto de leitura. Aborda questões de interêsse como a 
personalidade e as atividades de Heleodoro Eobano Pereira; a per- 
manência do viajante sueco Gustavo Beyer, no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, nos princípios do século XIX; o Quero-Já, um dos 
propalados e incertos antecedentes da Declarqão da Maioridade do 
Segundo Imperador do Brasil, e por fim uma ligeira biografia de 
Bartolomeu Lourenço de Gusmão, merecedor anos depois das dedi- 
cadas atenções de mestre Afonso de E.  Taunay. 

Finalizando o estudo sobre o Padre Voador, reivindica Vieira 
Fazenda, com justiça e serenidade, as homenagens do Brasil para 
o filho ilustre mas até então esquecido e assim se expressa: "Ao 
Voador deve o Brasil uma estátua. Seas restos mortais deveriam sef 
recolhidos ao seio da Pátria se pudessem ser retirados da vala 
comum do cemitério de Toledo". Infelizmente não teve eco imediato 
sru pedido, pois só em 1922, a cidade de Santos, berço do Padre 
Bartolomeu, levantou-lhe o merecido monumento. 

Não se poupou Vieira Fazenda nas empreitadas intelectuais 
que beneficiam a onltura e o progresso do espírito. Haja vista seu 
constante labor, tenazmente diário na Biblioteca e no Arquivo do 
Instituto Histórico, ao qual se consapou afeigoadamente. Foi dis- 
tinguido com o título de Professor Honorário da Academia de Altos 
Estudos, e, no Instituto dos Bacharéis em Letras, desempenhou o 
cargo de 1.' secretário. Ao 1.O Congresso de História Nacional, rea- 
lizado de 7 a 16 de setembro de 1914, serviu como relator da Sezuão 
de História Literária e d a  Artes. 

Empreendedor, colooou em companhia de outros, na Fortalem 



de São João, um marco indicatiro da chegada de Estácio de Sá à. 
Guanabara, pronunciando belas e significativas palavras. 

Meses antes da falecer, já sentia o arganismo combalido, afetado 
pela idade, mas ao Instituto deixou de comparecer apenas quinze 
dias antes da morte. No relatório lido   elo ines<luecivel Max Fleiuss, 
na sessão magna de 21 de outubro de 1917, com a presença de Ven- 
ceslau Brás, Presidente da República, estão as palavras: - "Du- 
rante dezenove anos prestou a esta Casa, com indizível amor e inex- 
cedível competêiicia, os mais assinalados servisos." 

Transbordante de erudição, afável, jovial e singelo, sereno nos. 
conceitos, honesto nas pesquisas, deixo11 Vieira Fazenda sentido e 
magoado claro nas fileiras da sábia Sociedade. Nas solenidades 
comemorativas do Centenário da Revolução Perna.mbucana de 1817, 
primeiras realizadas após seu desaparecimento, tomou a palavra 
o Presidente Perpétuo, Conde de Afonso Celso, para dizer: - "Es- 
pírito táo elevado, culto e encantador quanto original, jamais quia 
êle pertencer como sócio ao iiosso Grêmio. Ninguém entretanto mais 
àc que êle concorreu para simpatia e prestígio de que em todo o 
País goza o Instituto". 

"Enquanto viver a nossa Corporaçáo perdurará. nela a memó- 
ria do Dr. Vieira Fazenda, aureolada do respeito, rmnheeimento e 
saudade. " . 

Seu corpo foi transportado para a sede do Instituto Histórico 
e Geográfico, por êle tão amado e tão zelosamente cuidado, devota- 
damente amparado através de livros, arquivos e documentos, em 
hora feliz entregues às atensões do Biblioteoário e Arquivista Vieira 
Fazenda. 

Aos 19 de fevereiro de 1917, em tarde quente de. sol e de estio, 
porém triste, melancólica e taciturna de saudades e amargor, o corpo 
hirto e frio partiu do edifício do Silogeu em busca da última das 
moradas, daquela que nos encerra entre quatro paredes pessd,as, 
opacas e sombrias, destino comum de todos os homens, envoltos no 
manto tenebroso do esquecimento, salvo daqueles que deixaram na 
passagem terrena o marco de nobres fainas materiais ou a trajetória 
de obras espirituais. No Templo da História se insculpem as reali- 
zações humanas, nêle se perpetuam as civiliza&es e as culturas, mar- 
cadas pelo atuar do homem em todos os campos das manifestações, 
intelectuais, científicas, artísticas, sentimentais e também materiais, 
com que Ihes impregnou o ser e lhes permitiu a exteriorização o 
Supremo Criador. 

Petrarca já dizia: - " E  compier mia giornata innanzi serd" 
C ~ m p r i  a minha jornada antes que a noite chegasse. Esta frase po- 
deria ter sido repetida por Vieira Fazenda pois êle cumpriu na vida 



muito mais do que lhe estava destinado, não só na santa missão do 
sublime sacerdócio médico, mas também no alto e patriotico esforço 
de pesqnisar o passado e a história de nossa Pátria. O Brasil e 
especialmente a Cidade de Sãn Sebastião do Rio de Janeiro, amboe 
Yercrentes lha agradecem. 

Lembrando mais uma das citações de Eugênio Egas, originária 
da pena de La Fontaine, aqui repetimos: - "Rien ne trouble sa fan; 
c'est le s&r d'un b e m  jour". Nada perturbou seu fim e real- 
mente era a tarde de um belo dia quando o corpo de José Vieira 
Fazenda desceu i sepultura. Lá ficou a matéria. O espírito, porém, 
permanecia no Instituto Histórico, naquela mesma sala que o des- 
frutara ininterruptamente anos seguidos e ainda lá continua, orien- 
tando e engrandecendo a Instituição entre os seus numes tutelares. O 
seu eficiente percurso nos domínios da História trouxe-nos tambéru 
o dever de recordar a lembrança insigm de um dos mais ilustres 
cronistas do Brasil de nossos dias. O Instituto Histórico e Geográ- 
fico de São Paulo cumpre hoje tão grato dever. 





Um velho tronco paulista 

Ezigênio de Andréa da Cunha e Freitas. 

O casal Jorge Moreira-Isabel Velha um dos mais antigos troncos 
da gente paulista. Pode dizer-se que deles procedem as principais fa- 
mílias de S. Paulo, e tem, por isso, algum interesse conhecer as suas 
origens. 

A quinta do Vimieiro, na freguesia de S. Martinho de Saude, no 
extinto concelho de Bemviver (hoje incorporado no do Marco de 
Canaveses) era um prazo foreiro ao Mosteiro de S. João de Alpendu- 
rada, da Ordem de S. Bento, de que eram enfiteutas na Era de 1454 
(A. D. 1416) um João Gonçalves e mulher Inês Gonçalves. Durante 
mais de um século não podemos, por falta de documentos, indicar a 
série dos seus possuidores, mas no l0 quartel do século XVI estava 
nas mãos de Rui Teixeira, a cuja viuva, Isabel Velha, foi o prazo 
renovado pelos bentos em 1538 (Livro 6O dos Prazos de Alpendurada). 

Do casal Rui Teixeira-Isabel Velha, ficaram, pelo menos, os fil!~os 
seguintes : 

1° - Joana Teixeira, que faleceu no Vimieiro em 4/8/1599, casada 
com Manuel de Azevedo. Deste matrirnonio provieram muias 
familias nobres de Bemviver (Aranhas Coutinhos, Leões GI- 
raldes, Soares de Melo, etc) . 

Z0 - Melicia Teixeira, que tambem viveu no Vimieiro com seu mari- 
do Tomás Fernandes 

3 O  - Rodrigo Teixeira, foi-lhe renovado o prazo de 1/2 da Quinta 
do Vimieiro em 19/3/1591 (Lo 10 dos prazos de Alpendurada) 
e ai faleceu em 26/4/1623. Foi casado com Maria Ribeira, de 
quem twe duas filhas : 
a )  Ana Teixeira - mulher de Francisco Luis 
b) Apolónia Teixeira - c. c. António Luis 



4O - Fmtuoso Teixeira, casou com Marta Ribeira, que morreu no 
Vimieiro em 27/4/1648, e de quem teve tambem duas filhas : 
a) Antonia Teixeira - bap. em Saude a 9/5/1588. 
b) Melicia da Fonseca, que morreu no Vimieiro em 4/2/1661, 

tendo casado a 5/5/1611, com Sebastião Teixeira de Melo, 
de Sinfáes, c. g. 

5 O  - Paulo Teixeira, que herdou de seus pais um quarto da Quinta 
do Vimieiro, e não sabemos com quem casou, só sim que foi 
pai de 
a )  Isabel Velha, mulher de Jorge Moreira, tronco da velha 

nobreza paulista, que provocou estas ligeiras notas genea- 
lógicas. 

- 
Para terminar, diremos que a Quinta do Vimieiro saiu da linha- 

gem dos Teixeiras no século XVIII, vindo a pertencer à família ma-~ 
tema do célebre explorador, general Alexandre Alberto da Rocha d e  
Serpa Pinto (I0 Visconde de Serpa Pinto). 



Dois documentos sôbre Martlm de, Sá 
e Salvador Correia de Sá e Benevides 

3. P. Leite Cordeiro 4 
4 

Sabe-se que a primeira fase da metodologia da História é a pes-. 
quisa de fohtes documentais. Infelizmente para o Brasil muito ainda 
existe a realizar nesse campo, iniciando-se com a seriaçáo dos docu- 
mentos o que'nos daria os catálogos - tipo o de Castro Almeida 
publicado pelos Anais da Biblioteca Nacional - e, ao depois, continuan- 
do-se com a transcriqáo das peças documentais de modo a serem 
organizadas as coleç6es de fontes de que são exemplos os "Documentos 
Históricos", as "Cartas do Senado da Bahia", as "Atas da Câmara 
do Salvador", os "Inventários e Testamentos" paulistas, o "Registro 
Geral" e as "Atas da Camara da Vila de S. Paulo", além de várias 
outras. 

Não há muito, José Honório Rodrigues a cuja inteligência, espi- 
rito organizador e especialmente sahios conhecimentos sobre a metodo- 
logia da História muito já devem as nossas letras históricas, publicon 
precioso opusculo em que nos dá noticia de "As Fontes da História 
do Brasil na Europa". É trabalho que deveria servir de orientação 

-ao nosso govérno a fim de que nos orgulhássemos em futuro não muito 
remoto, com algo que, à imitação da Alemanha e de Portugal, pudés- 
semos chamar Brasiliae Monumenta Historica. O planejamento está 
feito por Honório Rodrigues em apenas quarenta e duas páginas de 
um admirável sintetismo bem revelador dos seus profundos conheci- 
mentos no assunto. Resta a execuqáo do plano que só poderá ser levada 
a efeito pelo nosso govêrno. . . Aquéle que o executar terá prestado 
o mais inestimável serviço ao aclaramento do nosso passado, à inter- 
pretação da nossa histbria e à explicdção daquilo que é hoje o povo 
brasileiro. 

No estrangeiro, indiucntivelmente o maior manancial de docu- 
mentos sôbre o nosso passado encontra-se em Portugal onde, desde 



há muito, mantemos correspondência e intercambio com o Sr. Alfredo 
Mendes de Gouveia, funcionário do Arquivo Histórico Colonial, de 
Lisboa. Muitos dos documentos, por ele copiados a nosso pedido, 
já foram publicados em vários números desta revista. 

Recentemente, veio ter às nossas mãos, originária da mes- 
ma fonte, extensa documentação sobre Martim de Sá e Salvador 
Correia de Sá e Benwides. Incertos sobre a possibilidade de já ter 
sido essa documentação publicada, recorremos ao Sr. Clado Ribeiro 
Lessa, ilustre biógrafo do valoroso filho de Martim de Sá, e, sem 
dúvida, o maior conhecedor entre nós da vida e dos feitos do recupe- 
rador de Angola. Respondeu-nos ele, gentilmente, afirmando não ter 
ainda visto publicada a referida documentação. Baseados nessa abali- 
zada afirmação, abalan~amo-nos a presente divulgação. Aliás, 
lembramos que estes documentos ligam-se, ou melhor, são uma 
sequência ao "Processo relativo às despesas que se fizeram no Rio 
de Janeiro por ordem de Martim de Sá, para a defesa dos inimigos 
que intentavam cometer a cidade e o porto - 1628-1633", processo 
publicado no volume LIX dos Anais da Biblioteca Nacional, trazendo 
elucidadora nota explicativa do saudoso e erudito Rodolfo Garcia. 

Diz Salvador Correa de Saá Alcayde mór da Cid.c de são Sebastião 
no Rio de Jan.'O do Estado do Brasil, q seu Pay Marty de Saá que 
Ds haya Capittão e G." g foy da d. Cid.= gastou dez, ou honse mil tt.* 
p m.do, de V3íg.d~ nas occasioens da defenção daquella praqa de 
mandou a este RnO, os papeis de d e s p ~ . ~ ,  para se lhe passar o cta 
(conhecimento) en forma E aver sua quitação, E forão vistos no 
conssO, da fz.= E por ordem do p.d"r della remetidos, a dous Pro- 
vedores dos Contos, q as  virão he Resolverão, que estavão boas, E 
bem justificadas, E som.te faltara basinar hiii ferreira em húa addição 
de c'", E setenta mil rs q tinha Recebido p. obras que fez. Tornáodo 
ao conss,O c6 esta Resulução dos Provedores dos Conttos, tornou 
a mandar o Conss,O que p.dar da fza as visse o qual Respondeo, q 
nen& outra duvida tinha; antes lhe pareçia mereçedor de se faserem 
ms. a quem tambem soubera despender, E có Esta Resposta; passa 
de dous annos ou perto delles, q os ditos papeis andão no Conss,O em 
poder dos secretp E na meza sem aver desp0 E o G.m Geral do 
Brasil lhe pede toda a dita contia con grande detrim." de sua fia o 
q tudo bem visto. 



P. a Vmg.de mande q no conssO da fia se lhe de o despo ij pareçer 
conforme ao mereçimm de seus papeis sem q hos dilatem mais tpo 
pella muita perda E damno que Reçebe no q R.y. E M (que Rece- 
bera Justiça E Merçe). 

Resolução régia: 

ordena S.A. q se veja esta petição no Cons0 da íaz.da E se despache 
o nego de q tratta com toda a brevidade em 1xP a 13 de set.'q de 
635 

Francisco de Lucena 
(Secretário d' Estado) 

(A.H.C. - Rio de Janeiro, p.% av." 1635). 

Diz Salvador Correa de Saa E Benauvides q V. Mg.de está devendo 
quantidade de dinhro a ele supp" como filho uw (unico) e universal 
herdr" de seu pay q Deos tem Martim de Saa, o 4 Representando a 
Vmgde na Corte de Madrdid, foy servido de mandar lhe passar carta 
p.a q neste Conso da se vissem os papeis, E se lhe mandasse 
pagar o que se achasse deverselhe, E nelle se mandou ao pcurador 
(procurador) da fazda os visse, o qual, Esta elle ~upp. '~ informado, 
que Respondeo, a iuntasse o testam.'* do dito seu pai, por lhe auerem 
dito, q nelle mandava se não arrecadasse da faz6 de V. mgde cousa 
algiia em resão do q se lhe Estaua devendo, sendo isto tam ao Con- 
trario, q Em Irúa,verba delle pede a Vmgde mande se lhe pague a 
quantidade de dr.O ij elle suppte ped, por ser o dro q tinha tomado a 
mercadores a que sua faz& Estava obrigada e elle suppTe pa poder 
vir a Este Reyno lhe foy necessario p a  satisfazer as ditas partes vender 
hü Engenho a Retro em trinta E cinquo mil ttd* (cruzados) como he 
notorio, E q o dito seu paj ficou deuendo setenta E tantos mil tta 
de q tudo sendo necessario daráa test.as dignas de fee, como he o yvedor 
das fazPLJ dos diffunctos E absentes q Esteve no Rio de janro e o 
Vigro da See o Ldo me' da nobrega E outras, porqta ho testamrD do 
dito seu paj Estaá no Rio de Janr.O e não ha lugar pa se apresentar. 

Pde a V. mg." lhe faça m.ce de mandar se lhe pague a dita quantia 
de dra e c maior justificassão lhe mande passar provisão p.= q nos 
sobejos das Rendas da faz.& de V. mgde da capitania do Rio de Janro, 
se lhe faça pagama constando ser verdadra a declaração do dito seu 
paj em seu testam.'O E.R.M. (E receberá merçè). 



1 . O  anexo : 

Diz salvador correa de sa que pello estromto junto consta serem Ihem 
(sic) devidos a seu pay martim de sá capitão mor E governador que 
foy do Rio de jan.m onze contos quatrocentos e noventa e oito mil r s  
de resto do que custarão as fortificasóes e fortalezas que fez no Rio 
de jan.rO per assy o mandar Vmgde pello Alvara junto E porque ora 
Vmg.de o manda per capitão mor E governador do Rio de janco, 
como socorro quelhe tem mandado dar, E fazendo a Vmgde na corte 
de Madrd (sic) Requerim'o sobre este paguamto o remete0 a este 
Reino para que se lhe deçe satisfação na melhor via e modo que 
pudece ser 

P. A Vmg.de lhe faça ma mandar lhe fazer o dito paguamento 
per lhe pertencer como herdeiro Vnico do dito seu pay e se pella 
breuidade como Vmgie o manda não houver ordem para aquy se 
fazer o paguamtO lhe manda fazer no Rio de janrm nos sobeios de 
suas rendas e R .  h$. 
(Despacho do Conselho da Fazenda) : 
Aja vista o procurador da faza de Cmde lxa 13 de mCa 1637 

(Com 3 rubricas de ministros do Conselho da Fazenda) 
Parecer do Procurador da Fasenda: Mande V. mde. q veja estes 
papeis o D.'m João de Souza de Cardenas desem* da casa da suppli- 
cação, q esteve no Rio de Jan.ro quasi no tempo em i se fizeráo estas 
obras E teve noticia particular deste neg.O E declare sobre a 
materia tudo o que se lhe offecerecer, E o modo porque se podera 
melhor ajustar E aviriguar ao certo o justo valor destas despesas 
porqtO me namparece cóveniente q se esteja pella avaliação se 
fez pellos offiçiaes de predreyros E carpinteyros E ferreyros sendo 
presente o mesmo g . ~ ~  q mandou fazer estas obras. E porQ tam- 
bem tenho por informação q o pay do supp" fez declaração en 
seu testamento, por descargo de sua consciencia de q se despendeo 
nisto na verdade deve Vmde mandar que o ~ u p p t . ~  appresente o 
,dito estromento ou a copia delle anthentica. lxa a. 16 de Abril de 637 

(com 1 rubrica) 

(Outro despacho do Conselho da Fasenda) : Aja vista o prdor da faza 
d e  Smde do que aCreseo L x . ~  

A 23 de &ri1 1637 
(Com 3 rnbricas de ministros do Conselho da Fazenda). 

(2." anexo) : 6 S5or 

Notoria couza he a i7rng.de e seus menistros q em ti;o que mey 
,pay martim de Saa q Ds aja goueruaua o Rio de janeiro mandou a 



camara da dita terra prezo a este Reino ao Dor João de Souza dr 
Cardenez, por rezóes que a Vmge lhe foram prezentes de que o dito 
Doctor se queixou fora meu pai em aiuda e favor da dita cam.Ia sendo 
que tal não ouve antes Vmge foi servido resolver per carta sua q 
meu pay na dita prizão se comformara com o que comvinha ao serv."" 
de Vmg.e por cuia cauza tem pejo no dito Doctor João de Souza 
de  cardenez e porque estas obras se fizeráo a maior parte dellas depois 
delle vindo para este Reino, sendo ouvidcr geral Luiz nog.'. de 
britto que aqui esta e miguel Sirne de faria que tarnbem foi ouvidor 
geral e ora esta nesta Cidade: por onde de qualquer delles, e de todas 
as mais pessoas que lhe parecer se pode mandar emformar como 
ouver por seu seWO e no tocante a verba do testamJ0 afirmando a 
Vmg.e a verdade do 4 ha sem atender a outra nmhüa couza não consta 
tal do dito testam.'", antez nelle pede a 1i:mg.' lhe mandase pagar este 
dinhr.O plo auer gastado em couzas de seu seruco defenção e forte- 
ficaçáo daquella terra, para cujo effeito vendeo hum engenho a retn 
por trinta e sinco mil tt. os quaez oie (hoje) deve quaze todoz: e 
mal os podera pagar se Vmg? lhe não mandar faser o dito pagam.'" 
como por carta de 16 de fev.'-0 deste prezente ano manda se faca com 
effeito, e quando aya de ser no Rio de janr:O lhe podera Vmge mandar 
por cor clauzula e condição nos mandadoz que lhe passa q em cazo 
que se exhiba o dito testamento e q achandose a tal verba não tenha 
effeito o dito pagam." antez se de conta a Vmge do mao procedimento 
com 4 se ouve neste requerim.'" e da pouca verdade com Que a Vmge 
fallou neste particular pa o mandar castigar e resolver o que ouver 
por seu semCo. 

Alem de que na Vltima folha do estromto do gasto que se fez 
esta hua provizáo de Vmge justificada pello D.0. João Sanches de 
Baena juiz das justificações porque consta mandar e ordenar a seu 
pai que Ds aja, se pagase do que gastase nas ditaz fortifica~óes dos 
rendimentos <i aly ouvesse de sua faza o 4 não fes por lhes não ter 
dado fim e morrer antez de as acabar, com o q se justifica mais esta 
cauza como tambem mandandosse Vmge Emformar achara que o 
dito seu pay morreo có mais de setenta mil tt. de divedas: sendo hum 
fidalgo rico e de pouca gasto despendendo tudo no semco de Vmge 
por não faltar a obrigação q tinha de o servir em todaz as ocazióes que 
se ofereçeráo, Alem de q em todo o tco de seu governo não teve de 
socorro a quarta p." do que tem hido de quatro anos a esta parte por 
suprir com toda. a sua faza a falta que avia da de Vmge q mandara 
o q ouver por seu semc0 cuia catholica pessoa Ds. guarde lisboa 22 
de Abril de 637. 



Saluador Correa de saá j benauides 

3.O anexo : Sem embargo do q se aponta por parte do supp.fe deue 
V.md.= mandar q o De~ernb .~  João de Souza de Cardenas informe E 
diga sobre esta materia o 4 souber E isto debaixo do juramJ0 de seu 
cargo por4 tenho por informação q no tempo q estas obras se fizeráo 
estaua actualmente no Rio de jan." E se achou presente a estas 
cousas; E q declare que pessoas ha de presente neste Reyno que possã 
ter tambem noticia destas obras. E dizer desinteressadamente. E 
na verdade o que se passou. E q esta informação mande o dito desem.- 
cerrada ao conso para con sua Informação, E das maes pessoas que 
elle apontar, possa eu ter noticia do q devo requerer por parte da 
fasenda de Vmde - Alem do que A Informa@o E justificação q o 
supptC appresenta nam he jundica nem esta feita en forma, para 
por ella se hauer de deferir ao pagamento de onze contos quatro- 
centos e nouenta E tantos mil rs. porq nela não foi ouvido, nem 
assistido nem se deu vista ao procurador da fazenda in partibus nS 
os pedreiros, E carpinteiros E ferreiros q fizerão as declarações q 
o pay do supp." diz g mandou fazer E por dito de quatro pedreyros 
e carpintr.*q fizerãa hua declaração em presenca do g.m daquella c a ~ . ~  
nam se pode estar nem ser condenada a fasenda de Vmd* q pague tam 
grande quantia. 

E o Mesmo Martim de Sa pello 4 se continua E diz nestes papeis 
fs. 7 vsO. dis q requere a vmde se mande informar muy particular- 
mente sohre esta materia. E assi o requeyro que se faça na forma 
4 tenho apontado E declare o supp'c quaes forão os officiaes 
4 nestas obras trabalharão, os Mestres E mayoraes digo, E que par- 
tidos de d P  recebe0 cada ~IÜ delles E qu; foi a pessoa que foi o paga- 
dor E thesoureyro deste dr.O E quem o despendeo. E q livro de 
Receita ou despeza ouve. Porque por maior que fosse a pressa, sem- 
pre hera forçado haver thesoureyro. E pagar E escrivão do L.O de 
receita E despeza como os ha nos exercitos q actualm.'e estam em 
campo E a vista do Enemigo. 

E tambem requeyro qe Vmde mande q o supp.tC como herdro 
vnico que dis 4 he de seu pay de conta dos doze mil crusados que se 
tomarão ao Almoxe e thesoureyro de Vmde porquanto posto que 
pello alvara de q se appresenta a copia fs. 8 verso. Vmde lhe desse 
faculdade ao dito Martim de saa para nas ocasiões de guerra E en 
tempo de necessidade fazer despezas por conta da fasenda de V. mde. 
na fortificação E maes tousas necessarias para defensáo da terra. - 
Contudo logo no mesmo alvara lhe encarregou que se ouvesse com 
m.'. consideraqão na materia E que as despezas q fizesse fosG uteis, 
E necessarias E jinviasse de tudo o que fizesse rellacóes authenticas 



claras E distintas a este Conselho da fazenda para nelle se ver< E se 
dar conta a Vmde. do que por ellas constasse E se sabe o como elle 
havia Feedido (procedido) nesta materia. E para isto se aviriguar 
he necessario g Vmde mande sobre esta materia fazer exacta aviri- 
guação, na forma q tenho apontado ou no Q melhor parecer a este 
Conselho. E 9 contudo se mande Q o Supp.% de conta dos doze mil 
crusados, como tenho requerido alias se Ccesa (proceda) na forma 
dos regimentos. I x . ~  a 30 de Abril de 637. 

(Com uma rubrica) 

4." anexo: Esta feito conta pellos Provedores dos Contos por 
ella se vee, que Estão correntes os papeis, para Vmg.' mandar ao 
G.Or Geral do Brasil que leue en conta ao Almoxe q os despendeo, os 
4.462@90 rs q se despenderáo pella Ordem Referida nas iivosóes 
(provisões) de Vmg.e E cóforme a ellas. 

Despacho do Conselho da Fasenda: 

Com a diligencia feita tomem Estes papeis ao procurador da faz& 
de Vmg." em 1x.a a 13 de Janeiro de 1634. 

(com 3 rubricas de ministros do Conselho da Fasenda) 

(Parecer do P~ocurador da Fazenda) : Na conformidade das 
contas e resolucao e duvidas dos provedores dos contos se podera 
deferir ao pptc benemerito de toda a m. (merçê) que Vmg.e lhe fizer 
pello valor com que procede0 E ha gente que pelleja e se arrisca E 
não foge, e de tudo da boas contas como estas que estão bem apuradas 
E assi se devia deferir, e imformarse a Vmg: pera Ihes fazer m pera 
ban pco (publico) e acrecentarnto da fazenda real 

(Com 1. rubrica) 

(à margem deste parecer, esta o seguinte) : 
assinando os 170$ 
No verso: 2 .O 

Snor. 
Dis martim de ssaáq Comforme o Alvara que a Prezenta a fs 9 

do Cabello das avaliaçonis lhe máode V.mg' que de sua fasenda tome 
o que for necesario para fortificar Aquella praça e porque de Vmge 
não bastou de a sua custa máodon fazer as fortiíicasois, do forte 
Sancta Crux. que pode Aligar dous mil hom& e o de Samtiago e o de 
Sam joan praças de muita emportançia e m peregens donde c u s t ~  
mais os carretas qnoatro vezes dobrados dos materieais que tudo h- 
notorio e consta pelos papeis que aprezenta, e aversse guastado quinze 
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dos alcaides q se convier E do Q Resultar da dita Auriguaçã E do 
q acharen c. estes autos farão R- con toda a Clareza dizd' 
tahben o Q virá do Rio de janr~  aserqua destas matras ho 9 
saben dellas do tenpo en Q servirão naquela Cap.na ao q satisfará 
,dentro de 24 oras i;. convir asin o seruco de Smde Lx.a 28 de maio 637. 

(Com duas mbricas de ministros do Conselho da Fasenda) 

7.O anexo : 

Justificasão de Salvador correa de saá 
Aos vinte e nove dias do mes de maio de mil1 e seis sentos e trinta 

.e sete annos em Lx: nas pouzadas do L.do luis nogeira de brito e ay 
com o L.do migel sirne ambos comigo escrivão perguntamos as test? 
seguintes francisco pereira Ribeiro escrivão do sivel Gregorio &e 
barros allmoxarife que ora vai para ho Rio de ianeiro asistemte nesta 
cidade e morador na de são sebastião da capitania do Rio de ianeiro 
de idade que dise ser de coremta annos testemunha jurada aos santos 
euamgelhos e do costume dise nada e pergumtado elle testa pell-, 

-comteudo nos papeis juntos na forma do mandado do comselho da 
fazenda atras dise elle teska que elle se achara prezente na cidade de 
são sebastião do Rio de janeiro Do tempo que martim de saa pai do 
suplicamte salvador correa de saa servia de capitão mor he governador 
da dita cidade e que sabe queodito martim de saa fes muitas fortifica- 
sois e fortallezas naquella cidade a saber asim na fortalleza de santa 
crus fes obras e fortificasois ha quall fortalleza sabe elle test.= que he 
a principal1 defensáo daquella barra he ha maes importamte forsa da 
dita cidade e o Remedio principall della e que sabe que o dito martim 
de sáa fes os muros 6 dita fortalleza em Redondo de todo ho sitio 
della hainda que da banda do mar estaua ia feito parte delle he em 

outras  partes o Redeficou e fes tamhem Allguiis cobellos he caualleiros 
he estansias que ao dito martim de saa Ilhe pareserão necessarios e 
sabe elle testa que são mui uteis e necessarios pera a defensão da dita 
fortaleza e sabe táobem que fes ho forte De são gonsallo que eskl 
supirior aos demaes e que sabe maes que ha allvenaria da dita fortalleza 
e n  de pedra e quall guarnesida e tamhem esta a dita fortalleza halle- 
geada por ordem do dito martim de saá e que he verdade que todos os 
emtulhos e mais hobras Rellatadas e avalliadas pellos offisiaes pedrei- 
ros  carpinteiros e fereiros de que nos ditos papeis se trata mando11 
faser o dito martim de saá ha sua custa e ele test.a correo em m."= das 

ditas obras com ho pagamento dellas por ordem 
do dito martim de saa que lhe dava o dr.O pera 
todo ho uesesario e que outrosy he verdade que 
o dito martim de saa fes m.'as hobras nas fortalle- 



zas de são tiago e &o joáo e que emtende elle 
test.= que as obras he avalliasois declaradas nos 

porp nan 
declara o q 
gastou. E o 
q podia impor- 
tar pouco mais 
OU menos. 
- entende 

ditos papeis são feitas na verdade e que sabe mais que todos os mata- 
riais e mais couzas nesesarios pera as ditas fortalezzas se Ileváo de ins- 
tancia de maes de legoa e fasem muito maes custo por jrem por mar 
em canoas onde m.-S vezes acontese perderem se e que tudo o que tem 
dito sabe elle test.a pello ver asim pasar na verdade e acompanhar a o  
dito martim de saa e ter a seu cargo a defensáo de hum cobello e maes 
náo dise e asinou com os ditos adjuntos francisco pereira Ribeiro ho 
escrevi. 

Rubrica ilegivel - Rubrica ilegivel - Gregorio de barros 

Manoell geronimo tisoureiro da bulla da santa cruzada he dos 
defumtos he abzent~s e morador na cidade de são sebastiáo do Rio de 
janeiro e ora asistente ?esta cidade de idade que dise ser de trinta e sinco 
annos testemunha jurado aos santos euangelhos e do costume dise nada 
e perpntado elle tesi.= pello contendo nos papeis jumtos he naforma 
dn mandado do conselho da £asem& de sua mag"' dise que he verdade 
que elle t e ~ t . ~  se achara prezente ao tempo que martim de saa capitão 
mor he governador do dito Rio de janeiro mandou faser has obras e 
fortificasois conteudas e declaradas nos ditos papeis principallm.'e na 
fortaleza de santa crus que he a principal defensão daquella barra he 
a mais importante forsa daquella cidade e que mandou murar em Re- 
dondo os muros da dita fortalleza e fes nella Allgiias estancias cauallei- 
ros he citbellos nas partes que lhe pareseo mais necesario e fes maes 
o forte de são Gomsallo que fica soperior Aos demaes as quais obras 
sabe que são m."' uteis e nesesarias pera a defensão da dita fortallesa 
e a pos no estado em que oie esta e que fes maes allvenaria de pedra 
e cal1 parnesida na dita fortalleza e llageou maes a dita fortalleza 
por omde goga (joga) ha artilharia e mandou táobem fazer muitos 
emtulhos e fes maes as goritas da dita fortalleza he que mandou faser 
todas as hobras comteudas na haualiasáo dos offisiaes e que sempre 
auvio dizer ao dito martim de s a i  diante dos offisiaes da fazenda e 
de outras muitas pessoas que as ditas obras se faziáo a sua custa sem 
auer qué lhas contradisese e que outrosy sabe que fes mais duas 
goritas acabadas na fortalleza de santiago he hum portal1 he hiia cada 



? que sabe digo que não sabe se se acabou e que sabe que allageou e 
que gorneseo as cazas de baixo e abrio genellas e fes chimines he 
comsertou telhados e fes as mais obras avalliadas pelos offisiaes asim 
pedreiros carpinteiros e feRreiros e que sabe que os materiaes neses- 
sarios pera has ditas fortallezas custão muito trabalho e despeza por 
irem de mais de ia llegoa em canoas he barcos aonde m.bs vezes ,e 
perdem ao dezembarcar e as subidas serem asperas pello que fazem 
mais custo que não na sidade o que tudo sabe elle testemunha pello 
ver e ir mPS vezes em companhia do dito martim de saa he maes 
não dise e asinou com hos adjuntos francisco pereira Ribeiro ho 
escrevi 

Rubrica ilegivel - Rubrica ilegivel - Mnoel geronimo. 

Thome da fonsequa que vive por sua fasenda morador he sidadáo 
da  sidade de são sebastiáo do Rio de janeiro he ora asistente I nesta 
cidade de idade que dise ser de sinquoenta e dous annos tesLa jura- 
do aos Santos evamgelhos e do costume dise nada. 
e perguntado elle test.a pello comteudo nos papeis juntos na forma 
d o  mandado do conselho da fasenda de sua magde dise elle testa que 
era verdade e sabia que martim de saa capitão mor he governador do 
Rio de janeiro fortificou ha fortalleza de Santa cms he seu sitio a 
qual1 he a primsipall defensão da bara e a de maes emportansia forssa 
em que consiste ho Remedio he deíensáo da dita cidade e que murou 
o sitio da dita fortaleza em Redondo he lhe fes seus campos digo 
caualleiros he instansias nas partes que pareseo maes nesessarias e 
fes mais ho forte são gomssallo que fica supirior a todas e pos a dita 
fortalleza no estado em que oie esta e que sabe que as ditas obras eráo 
mtQ justas e nesessarias na dita fortalleza e asy maes fes allgiüas 
goritas e que fes as cortinas da hamda do mar e que tudo ouvio diser 
que fazia a custa de sua fasemda he que não sabe das maes obras 
que se fizerão porque ha allgiuns annos que Reside nesta sidade e sabe 
que os matariaes que vão pera a dita fortalleza de Santa crus fazem 
m.a despeza e custo por irem ,de istansia de maes de &ia Ilegoa e o 
dezembarcadouro ser muito Roim c perigozo he maes não dise e 
asinou com has adjumtos francisco pereira Ribeiro ho escrevi. 

Rubrica ilegivel - Thome da fonseca - Rubrica ilegivel. 

João dalbuquerque escrivão da %ara do meiriuho da ouvedoria 
geral1 do Rio de janeiro he Ila morador e ora asistente nesta cidade 
de idade que dise ser de wrenta e simquo Annos t e ~ t . ~  jurado aos 
santos evamgelhos e dos costume dise nada 
e pergumtado elle tesLa pello conteudo nos papeis juntos na forma 
d o  mandado do wmselho da fasenda de sua mag.de dise que he ver- 



dade e sabe que martim de saa servindo de capitão mor e gover~iador 
da Capitania do Rio de janeiro fortificou ha fortalleza de santa cru$ 
e murou todo ho sitio della em Redondo he lhe fes seus cauallei- 
ros e halluartes nas partes nesessarias he fes maes o forte são gonsallo- 
que fiqua soperior aos de maes as quaes obras são todas uteis e 
nesessarias pera defensão da dita fortalleza a quall he a principal1 
defensão da barra da dita cidade e a forsa de maes importancia em 
que consiste ho Remedio da capitania e asim pos ha dita fortaleza 
no estado em que oie esta he que mandou maes faser na dita fortalleza 
hobra dalluenaria de pedra he quall guarnesida he allgüas brassas  de^ 
allegamento ? e fes maes os emtulhos he goritas e maes obras decla- 
radas nos papeis jumtos e sabe maes que fes duas goritas na fortalleza 
de santiago he hum portal1 e hiins pedassos de parede he que f e s ~  
maes todas as obras de pedreiros carpinteiros he ferreiros comteudos. 
nos papeis jumtos cujas adisois lhe forão llidas e decllaradas cada 
huma de per sy e que não sabe que ha escada da fortalleza de santiago. 
se se acabou em tempo do dito martim de saá ou não e que todas as 
ditas obras são uteis he nesessarias para ha dita fortalleza: e que 
emtende que digo e que os pagamentos das ditas obras fazia ho dito 
martim de saá e que asim era publico que as fazia a sua custa e que. 
sabe que os matariaes nesessarios pera as ditas fortallezas fasem 
m.'O custo e despeza asim por irem maes de &a llegoa como por os 
sitios serem asperos he irem em canoas que muitas vezes se perdem' 
e o que dito tem sabe pello ver e asistir (sic) com ho dito martim 
de saá servindo de meirinho do campo he all não dise e asinou com 
hos adjuntos francisco pereira Ribeiro ho escrevi. 

Rubrica ilegivel - Rubrica ilegivel - João d'Albuquerque 

Vasco da mota capitão na villa de Santos da capitania de são 
vicente do Rio de janeiro digo e morador na dita villa de Santos c 
ora assistemte nesta cidade de idade que dise ser de corenta e sei< 
anos test.= jurado aos santos hevamgelhos e do costume dise nada ;. 
pergumtado elle testa pello couteudo nos papeis juntos na forma do 
mandado do conselho da fazenda de sua magestade dise que sabe que 
servindo martim de saa de capitão mar he governador do Rio de 
janeiro forteficou ha fortaleza de santa crus he lhe murou todo ho 
sitio em Redondo he lhe fes estansias he caualleiros nas partes que lhe 
pareseo maes nesessarias e mandou fazer ho forte de são gonsallo 
que ficaua superior Aos maes e pos ha fortalesa no estado em que 
oie esta ha quall fortalleza he a prinsipall defensão da hara he forsa dc 
maes importansia da dita capitania e que mandou maes fazer alluenaria 
de pedra he quall gomesida e mbs brasas de llageamto he mta emtulhos 
he allgúas guaritas he hum portal e solleira de pedra e os telhados: 



da caza dos solldados he da mata e as mais obras conteudas nos 
papeis e aualliasois dos offisiaes e que fes maes todas as obras das 
fortallezas Santiago e São João e do forte São João declarados nos 
ditos papeis he que emtende elle test: que todas as ditas obras são 
uteis e nesessarias pera ha defensão da dita capitania e que via ao dito 
martim de Saa paguar has ditas obras de sua fasemda e de empres- 
timos de mercadores a que ficaua hobrigado e o que dito tem sabe 
pello ver e asistir m.foU Annos na dita cidade de são Sebastião em 
tempo que se faziáo as ditas obras e acompanhar ao dito martim 
de saá no tempo que as fazia he all náo dise e asinou com hos adjuntos 
francisco pereira Ribr.0 ho escrevi. 

Rubrica ilegivel - Rubrica ilegivel - Vasco da Motta 

e perguntadas as ditas testemunhas atras eu escriváo has entre- 
gei aos adjumtos pera ymformarem a sua magestade na forma do 
mandado atras do conselho de sua iasemda francisco pereira Ribr.O 1 

\ 
escrivão do juizo do sivel ho escrevi. . .., 

..i 

8.O anexo 
Sor. 

Conforme a brevidade do tempo, tis c6 o adiunto o Ldo Luis 
nogra de Britto a deligencia na forma da portaria e ordem de V. rng.de 
junta e por pareser ao dito Ldo fizesse rellaçáo cada b;i de nos eni 
particular a faço. 

Illandamos vir perante nos algiias pessoas mor.es na capitania 
do Rio de janr.0 E q se acharão presentes ao tempo i, martim de s a i  
servindo de Capitão e GPT mandou faser as obras das fortalesas do 
auto da avaliação dellas, e o q consta e se pode averigoar de seus 
ditos he, q o dito martim de saa mandou fazer as obras que os officiais 
de pedr'4 carpintr.s e ferreiros avaliarão excepto as que fizeráo os 
moradores, yndios e administrador q não entráo na Conta, e conforme 
a dita avaliação feita pelos ditos officiaes em presensa dos ministros 
da fazda E pessoas religiosas se fiquou devendo liquidamJe ao dito 
martin de saa onse contos coatrosentos e oito mil rs, por dizerem as 
ditas testas q o dito martim de saá as pagara e fazia os pagamtos disendo 
sempre diante de m.tas pessoas q de sua fazda pagava, resultou mais da 
dita deligencia, q as ditas obras e fortificasois são e forão uteis e 
necessarias pa defensáo da barra, e Cidade e q a de S.ta Crus he 110 
total Remedio della, e q os materiais fazem m'O Custo por virem de 
mais de hüa legoa Em Canoas e por sitios asperos no que toqua 
ao que sey e vy nas ditas fortalesas he, q Eu  Entrey nellas Em vida de 
d. martim de saa e dispos, E vy as mais das obras relatadas, E Enten- 



do q as fortalesas Estão em sitios muy uteis e necessarios pa a defensão 
da barra E da Cidade, E q o dito martim de saa de ordinario tratava 
de as reparar, e sei q deixou ma3 dividas queixandose as fizera em 
serviço de V.mgde e q se lhe não pagavão as despesas feitas Vmde 
mandaraá o que for servido, no q resulta da deligensia, gde ds a Cato- 
lica pessoa de V. mgdc Lx: em 29 de mayo de 1637. 

Miguel Cirne de faria 

9.O anexo : 
Sííor 

Do Sumario iunto consta Martim de sá pai do Supp." máodar 
faser as obras E fortificacoens das fortalesas E mais couzas que as 
test?' se declararão cótheudas nos papeis aqui iuntos por o supp.te 
E que sam uteis E necessanas pera defençáo da Cidade cuias despesas 
v6 a resultar segundo a conta feita por os oficiais da fazenda, ouse 
contos quatrocentos E oito mil rs ou os que na verdade se acharem 
por verdadeira conta E disem as tesLaS que Martim de Sá disia que 
fasia as d. obras de sua fazenda E.al@as disem lhe viram faser pagas 
aos officiaes (En vertude de Alvara de Vmg. aqui inserto) E pello 
que se mostra dos papeis apsentados (apresentados) a Vmagde se ve 
as avaliacoens serem feitas por os officiaes de cada mister aiura- 
mentados por o provedor da fasenda a Instancia E pedim.'~ de martim 
de Sa por diser não serem feitas as despesas En forma nE de modo 
que se pudessem levar en cóta (conta) ao almoxariffe por cuia causa 
consta pedir martin de sa a Vrnag.de se mandasse Enformar parti- 
cularm." pera lhe rnáodar pagar as despesas q visem pessoa 
perita na arte E Enleitos da satisfação de Vmg.de o modo E 
manr.a da avaliação E a forma della ho iusto vallor attento a 
importancia da m.'. quátidade de dinheiro pedida. En cuia cófomi- 
dade me parece devia V. mag.de mandar pagar ao SuppJe por o modo 
q seu pai declara E pedio porq.'O realm." se não pode vereficar como 
cumpre ao seruw de V. mag.e E bem de sua Real fazenda a~ertadam.'~ 
o que se lhe deve dar, além do que Aiudaráo a faser estas fortificicoens 
o administrador ao tal tempo mateus da costa Eoonm E all@s prela- 
dos das Relligioens E pessoas do povo, E isto alem dos dose mil 
cruzados que per contas q. Vrnag.de máodou faser confessa o d. martim 
de ça ter gastados da fasenda de V. mag. actualm." que parecesse 
tem Vmagde aprovado as contas feitas per os cótadores desta Cidade 
como dellas consta o que declaro per o q tambem vi no tempo que 
servi a V.mag.de naquellas partes E porque a brevidade do tempo 
náo da mais lugar V. mag.d fara o q vir E mais seru.co De Ds. e Seu 
A cath.ca pessoa de VmgPe g.de Ds. Ixa E maio 29 de 637. 

Luys nog.'" de britto 



Despacho do Conselho da Fazenda: Aja v.'a o pr.dor da faz: 
L x . ~  30 de mayo 637. 

(Com 2 rubricas de ministros do Coqselho da Fazenda) 

1 0 . O  anexo : 
Sem embargo do sumario, de testas junto E informações dos 

Ldm Miguel cisne de faria, E Luis nog.ra de britto se nam deve defirir 
ao supp.'e Salvador correa de Saá 2 dar satisfação ao q tenho 
apontado. 

P ~ r q . ~ ~  esta informação, E justificação tambem nan he legitima 
porq o Ldo Miguel Cisne he particular amigo E obrigado ao supp.lC 
E a seu pay; E tanto que me informarão pessoas de Creditto, q Mar- 
tim correa de Saá en seu testamento deixou hü legado de cem mil r s  
a hii filho do dito Miguel Cisne. E a elle lhe deu en sua vida dusentos 
mil rs. E lhe fez outros beneficias por onde fica sendo mu suspeito 
para informar nesta matena, E o Doutor João de Sousa de Cardenas 
o era m.fo menos porque ainda q entre elle E o pay do suppte ouve 
duvidas sobre a jurisdições, E oie corre com o supp.'e E são amigos 
- De mais de q não pode ser condenada a fazenda de Vmg.e por hii 
sumário de testaQhamadas E rogadas pello supp.'e sen o procurador 
da fasenda cer citado, na ter tempo para se informar, nem pode haver 
noticia do q deve requerer em matena tam grave, como hé o paga- 
mento de onze contos de rs. E sen constar per prova legitima juridica 
E concluente do 4 importa ao certo a despeza Q se fez nestas obras 
nem ajuda consta o Snpp.fe ceja herdeiro vnico E vniversal, nem 
4 tenha aução para pedir esta divida en caso que fora verdadeyra E 
constara della. 
e Posto 4 o suppte., seu pay, E avós, sejam pessoas m.fo benemeritas 
E se ajam mto aventajado no serv.O de Vmde/ será materia de mtO roim 
exemplo. E de escandalo, deferise a este pagamento. illiquido E in- 
certo, en tempo ij a fazenda de Vmde está obrigada a outros q estam 
provados E com papeis correntes, a que se nam da satisfação, por o 
aperto em q está a fazenda de Vmde E nam menor o em 4 está 
padecendo no estado do Brasil (aonde o suppte perteude hauer este 
pagam.'O) antes a necescidade 4 la ha he tam grande tem posto as 
rendas de Vmde. no extremo, E todas ellas nam são bastantes para 
se acudir a cousas muy precisas E necessarias. 

hfuy iusto E conveniente he g Vm.mde honre E faça mJaS 
(mercés) ao supp.te pois o vai a servir em partes remotas E aonde 
a guerra esta tam viva. 

Porem ysto (isto) q hé pagar divida deve sempre ser procedendo 
prova legitima, certa, E tal perque se mostre que a fasenda de Vmde. 
verdadeyram.fe esta obrigada E he devedora. 



Aqui falta a habilitação do supp.'e como tenho apontado E 
sentença de justificação, de como lhe pertence esta divida, E auçáo 
para a pedir a fazenda de Vmde. Falta a liquidação do debitto, porq 
as testas deste sum-fario, nam declaráo nZ testemunháo de quantidade 
certo q o pai do ~ u p p . ~ ~  gastou nestas obras. 

E A Certidam q o ~upp. '~  appresenta en vem as avaliações feitas 
pellos pedreyros, E carpinteyros, padece os defeitos g tenho apontado 
na minha resposta prim.'a pello parece que nan tem lugar de se lhe 
deferir por hora con tanta pressa como se pretende per sua parte. 
Deve Vmde mandar iq o Provedor da fazenda que hora asiste naquella 
capa com o ouvidor sendo citado o Procurador de Vmde. =Q asiste 
naquellas partes faça medir as obras declarando a qualidade dellas 
de que grossura sã as paredes q entulho tem se são de pedra E cal. 
E quantas braças são as que o paj do supp.'e fez com seu dinheyro E 
o tj val cada braça por seu justo E comü preço. E o q importão E 
vale os Enmandejramentos, das casas cada húa por sy, E tudo muy 
distintamente declarando cada cousa por menor, perguntando E in- 
quirindo os mesmos officiaes q as fizeráo E receberão a paga do pay 
do si~pp.'~ (os que forem vivos) E com esta di1ig.a E avirigação feita 
por menor, ( E  não por major, E a dito o suppte) lhe mandará \'md.e 
pagar o q se lhe dever E onde o suppte esteve desdo ano de 628 ? a 
esta parte, SE requerer este pagamento pouco dano recebera en esta- 
maes E enq?o isto se avirigua. E en tudo mandara Vmde. o que for 
servido. Lxa. ao 10 de junho de 637. 

(Com uma rubrica) 

(A.H.C. - Rio de Janeiro, papeis avulsos, 1637) 

HontE à noite se me deráo estes papeis, E por estar Saluador 
Correa de Sá, a ponto de sair deste porto para o Rio de Jaur.", os vi 
logo com todo o cuidado E consideraçáo; E o que acho he o seg?" 
Martim de s2 capitão mor E govern.Or do Rio de Janr? na occasiáo 
tj os olandeses tomarão a Bahia, porq se entende0 q iriáo també co- 
metter aquella praça, tratou de fazer as fortificações n e c e s ~ . ~ ~ ,  tudo 
com pareçer das pesoas de mais consideraqão com quF consultou o 
neg: E para poder em tempo de necessidade tomar da faz.d= real da 
dita Capitania o dr.0 necess.- E fazer as despezas q fossE uteis E ne- 
cessas, se lhe passou aluarâ em 3 de Agosto de 1624 assinado pelos 
governadores deste Reino Dom Diogo da silua, E Dom Diogo de Cas- 
tro, emq se lhe encomendou teuesse m.'a consideração nesta mat? E 
emviasse de tudo relações authenticas, claras E destiuctas ao C0ns.O 
da faz.d= para nelle se ver: E dar conta a VM.de do q ellas constasse, 
E saber como o dito Martim de Sã procedera. 



Em virtude do d. alvarâ fez o dito Martim de sâ as fortificações 
que lhe pareserão n e c e s ~ . ~ ~  E porq diz que por não hauer lugar, se 
não fez a despesa pela ordE costumada requerendo ao Provedor E es- 
criuáo da faz.da mandasse avaliar toda a obra noua pelos ped,reiros, 
carpinteiros E ferreiros q o entendião, veo nisso o dito Pr0u.0' E t. 

escrivão, E se fez aualiaçáo com juramentos. em presença do d. Prou.Or, .? 
Admin.0' da dita Capitania, Prouinqiaes, E superiores das Religiões, .- , j 
E se aualiou em 15.605$400 rs - E abatendo 4.1051$100 rs que to- 
mara ao thezro E almoxe, Raphael de Carualho có obrigação de lhe ! 
dar papeis correntes, ao dito resp? ficarão liquidos por pagar 11.498$ . i 
rs E o dito auto de aualiação; requere0 para pedir s ~ p r i m . ~ ~  das ditas 4 
despaa e VbTag.de se mandar informar muy particularm.'e para lhas 
mandar pagar, como consta dos papeis. 

2 

. , 
Na despesa dos seis cadernos juntos na forma da conta i .i 

dous Prouedores dos contos, a quF se cometteo, consta hauerse des- :r 
pendido 4-462$891 rs. E as ditas desp.as disem os contadores, e s t ,  .a 
correntes por se fazerg por ordé do Gwern.or E mandados do P r o ~ . ~ '  <i 
da fa2.d. E terr os requisitos necess.os, excepto duas partidas do 4.' 
caderno ; hiia de 1 7 ~ 1 8 1  rs em q falta assinar a parte no conhecim.! 
feito pelo escriuão, outra de 10$780 rs em q senão acha estar feito 
receita ao Almoxe de 38 e de naual q se comprarão para cartu.,:~ 
E declarão os ditos Provedores q q@ a pedir o dito Martim de Sá em 
sua petição se lhe passe conhec$m.'0 em forma ao Almoxe dos ditos 
4.4629h591 rs da dita desp.a para lhe ser levada em conta, não tG lugar 
por o A1mox.e ter satisfação deUa corrente por mandados do Provedor 
da faz. E ardes do g ~ u . ~ '  na forma das cartas de V/Mag.de, E tendo 
vista o procurador da fazda o dto. Thomé pinhr.0 da Veiga, disse 
que estauão as ditas contas boas E E apuradas, na conformidade que 
os ditos Provedores as fezerão - Não consta dos mais despos que 
houve na dita despesa dos ditos seis cadernos, nE q sobre o liquido dos 
ditos 11.498$ rs 4 agora pede Salvador Correa de sâ e Benevides 
como vnico herd.0 do d. seu pai Martim de si,  houvese algii desp.0 ou 
requerimJ0 nE os ditos Provedores dos contos tratáo cousa algua dos 
ditos 11-qtm 4 9 e  rs. 

VMag.de depois de fazer m.= ao d. Salvador Correa de sá E 
Beneuides do cargo de capitão mor E govern.rn do Rio de janr." 
ordenou por carta de 16 de Feur.O deste anno de 1637 p vendose no 
Cons.0 da faz.* os papeis p por sua p'e apresentou, porc diz lhe está 
denendo-a faz.da de VMag.de 10 ou 60$ ttdos das ditas fortificações, 
justificando a diuida, se lhe fezesse pagam?O E prezentando neste C o n ~ . ~  
o d. auto de aualiação E ditos seis cadernos da despa das ditas forti- 
ficações para justificação, requereo o d? pagam.'o, E comettendosse 
informasse sobre elles o Ldo Luiz ng.ra de Britto, E o L.do Migucl 



Cirnede faria q se acharão prezentes no tpo 4 se fezerão as d,itas for- 
tificações, E sobre a justificação deltas, quanto mais a~ertadam.'~ 
fosse possivel, informarão que, virão as ditas fortalesas E fortificações 
em sitios muy uteis E necesso: E q conforme a dita aualiaçáo se 
estavão deuendo os ditos ll.qtos 498s rs. E declara o d. Luis nogra 
de Britto se deuia mandar pagar ao suppte como Martim de sâ pedio, 
por¶@ realme senüo podiüo ve~..ificar co?lzo contritiha 0.0 sev~~ico de 
V&fg..de E bem de sua r e d  faz.dY acertadum.'* 

E tendo vista o procurador da fazda pede q se faça liquidação E 
justificação em forma, E~como a mat? he de faz.da E de tanta, E no 
auto de aualiaçáo declara o d. ilIartim de Sã que a pretende, que 
pede suprim.'O das ditas desp.as E =q Vbfag.de se mande perfeitam.'e 
informar para effeito de lhe mandar pagar, não fica o d. auto de 
aualiaçáo, sendo justificação corrente, pois nelle se pede suprim." 
das desp.as E inuy particular informação, o q se não satisfaz c6 a dos 
ditos Ldw, porq som." se referirão ao dito auto de aualiaçáo que lia 
mister o dito suprimto E informação o q visto E a forma da carta de 
ViItg.de que manda fazer o d. pagam.ta justificandose a divida, E 
forma do d. alvará para as  ditas de~p.~S que ordenaselhe de conta; 
não te por hora lugar o req~irim.~o emqtd se não fezer consulta a 
VMag.de dandose conta do 4 contE as ditas despesas, auto de aualiação 
E informações ser tudo prez.fe a ViVag.de E para suprir o não se 
hauer E feito na forma acostumada se VMag.de for seruido. 

E o q me pareçe sobre o dito suprim.to E pagamento he que visto 
haver feito Martim de Sá por seruiço de VMag.de E defensão da 
terra as fortificações 4 se refer<, E sert: uteis E necessas as despezas 
c nellar; se fezerão, E ainda 4 podera por ventura fazellas por livro 
de receita E despa E c6 legal justificação, todavia considerandosse q 
por ser em ocasião Q se esperavão os inimigos se procederia c6 a pressa 
a q he de crer obrigava a consideração da necessidade E do perigo 
iminente, por cuja causa se não procederia na dita forma legal; E 
respeitandose que ha m.'m annos que as taes despezas se fezeráo, E 
q assy por isso como por s e 6  mtos dellas miudas E feitas com varias 
pessoas de q m'=s devé ser mortas, E o lugar ser tão distante, E 
Martim de sâ E seu filho Saluador correa de sâ serem pessoas de 
satisfação E q t E  servido a VbIag.de como deuião tão largo tempo, a 
cujo resptO trm a opinião por sy, E merecÇ q VMag.& lhes faça favor 
E mce sem .Z seia neçesso andar Salvador correa mais annos neste 
r equ i rSo  indo a seruir ao Rio de janro Em tpo de tão arriscadas 
occasiões e sou de parecer que VMagde lhe faça de suprir o defeito 
de senão hauerc feito as ditas despas na forma costumada, hauendo 
as per justificadas, E lhe mande pagar os 11-q'"= 49Q rs no procedido 
de tomadias daquellas ptes E nos sobejos dos rendim.tm das capitanias 



do sul (i houver, depois de pagas as obrigações E ordinarias, E o q 
for necessO p.a o seruiço de VbIag.de E defensão da terra; c6 decla- 
ração q o Provedor da faz.da cõ dous escriuáes, verão primo o testamto 
original de Martim de Sá, para aueriguar se declarou nelle couza 
algua que encontre o d. pagarn.'O, por4 se tal houver, não haueri 
effeito o dito suprimtm E pagamt- E Vhfag.de mandará castigar a 
Salvador Correa como for seruido, E se enviará por tres vias o tras- 
lado authentico do d. testam.'O a Vrnag.de concertado pelos ditos escri- 
uães, quer no d. testam.to haja declaração al@a tocante a esta mata, 
quer não E senão houer cousa q encontre o d. suprimto E pagam." se 
fará cõ effeito na forma referida; E não se tomar nesta mat.a infor- 
mação pelo dezm João de Souza de cardenes p. ser notoriam.'* inimigo 
de Salvador Correa E de seu pai em rezão das revoltas q houve no 
Rio de janr.0 quando o d. d,ez.or foi dali embarcado preso, de q VbIag.de 
mandou fazer aueriguacão antiquamJe Lisboa 2-de jniiho prla inenhã 
de 1637. 

Francisco Leitão 

Thomas de ybio calderon se Conforma cone1 boto (voto) de e1 
doctor franccO leytan y Acrezierita que para mayor hirificacion y 
justificacion de Ia suma que e1 governador saluador Correa de ssaa 
pretende cobrar conbiene A1 sservicio de ~ - m g . ~  (i los probeedor y demas 
offiçiales reales de Ia hazienda de vmge Fongan editales para que todos 
los que travajaron en Aquellas obras E fortifica~iones Acuda11 4 
declarar si se les dio entera satisfacion de lo q vbieron de auer Ai de 
e1 trabajo de sus personas como de Materiales q dieron porque lo 
que isto montare, sselo a de pagar y satisfazer el dho (dicho) salvador 
Correa de ssaa, y e1 probedor y offiçiales reales An. de- quedar con 
cuydado de oblegar AI dho gobernador Aque de e1 primer dino que 
se celebrar e a cuenta de lo q se sueldo debinido P su padre se pague 
en su presienzia de e1 dho probeedor y A 10s acreedores lo que, se 
liquidare que sse les quedo debiendo y tiene tomas de ybio Calderon 
Por relebante sservicio e1 que Martin de saa Hizo a Vmgç en fortificar 
Aquel puesto tan A Costa de su trabajo y haçienda y demas de 
mandar se Ia VMg.e Pagar klereçia otras mrdss (merces) q sseran 
muy bien enpleadas en salvador Correa de Sa que tanto ymita e1 zelo 
y balor con q su padre sirbio a Vmge Don franco de Valcarcel a sido 
sienpre q desta materia se a tratado de parezer (i se veja y yonga por 
escrito e1 informe de1 dezenbargador cardenas no para darle entem 
credito por ser notorio enemigo sino para tomar notizia y luz de hecho 
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tan escuro y entiguo y creer de1 solo 10 q dixere 4 se pueda conprobar 
con testimnios antenticos pero si todavia para algunas consideraziones, 
esto no se pudiese hazerse con forma con e1 parezer de1 d.I fran.co 
leitan. Lisboa, Junio 2. de 1637. 

don franm de Valcarçel 

(A.H. C. - Rio de Janeiro, papéis avulsos, 1637) 



Justifita(ão de nobreza de Luis Rodrigues Patheto 
de Godoi e Alvarenga de Morais 

I .  P. Leite Cordeiro 

O brazáo de a m a s  de Luis Rodrigues Pacheco de Godoi e Alva. 
renga de Morais, já foi objeto de acurado estudo em "Achegas a um 
Brasonario Paulista", obra de grande utilidade para a investigacão 
de  nosso passado levada a efeito pelo saudoso Roberto Thut e pelo 
erudito historiador Francisco de Assis Carvalho Franco, e publicada 
nas páginas da Revista Genealógica Brasileira, uma das muitas rea- 
lizaçóes dkse dinâmico e admirável Salvador de Moya a quem já tanto 
devem as letras histórico-geuealógicas do Brasil. 

Embora o Visconde Sanches de Raena e outros henldistas te- 
nham analisado a justificação de nobreza, e mesmo transcrito alguns 
de seus trechos, nunca a encontramos publicada na integra. Este o 
motivo que nos leva a inseri-la em sua totalidade nas páginas da 
Revista do Institnto Histórico e Geográfico de S. Paulo. Aliás, 
pelo seu conteudo, vêm se confirmar as asserçóes de Luis Gonzaga 
da Silva Leme no Titulo Godois da "Genealogia Paulistana", e de An- 
tonio de Toledo Piza no volume XIII, página 281, dos "Documentos 
Interessantes para a História e Costumes de S. Paulo", a respeito 
da nobreza de Baltazar de Godoi, tronco originário de inúmeras fa- 
milias paulistas. Excluidas as afirmativas do ilustre genealogista e 
,do abalisado historiador, apenas conhecemos o documento hoje apre- 
sentado para prova da nobreza de Baltazar de Godoi. Morador em 
S. Paulo, Luis Rodrigues Pacheco de Godoi e Alvarenga de Morais 
prendia-se por linha materna ao velho Baltazar pertencente a "um 
ramo da ilustre familia dos Godoys de Castella, que passando i s  

Indias de Espanha se estabelece0 na capitania de Sam Paullo" confor- 
me dizeres do documento abaixo transcrito. Para o desenho do brasão 
e outros informes, remetemos o leitor à Revista Genealógica Brasi- 



leira, n.O 13, pag. 83, e ao "Arquivo Heraldico Genealógico", de 
autoria do Visconde Sanches de Baena. 

O documento, copiado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Lisboa, Portugal, a pedido nosso, pelo Sr. Alfredo Mendes de Gouveia 
tem o n.O 19 do maço A dos Processos de Justifidçáo de Nobreza 
e assim diz: - 

Lx a Snn.?a Civel de Justificassão De Luiz Rodrigues Pacheco de 
de Nobreza Godoy e Alvarenga de Moraes 

em q Justificou o contheudo 
nella 

L0 1" 
f 50 vo 

Dom Joze por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves 
daquem e dalem mar em Africa Senhor de Guiné e da Conquista 
Navegação Comerçio da Ethiopia Arabia Perçia e da fnd,ia. A ttodos 
os Corregedores Provedores Ouvidores Julgadores Juizes Justissas Of- 
feçiaes e mais pessoas della deste mey Reyno e Senhorios de Portugal 
aquelles a quem donde e perante quem e a cada hum dos quais esta mi- 
nha carta de Sentença Civel de Justificassão de ATobreza tirada e rezu- 
mida dos autos do processo dada e passada a requerimento da parte que 
a pedio e requere0 em forma virem e for aprezentada e o verdadeiro 
conhecimento della com direito direitamente deva e haia de pertençer 
F o seu devido efeito plenario cumprimento e real execução della da 
minha parte se vos pedir e requerer por qualquer via modo forma 
maneira ou rezão que seia e ser possa Fassavos saber a todos em 
geral e a cada hli de vós em particular em vossas/ vossas Jurisdiçoens 
lemites termos e destritos em como em esta minha Corte munto nobre 
e sempre leal çidade de Lisboa e Juizo da Correiçáo do Civel da Corte 
na caza da Suplicassão della perante o meu dezembargador porque 
em esta passou e vay asignada ao diante nomeada se principiarão 
tratarão ordemnaráo e finalmente foram julgados Sentençeados e 
determinados hums autos civeis de petissáo e justificassão de Nobreza 
de Luis Rodrigues Pacheco de Godoy, E Alvarenga de Moraes, e 
visto tudo sobre cauza materia e por rezam do coutheudo escrito e 
declarado em os ditos autos de que ao diante pello discurço desta se 
bira fasendo mais larga expressa e declarada menção pellos quais 
autos e termos delles entre outras muntas demais couzas em elles 
contheudas escritas e declaradas se via e mostrava ao seu principi9 
junta e autuada huma petissáo do suplicante Justificante Luis Ro- 
drigues Pacheco de godoy, e Alvarenga de Moraes da qual o seu theor 
e forma he da maneira seguinte: 'Diz Luis Rodrigues Pacheco de  
Godoy e Alvarenga de Moraes, natural da villa de gorapiranga terma 



da capitania da Gram cidade de Sam Paullo, estado do Brazil que 
para efeito de poder tirar o seu Brazáo de cota de Armas lhe he neces- 
sario Iustificar perante vossa merçe por testemunhas que pera isso 
pertende aprezentar que elle suplicante he filho legitimo de Luis Ro- 
drigues Pacheco natural da villa de Armamaz, na Pravinçia de Beira, 
e de sua molher Donna Maria de Moraes de godoy, e Alvarenga 
natural da Çidade de Sam Paullo, netto por parte paterna de Antonio 
Fernandes Pacheco; Bisneto de Luis Rodrigues Pacheco; Terçeiro 
neto de Bernardo Pacheco; quarto neto de Manoel Rodrigues Pa- 
checo; quinto netto de Domingos Luis Pacheco, dos verdadeiros 
Pachecos do Reyno de Castella, donde o seu quinto Avó Domingos 
Luis Pacheco, foi natural e se passou a este Reyno no Reynado de El 
Rey Dom Çebastiam a quem serviu nas Expediçoens daquelle tempo 
com grande credito, sendo em Castella dez/ Descendente legítimo dos 
mesmos Pachecos de que tambem procederam os duques de Escalona, 
Marqueses de Vilhena, e Marqueses de Cerralvo por proçeder da 
mesma varonia de Esteváo Pacheco, Fidalgo Illustre que servio a E1 
Rey Dom Henriqne Segundo, o qual pellos seus servissos o fés 
primeiro Marques de Cerralvo do qual tambem proçedeo outro Pa-  
checo digo procede0 outro Esteváo Pacheco que foi Monteiro mór 
dos Reys Dom João o Segundo, e Henrique quarto, e outros muntos 
Fidalgos, e cazas da Primeira grandeza de Espanha "Item que por 
parte da sua May Donna Maria de Moraes Godoy e Alvarenga hé 
neto de Gaspar de Godoy e Alvarenga, e <le sua molher Donna Anna 
Pedroza de Moraes ambos naturaes de Sam Paullo, o qual seu Avo 
Materno Gaspar de Gadoy e Alvarenga, pello Apellido de Godoy, foi 
legitimo descendente de bum ramo da Illustre familia dos Godoys 
de Castella, que passando às Indias de Espanha se estaballeçeo na 
capitania de Sam Paullo e pello apellido de Alvarenga de que ygual- 
mente vzava, foi dos verdadeiros Alvarengas, que neste Reyno são 
Fidal/ Que neste Reyno sam Fidalgos Antigos wmo descendentes 
que sam de Martim Pires de Alvarenga, primeiro Senhor de Alva- 
renga, sollar desta familia na Provincia da Beira, o qual proçedia do 
grande Egas Monis, bem conhecido nas Historias e nobelliarios deste 
Reyno, dos quais Alvarengas, tambem se estahelleceo hum m o  nas 
cidades do Rio de Janeiro e Sam Paullo, de que elle provem. Item 
que pella sua Avó Materna, Donna Anna Pedroza de Moraes, he dos 
verdadeiros Moraes deste Reyno, que fizeráo o seu acento na çidade 
de Bragança Provincia de Tras os Montes, por ser a dita sua Avó 
Donna Anna Pedroza de Moraes, legitima descendente de Pedro de 
Moraes de Madureira, Padroeiro, e fundador da igreja da Senhora 
do Popullo, çitio do Rio grande termo da cidade de Sam Paullo, e 
de sua molher e parenta Donna Anna Pedroza de Moraes, o qual 



Pedro de Moraes de Madureira foi filho de Pedro de Moraes ,i? 
Antas, e de sua molher Donna Leonor Pedroza neto pella sua varonia 
de Baltezar de Antas Mosso da Camara Real, natural de Mogadouro, 
donde passou a Sam Paullo, e bisneto / Bisneto de Pedro de Moraes 
fidalgo da casa Real Mamposteiro mor dos captivos da Provincia da 
Beira, e Traz os Montes, e de sua molher Donna Ignes Navarro, :I: 
Antas, filha de Nuno Navarro, e de Isabel Mendes de Antas pella 
qual hera neta de Mendo Affonço de Antos, Fidalgo Ilustre e senhor 
da villa de Viniiozo, e Bisneta de Affonço Mendes, de Antas, Senhor 
e Alcayde mor da dita Villa, e Fidalgo do sollar da iamillia dos 
Antas deste Reyno, dos quais todos descende o suplicante. e por parte 
dos hforaes Pertencentes à dita sua Avó descendente Legitimo 1- 
gonçallo rodrigues de Moraes, Fidalgo desta geração fundador e 
Padroeiro do Capitullo de Sam Francisco de Bragança e chefe de 
todos os Moraes deste Reyuo "Item que o dito seu Pay e Avós asim 
Paternos, como Maternos se tratarem sempre a Ley da nobreza e ser- 
vindosse com criados e cavallos, na Estribaria ocupando os cargo.; 
honrozós da Republica e tendo o dito seu Pay, e Avo Materno gas-: 
Gaspar de Godoy e Alvareuga capitaens de Infantaria das ordemnan- 
ças da cidade de Sam Panllo em cujo emprego servirão a sua Mages- 
tade com munta honra sr que em todos elles ouveqe mistura alguma 
de sangue de Mouro, judeo mullato, ou outra alguma infecta nasçáo 
por serem todos christaons velhos e limpos de toda a má Rassa" Pedc 
a yossa merçe seia servido ademitillo a justificar o deduzido em todos 
os seus artigos recebendo os depohirnentos das Testemunhas que 
aprezenta, e provado o que baste lhe mande passar Sentença de sua 
Justificassam e Recebera merçe "Segundo se continha e declarava 
em a dita petissão a qual sendo asim feita e aprezentada ao meu 
Desembargador Corregedor do civel da corte o Doutor João Caetano 
Thorel da Cunha Manoel no pe della proferira o seu despacho do 
Theor seguinte "Justifique" Thorel "segundo se continha e declarava 
em o dito despacho proferido no pe da dita petissão por bem do qual 
sendo / Sendo esta destribuida ao escrivam deste juizo que esta sobs- 
creveo este o autuara nos ditos autos oomo dito he e como enqueredor 
do mesmo juizo perguntara as testemunhas que por parte do dito 
jnstificante foram aprezentadas como se via e mostrava da Inquerissã? 
e justificassão do Theor forma e maneira seguinte 

Justificassão - "Justificassam de Nobreza de Luis Rodrigues 
Pacheco - Aos Treze dias do mes de Septembro de mil setecentos 
sincoenta e seis annos nesta cidade de Lisboa no meu escritório o 
Enqueredor delle Antonio Peres da Silva digo delle Antonio José de 
Saa perguntou as testemunhas que p& parte do justificante luis Ro- 
drigues Pacheco de Godoy Alvarenga e Moraes lhe foram aprezen- 



tadas e seus nomes e ditos se seguem eu Manoel luis Tavares Cou- 
tinho Ribeiro o escrevy "O Padre Frey Luis de Sam Boaventura 
relligiozo reformado da Provincia da Conceição do Rio de janeiro da 
ordem de Sam Francisco e de prezente agregado a obe/ A obediençia 
do Reverendo Padre Mestre guardiáo de Sam Francisco da cidad: 
e morador a Crus de Boinos Ayres digo de Boinos ares de ydade 

-de trinta e ires annos Testemunha jurada aos Santos Evangelhos e 
do costume disse nada "Petissáo folhas - E perguntado pello coii- 
tehudo na petissam do justificante luis Rodrigues Pacheco de Godoy 
e Alvarenga de Moraes disse que o conheçe hade haver sete annos 
e tambem conheçe aos Pays do mesmo Justificante e por essa rezam 
sabe pello ver e ser publico que hé filho legitimo de luis Rodriguis 
Pacheco, natural da villa de Armamor, digo da villa de Xrmanisr. 
na Provinçia da Beira, e de sua molher donna Maria de Moraes dc 
godoy e Alvarenga natural da cidade de são Paulo, e o dito Pay &i> 

justificante he capitão da ordemnãça rm guairapiranga estado do 
Brasil e outrosim sabe elle Testemunha pello ver, por documentos c 

-ser publico que o mesmo justificante he neto pella parte Paterna de 
Antonio Fernandes Pacheco, Bisneto de luis rodrigues Pacheco, 
terçeiro neto de/Terceiro neto de Bernardo Pacheco; quarto neto rle 
Manoel rodrigues Pacheco; quinto Neto de Domingos luis Pacheco, 
todos descendentes dos verdadeiros Pachecos do Reyno de Castella 
e em rezáo delle Testemunha ter grande estudo jenealogico sahc 
-que o quinto Avo do justificante Domingos luis Pacheco, foi natural 
de Espanha e se passou a este reyno no Reynado do Senhor Rey Doin 
Sebastião a quem serviu nas expediçoins daquelle tempo, com grande 
credito, sendo em Castella descendente legitimo dos mesmos Pachecos 
de que tambem proçederão os duques de Escallona Marquezes l e  
vilhena, e Serralvo, por Proceder da varonia de esteváo Pacheco 
Fidalgo yllustre que servio a EIRey Dom Henrique segundo que 

pellos seus servisses o fes primeiro Marques de Serralvo, do qual 
tambem proçedeo outro Esteváo Pacheco que foi Monteiro mor de 
.El Rey Dom joáo o Segundo e de E1 Rey Henrique quarto, e outros 
muntos Fidalgos e cazas da primeira grandeza de Espanha e mais 
nam disse, do primeiro/ E mais nam disse do primeiro Item" e do 
segundo disse que em rezam de ser natural do estado do Brazil, sabe 
pello ver que a May do Justificante Dona Maria de Moraes godoy 
e Alvarenga he filha de gaspar de godoy Alvarenga e de sua molher 
,donna Anna Pedroza de Moraes, ambos naturais de Sam Paulo, os 
quais sam avos matemos do mesmo justificante e pello apelido 3e 
godoy hé o dito gaspar de godoy e Alvarenga legitimo descendente d- 
hum ramo da familia dos godoy de castella, que passando as Indias 
-de Espanha se Estabeleçeo na Capitania de Sam Paullo, e pelo Apelido 



de Alvarenga foidos verdadeiros Alvarengas, qne neste Reyno são 
Fidalgos antigos como descendentes de Martim Pires Alvarenga, pri- 
meiro Senhor de Alvarenga Sollar desta famillia na Provinçia da 
Beira o qiie elle Testemunha sabe pello ter visto em documentos au- 
tentico~ e ser constante e tam/ E tambem sabe por ter visto a sua 
genealogia que o dito Martim Pires de Alxarenga procedia de Egas 
monis, de cujos Alvarengas se estribelleceo hum ramo na cidade do 
Rio de janeiro, e Sam Paullo, de que o mesmo justificante por seus 
avós maternos prosede e mais nam disse "e do Terceiro Item disse 
que sabe pella mesma rezáo que a avó Materna do justiiicante donna 
Anna Pedroza de Moraes, he dos verdadeiros Moraes deste Reyno 
que tiverão o seu acento na Cidade de Bragança por ser a dita Avó 
Materna do justificante legitima descendente de Pedro de Moraes 
de Madureira Padrueiro e fundador da ygreja da Senhora do popullo 
do Rio grande termo da cidade de Sam Paullo, e de sua molher, donna 
Aima Pedroza de M o r a e s , ~  qual Pedro de Moraes de Madureira foi 
filho de Pedro de Moraes de Antas e de sua molher, Dona Leonor 
Pedroza, neta por varonia de Baltezar de Momes/ De Baltezar de 
hloraes de Aiitas mosso da camara natural de Mogadouro donde 
passou a Sam Paulo, e Bisneto de Pedro de Moraes Fidalgo da casa 
Real mamposteiro mor dos Captivos da Provinçia da Beira e tras 
os montes, e de sua molher, Donna Ignes Navarro de Antas, filha de 
Nuno Kavarro e de Isabel Mendes de Antas, a qual hera tieta de 
Mcndo Aifonco de Antas Fidalgo illustre Senhor da villa de vimiozo. 
e Bisneto de ilfionço Mendes de Antas, Senhor e Alcaide mor da 
dita villa, e Fidalgo do sollar da famillia dos Antas, deste Reyno, dos 
quais todos dessende o suplicante e por parte dos Moraes, perten.;e 
a dita sua Avó, por legitima descendençia, a gonçalo Rodrigues de 
Moraes fidalgo desta geração fundador e Padroeiro do Capitullo de  
Sam Franciscço de Bragança chefe de todos os Moraes deste Reyno 
e mais não disse "e do quarto Item disse que sabe pello ver e pellas 
Re/ E pellas Rezoens declaradas ql.ie tanto os Pais como os Avos Pa- 
ternos e Maternos, do Justificante se tratão e tratarão sempre a Ley 
da Kobreza servindosse com creados Armas e cavallos ocupando o s  
cargos honrozos da Repuhlica com munta honra sendo tambem 
pessoas de limpo sangue sem alguma Rassa de infecta nasção por 
seriin christaons velhos e mais não disse e asignou com o Inqueredor 
eu XIanoel Luis Taaares Coctinho Riheiro o escrevy" Antonio J O S ~  

de Sai" Frey luis de Sam Boaventura". Thome de castro Moreira 
Corre; e Saa escrivão proprietario dos contos e contador da fasenda 
e Almoxarifado das Armas da cidade do Rio de janeiro que vive de 
suas fazendas, e de prezente vive nesta corte a Crus de Buenos Ares 
de idade de vinte e seis annos Testemunha jurada aos Santos Evange- 
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lhos, e do costume disse nada "Petissáo folhas e perguntado pello 
contheudo na petissáo/ Na petissarn do justificante Lhis Rodrigues 
Pacheco de godoy Alvarenga de Moraes disse que em rezam de ser 
natural do Rio de janeiro conheçe ao mesmo justificante e sabe pello 

3 ':# 
3 

ver e ser publico que he filho de Luis Rodrigues Pacheco, e de sua 
molher donna Mana de Moraes de godoy e Alvarenga natural da 4 

, .y 
cidade de Sam Paullo neto pella parte Paterna de Antonio Femandes :% ~a 

Pacheco e dos mais Avos declarados em sua petissáo segundo he 3 '* 
constante naquelle estado do Brazil e serem todos legitimos descen- 
dentes dos. verdadeiros Pachecos dos Reynos de Castella por prgeder . j  
das pessoas contheudas na mesma petissáo e mais nam disse do 
primeiro ytem della "E do segundo disse que pella mesma Rezam 
sabe pello ver ser publico e constante que o justificante pella parte 

.i -d 
53 

riiaterna he neto de gaspar de godoy e Alvarenga e de sua molher a 
donna Anna Pedroza de Mo/ De Moraes ambos naturaes de Sam - 3 
Paullo, que por serem legitimos descendentes de hní ramo da famillia 
dos godoy, de castella que depois de se passarE as Indias de Espanha, 4 -e 
se estabelleçeráo na Capitania de Sam Paullo, e tambem he legitimo ,c< i 
descendente dos verdadeiros Alvarengas por proqeder de Martim '..; a 
Pires Alvarenga primeiro Senhor que foi de Alvareuga e mais não :: 

disse" e do Terçeiro ytem disse que sabe pello ver que o justificante ..$ 

e seus Pays e avós viv; e viverão e se tratáo e trataram sempre a ley +: 
da nobreza com creados Armas e cavallos como legitimos e verda- ~. 

3 
deiros descendentes dos verdadeiros Pachecos godoys e Alvarengas e 

,:s 
hIoraes, e por taes foráo sempre tidos havidos e reputados servindo r 
os cargos honrozos da Republica sendo outrosim mnnto christaons .'r 

velhos sem alguma rassa de infecta nas~áo e mais nam/ E mais nam 'i .. 
disse e assignou com o Enqueredor e eu Mauoel Luis Tavares Cou- ..., .- 

tinho Ribeiro o escrevy "Antonio Jose de Saá" Thome de Castro , ;~ 

i .. 
Moreira correa de Sáa" O Padre Frey AThanazio do Rozario Relli- 

. , 
gioso Professo na ordem de Santo Antonio dos Capuchos reformados * 
da Provincia do Rio de Janeiro Conventual no seu Convento da ' t  
çidade do Rio de janeiro e de prezeute asistente nesta cidade no . , 
convento de Santo Antonio dos capuchos de ydade de quarenta e dous .~ r 
annos Testemunha Jurada aos Santos evangelhos e do costume disse :A 
nada Petissáo folhas " e perguntado pello contheudo na petissáo do 4 

~3 
jtistificante luis Pacheco digo Luis Rodrigues Pacheco de godoy e .t 

c 
Alvarenga de Moraes disse que em Rezam de ser natural do Brazil . e  . g  
conheqe ao mesmo justificante e tambem conheqeo os Pais do mesmo 4 
e por essa rezáo sabe pello ver que o dito justificante he filho legitimo , . 
de Luis Rodrigues/ De Luis Rodrigues Pacheco Capitão da ordem- ~ e 

.3 nança da villa de Guarapiranga, donde o mesmo justificante he na- iF 
tural, e de sua molher donna Maria de Moraes de godoy, e Alvarenga 4 

;1 
'i 
i 



natural da çidade de Sam Paullo, e he publico que o Pay do mesmo 
justificante he natural da villa de Armamar da Provincia da Beira; 
e tambem sabe elle Testemunha pello ouvir dizer constantemente que 
o dito justeficante he neto pella parte Paterna dos Avos declarados. 
em sua petissáo e pella materna tambem neto dos Avos declarados 
no segundo ytein da mesma petissão sendo todos pessoas de conheçida 
nobreza que como tal se trata o justificante com cavallos Armas e 
criados e també he constante que o mesmo justificante por seus Avos 
paternos he descendente dos verda/ Dos verdadeiros e legitimas 
Pachecos do Reyno de Castella por descender dos Avós expressados 
em sua petissáo e pella materna com seus legitimos descendentes dos 
verdadeiros godoys Alvarengas e Moraes, sendo hums e outros 
pessoas munto illustres e das mais distintas que como taes tem servido 
os cargos honrozos da Republica, e tambem sabe elle Testemunha 
pello ver e ser publico e constante que o mesmo Justificante por sy 
e seus Pays e Avós he pessoa de limpo sangue sem rassa alguma de 
infecta nasção por ser legitimo christam velho ~r fama ou rumor em 
contrario e mais nam disse e o que dito tem sabe pellas Razoeiis 
ditas e asignou com o Inqueredor, Manoel luis Tavares Cootinhri 
Ribeiro o escrevy" Antonio Joze de Sáa "Frey Athanazio do Ko- 
zario". 

Segundo que tudo isto asim e tambem cumprida escrita e decla- 
radamente se continha e declarava e hera outrosim contheudo escrito- 
e declarado em a dita/ Em a dita Justificassão do justiiicante que 
sendo asim feita nos ditos autos do modo e forma que dito he logo 
estes foram preparados com asignatura e se fizeram com a dita justifi- 
cassáo comcluzos ao meu dezembargador corregedor do civel da Corte 
o doutor Francisco Xavier Morato Boroa e sendolhes aprezentados 
e por elle vistos e examinados nelles deu e proferio a sua sentença 
he que o seu Theor e forma he da maneira seguinte "Hey por Justi- 
ficado ser o suplicante filho legitimo de Luis Rodrigues Pacheco, e 
de sua molher Donna Maria de Moraes de Godoy e Alvarenga, e 
descendente das pessoas mençionadas em sua petição, e que todos 
elles são pessoas com conheçida nobreza, e como tais se trataram 
sempre servindo os cargos honrozos da republica sendo constante que 
o suglicante por sy, seus Pays, e Avós, he pessoa de limpo sangue 
christáo velho, e sem rassa alguma de infecta nasção, visto o que jurão 
as Testemunhas retra perguntadas, com o Theor das quaes mando 
se Ihes passe sua sentença de/ Sua sentença de Justificassão para coin 
ella requerer o que lhe convier, e pague as custas lisboa dezanove de 
Septembro de mil setecentos sincoenta e seis "Francisco Xavier Mo- 
rato Boroa" segundo se continha e declarava e hera outrosim conteudo 
escrito e declarado em a dita petissão digo e declarado em a dita seri- 



tença que sendo proferida nos ditos autos do modo e forma que dito 
hé fora outrosim publicada na forma do estillo e sendo logo por parte 
do dito Justificante Luis Rodrigues Pacheco de godoy e Alvarenga 
de Illoraes fora pedido e requerido que dos autos do processo se lhe 
desse e mandasse dar e passar sua carta de Setença civel de justifi- 
cassáo para com ella tratar de seu direito e justissa e que sem ella o 
não podia fazer e por seu requerimento ser justo de rezão e conforme 
o direito se lhe deu e passou e se lhe mandou dar e passar e he a 
prezente pella qual manda a todas as sobreditas minhas justissas 110 

principio desta declaradas que sendovos esta apresentada/ Que sendo 
vos esta apresentada hindo ella primeiro pello meu desembargador 
corregedor por quem esta passou ao diante nomeiado asignado c 
passada pela minha chancelaria da Corte e casa da Suplicassão a 
cumpraes e guardeis e fassais eni tudo e por tudo muuto ynteiramente 
.cumprir e guardar asim e da maneira que nella se conthem e declara 
e em seu cumprimeito e por virtude della hey por Iustificado ser o 
Suplicante filho legitimo de Luis Rodrigues Pacheco e de sua niolher 
donna Maria de Moraes de godoy e Alvarenga, e das pessoas meucio- 
nadas em sua petissão e que todas ellas sam pessoas com conheçids 
nobreza e como taes se tratarão sempre servindo os cargos honrozos 
da Republica sendo constante que o suplicante por sy, seus Pays: 
e Abas he pessoa de limpo sangue christáo velho, e sem rassa alguili~ 
de infecta nasçáo visto o que jurão as Testemunhas retro perguntxlc; 
tudo na forma da Senten/ Da sentença do meu dezembargador Cor- 
regedor retro nesta jncerta o que huns e outros asim cumprirey munlc 
Inteiramente como Referido fica e al não fassaes. Dada e passada e111 
esta minha Corte munto nobre e sempre leal cidade de lisboa aos viriic 
e tres dias do mes de Septembro do Anno do Nascimento de nossr: 
Senhor Jesus Christo de mil setecentos sincoenta e seis. E1 Rey 
nosso Senhor o mandou pello doutor Francisco Xavier l;iora?,. 
Boroa do seu desembargo e seu Desembargador da Caza da Siipli- 
cassam desta Corte corregedor do çivel della com Alçada nos feirii.: 
e couzas civeis pello dito Senhor que deos gua~de  porqui; esta passoii 
e vay asignada e sobscrita por Manoel luis Tavares Coiitinho Ribeirn 
cidadáo desta cidade de Lisboa e nella escrivão de hü dos offisios dc 
jnizo da correição do cirel da Corte na Caza da Suplicassão della 
por Portaria do Illustrisimo e Excelentisimo Duque regedor nri 
empedimento de José Antonio da Silva. Pagou/ Pagou de feitio desta 
minha Carta de Sentença çivel de Justificassão de Nobreza por parte 
do dito Justificante a cujo requerimento se lhs deli e passou ao tod*~  
nz forma do Regimento a quantia de seis centos e no>-enta reis e de 



asignatura della se pagarão já outocentos ieis e a chancellaria se pa- 
garão cento e des Reis e Eu Manoel Luis Tavares Coutinho Ribeiro 
a sobscrevy. 

Fran.m X.- Moratto Boroa 
(Lugar do sello) 

Joze Cardozo Castello 
Pg. cento e des rs Lxa. o 1.0 de Sbro de 1756. 

N0gr.a 

(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa - 
Processos de Justificação de Robreza, maço A - 

n." 19). 



1 
Documentos sobre a história de São Paulo, copiados ,a g 

em Portugal pelo Sr. Allredo Mendes de Gouveia, por i 
B 

solitita(ão do Sr. José Pedro Leite Cordeiro i 
3 

,g 
- 3.a Série - ';3 

& - 
1) Papeis sobre Carlos Pedroso da Silveira. '4 
2) Carta de Garcia Rodrigues Pais a El-Rei. s ,?y 
3) Sobre um patacho que, saindo do porto de Santos, carregado 3 3 

com ouro em pó, foi negociar na costa da Mina. ..- 
,:: 

4) Sobre nomeação e serviços de Francisco Joáo da Cunha. 
&' 

Autuação de huns papeis que me aprezentou o Ca~p.~m Mor Carllos 
Poderozo da Silveira. 

Anno do naçimento de nos0 S.m Jezus christo de niil seteçentos 
annos aos oito dias do mes de Junho do dito auno neste Rio de Ja- 
neiro em as pouzadas de mim escrivão me foram aprezentados p ? ~  
Capitão Mor Carllos Poderozo da Silveira os Seus papeis que adiante 
se seguem requerendome lhos tomaçe e autuaçe pera se lançarem nas 
notas na forma das ordens de Sua Mag.de de que fis este Autuamen- 
to eu Andre de Sousa Cunha que o escrevy. 

1." anexo : 

Os officiais da Camara, que servimos este pre2.k anno nesta V: 
de São Fran.m das chagas de Tahibate os abaixo assinados, certefi- 
camos que o CapPm mor Carlos Pedrozo da Sylv.'a morador nesta 
d.8 V.a he &i dos homens republicanos della por haver servido de 
Juiz ordinario, e Almotasse varias vezes, e procurador do Comselho; 
como tambem servio de ouvidor desta cap.ta de NP S.' da Concepção 
por p r ~ v i m . ~  do Cap.am mor Christováo de Azevedo Barreto por 
tempo de seis meses, e servio o posto de ~arg.~o mor da ordenança dous 
annos, por provim.'o do Cap:m mor Martin Garcia Numbria; e de 



prezJe está ocuppando o posto de C a ~ . ~ m  mor da d.a Cap.tia por pro- 
vim." do Sor. Gn.al e G . o ~  destas Cap."as Artur de Saá e Meneses ha. 
&i anno, e juntam.te está servindo actualmJe ha quatro annos de 
Provedor das Minas, e quintos de Sua Mag.de que Deos goarde; 
havendoce em tudo com m.'a satisfa~ão, e todo o zelo, assi do bem 
com&, como do serviço Real, e aum.'O da Real faz.da assistindo com 
sua pessoa, e fasenda p.a todo o necessr.O do reai serviço, como haver 
hido à sua custa desta V.a a cid.e do Rio de Jan.rO com as prim.ras 
amostras dos novos descobrim'0s das minas de ouro que hoje se estão 
lavrando nos cataguazes, dando p.a d.0 effeito, e arecadação dos 
quintos os docum.'~~ e ordens n e c e s ~ . ~ ~  p,= a concervaçáo dos Mineiros; 
como tambem hir no ano de 1699 ao Rio de Jan.ra a conduzir tres 
arobas, e treze arates de ouro, que rederáo (sic) de quintos do d.0 
anno na officina, de que he provedor, levando p.a guarda dos d.03 
quintos os homens necess.Os e pagos a custa de sua fazenda, fretando 
p.= a passagen do d.0 ouro, e homens tres embarcaçoens, temendo o- 
encontro do Pirata, que no d.0 tempo estava na Ilha Grande ; e assim 
mais foy o d.0 P.Or e Cap.am mor as villas de Santos, Sam Paulo, Sam 
Vicente, e as mais villas, a fazer hiia prisão que o d.0 G . o ~  e Cap.am 
G.d lhe havia mando (sic) fazer a hú religiozo por crime cometido 
contra a Real Coroa, sem visto faser gasto a sua Magestade por 
haver hido à sua custa gastando dinh.*O concideravel p.a as suas pas- 
sagens, pJas sobred.as villas estarem mny distantes hüas das outras; 
e vindo o d.0 Gor. G:' da villa de Sam Paulo, a esta de Tahibate 
a t e  prerte anno de 1700 entregou o d.0 Cap.- mar, e Provedor, por 
ordem do d.e G.01 o Ouro q avia rendido a officina desta vila í, farão 
quatro arobas, e treze arates. Pollo que o julgamos m.to capaz, e 
merecedor de toda a honra q Sua Mag.dc for servido fazerihe. Passa 
todo o referido na verdade; e por nos ser pedida a prez.'e a passamos 
jurada debayxo dos juram.'Os de nossos oficios por noz assinada, 
cellada com cela desta Camera, aos 20 dias do mes de hlayo de 1700 
anos. 

(?I de Barros freire 
Ant." velho Cabral 
D.0 Cordero 
franc~o Als Correa 
M.el gr.co velho 
(Lugar do selo branco) 

O Q." Jozeph Vaz Pinto ouvidor g! corregedor da Comarca 
com alçada no civel e crime neste Rio de Janeiro e em toda a sua 
repartição Juis das Iustificaçóes. Faço saber aos que a prezente 
certidão de Iustificagáo virem que a mim me Constou por fee do escri- 



vão de meu cargo que esta fes ser a letra dos sinais ao pee da çertidão. 
juntas das proprias mãos dos nomeados nelles que hei por Iustificadoi 
e verdadeiros dada neste Rio de Janeiro aos sete dias do mes de 
Junho de mil e setecentos annos eu Andre de Sousa Cunha que a 
escrevy. 

Joseph Vaz Pinto 

Luis Correa de A1m.h t.am P., de notas Por El Rey nosso S." 
na Cidade de 1x.a Certefico o sinal ao pe da Certidão asima he de 
Jozeph Vas Pinto contheudo nella por ter (. . . ) (. . . ) tais q tudu 
visto e justificado Lx.a vinte e nove de outubro de mil e seteçentos. 

Lugar do sinal 
Em test .~ de verdade (...) 
Luis Correa de A1m.b 

O D.or João Vanvessem Do C0ns.0 de S. Mg.de Conselheyro da 
sua fazd" Juis das Iustificasóes della faço saber aos q esta Certidá* 
vyrem q a my me Constou por fee do escrivão a sobrescreveo ser o 
Reconhessim." atras de Luis Correa de Alm.da o g hey por justificado 
L.* 12 de Nov.rd de 1700 francisco lopeç franco a fff i  escrever. 

João Vanuessem 

2.0 anexo: O Provedor dos quintos da villa de Tabaté Carllos Pe- 
drozo da Silur.a vindo a esta villa de Sanctos a informarsse se nella : 
estava o P.e Pregador fr. Roherto da Conceiqáo por ords q tinha do 
Sor. general Artur de Sá de Meneses lhe dei por reposta q o ditti> 
P.e se havia enbarcado p.a o Rio de jan.r.0 havia tenpo, e q não sabia 
mais, nii tinha noticia do ditto P.e e per verdade lhe passo esta en 25 
de Outubro de 1698. 

ir. M.el do Rozario Prezidente 
de São F . C O  (?) 

Certefiquo eu Joseph marques de Andr.a escrivam da Camera E. 
do publiquo que conheço a letra E sinal asima ser do Rd.0 p.e frei Ma- 
noel do Rozario E por me ser pedido pasei o prezente pelos juramentos 
de meus ofisios de que me asino de meu sinal publiquo E razo tal 

, mal he nesta vila de sam franco das chagas de taubathé, em os vinte 
dias domes de maio de mil e sete sentas annou eu dito t.am E escrivã> 
da Camera desta dita vila que o escrevy. 

Joseph Marques de Andr.L 
(Lugar do sinal). 

AnJo de andrade tabalian publico e judisial e notas nesta villa de 



nosa senhora de Remedios de parati e seu termo certefico e dou mi- 
nha fe que eu conheso ser a letra e sinal publico e Razo que estam 
ao pe da sertidam atras do tabalian da villa de tauathe Iuze marques 
de andrada per ter letra sua em meu poder o Cartorio em fe de que 
pasei a prezente sertidam de Recouhesimeuto oie o primeiro de junho 
de mil e setesentos annos. 

Ant0 dandrade 
(Lugar do sinal) 

O D . O r  Joseph Vaz Pinto ouvidor g.1 Coregedor da Comarca 
com alçada no Civel e Crime neste Rio de Janeiro e em toda a sua 
repartição Juiz das Iusteiicaçóes Etta. Faco saber aos que a prezente 
certidão de Iusteficação virem que a mim me constou por fee do es- 
crivão de meu cargo q ante mim serve que esta fez ser a letra e sinais 
das duas certidoes asima das proprias maos de Joseph Marques de 
Andrade e de Antonio de Andrade escrivais nas villas de Taubate e 
Paratihy nelles comtheudos que hei por Iusteficados e verdadeiros 
dada neste Rio de Janeiro aos sete dias do mes de Junho de mil e 
setecentos annos e eu Andre de Souza Cunha escrivão da ouvidoria 
geral que a escrevy. 

Joseph Vaz Pinto 
(Seguem-se mais 2 reconhecimentos, um de Luis Correia de 

Almeida e outro de Joáo Vanvessem respectivamente de Lxa. a 29 
de 0ut.O e 12 de NOP de 1700). 

3 . O  anexo: Estevão Lopes de Camargo, Juiz Ordinario este 
prezente anno nesta villa de Sam Paulo, e seu termo. Certefico em 
como he verdade que vindo o provedor dos quintos reais do ouro de 
lauaje, da villa'de taubate Carlos Pedrozo a esta dita villa, a faser a 
deligencia sobre hnia ordem, ou recomendação do Sr. General Artur 
de Saa e menezes sobre hw negossio contra hÜ Frade o não achou 
nesta villa e pello não achar nesta dita villa, nem no termo della, n;ío 
deu execução a ordem do dito Sr. e por asim ser verdade, e me ser 
pedida pelo dito provedor passei a prez." som.'e por mim asignada 
em os quatro de Novembro de mil e seis centos e noventa e oito annos 

Estevão lopes de Camarguo 

(Seguem 5 reconhecimentos de Joseph Marques de Andrada, 
como escrivão da Camara de Taubaté, e o mesmo como tabelião, e de 
Joseph Vas Pinto, Luis Correia de Almeida, e Joáo Vanvessem, res- 
pectivamente, de Taubaté a 20 de maio de 1700, da Vila de N. S. dos 
Remedios de Parati a 1 de junho 1700, do Rio de Janeiro a 6 de junlio 
1700, e de Lxa. 29 0ut.0 1700 e Lxa. NoP 1700. 



4 .O  anexo: Timotheo Correa de Goes Prwedor e Contador da 
faz.* R.' destas Capitanias de Sam V." e nossa S.*= da Concepção 
de Tanhaem por S. Mag." q Ds g.de 

Certefico, que o Provedor das minas Carlos Pedroso da Sylveyra 
veyo a esta villa de Santos a certa diligencia q o senhor gn? Artur de 
Saá e Meneses lhe havia encarregado: e procurando ao p c  Fr. Ro- 
berto de Jezus religiao de Sam Bento, achou som." a noticia de que 
se tinha embacado neste porto. E por me ser pedida passei a prezente 
debaixo do juram." d meu cargo asignada e sellada com o sinete de 
minhas armas. Santos Outubro 28 de 1698. 

Timotheo Correa de Goes 
(seguem os 5 reconhecimentos acima, dos mesmos lugares, e 

mesmas datas). 

5.O anexo : Artur de Saa e Menezes. Do Conselho de Sua Ma- 
gestade Governador e capiião geral do rio de janeiro, e de São Vi- 
-te, e São Paulo, e das mais Capitanias do Sul, e neilas w m  
jurisdição amplicima, Comendador das Comendas de São Pedro de 
Folgozinhos, da Ordem de Christo e de Sancta Maria de Mesmoa da 
Ordem de Avis. Certefico que o Provedor das Minas, e quintos reais 
da Offeçina da Villa de Tahybaté, e Capitão Mor da Capitania de N. 
S. da Conceição de Itanhaem Carlos Pedroso da Sylveura, estão 
servindo os d.m postos, e ontpaçoens wm todo o zeiio da real fazenda 
e arecadação dos quintos, do ouro na sua offiçina da qual rendeo de 
quintos este ano, de mil e settecentos coatro arohas, e treze arates, de 
ouro q nesta frotta vão emharcadas pn Lkx. avendosse na ocupação de 
Cap.- Mor com todo o zello, tratando de todo o bem comum das 
respublicas, e provendo os postos nesseçarios para segurança das 
pragas da sua Capi? vizitando as com munto detrim.'o de sua pessoa 
gastos de sua fazenda, pella mJa distançia em q ficáo as vilas de suas 
jurisdição huas das outras; seguindo em tudo minhas obras com 
toda a inteireza, asim, e da maneira q lhas ordeno: Pelo que o julgo 
digno, e mereçedor de toda a honra e merçe q sua Magestade for ser- 
vido fazer-lhe, passa o referido na verd.e pelo Abito de Christo 
profeço de que sou Comendador e por me ser pedida a prez.'e lha mande). 
passar por mim asignada e sellada com o se110 de minhas armas, rio 
de Jan.10 7 de Junho de 17M). 
(Lugar do selo) 

Artur de Saa E mEz. 
(seguem 3 reconhecimentos, de Joseph Vas Pinto, Ouvidor 

Geral e Corregedor da Comarca.. . . do Rio de Janeiro. aos 7 de 
Junho de 1700, e de André Lopes de Lavre, da Secretaria do Cons- 
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Ultp, que reconhece o sinal do ouvidor acima, datado de L i s , b  28 
de Outubro de 1700, e de João Vanvessem. que reconhece a assina- 
tura de Andre Lopes de Lavre, em Lxa. 12 de Novembro de 1700). 

6.0 anexos Artur de Sáa e Menezes do Con.co de Smag.= Co- 
meudador das Comeudas de Sam Pedro de Folgoziuhc da ordem de 
chnsto, e de Santa Maria de Meymoa da ordem de Avis: Gou." e 
Capp.m g.' desta Capn.'a do Rio de Janr". 

Certefico que o Prou.Or das Minas e quintos Reais da ofeçina 
da vila de Taubaté Carlos Pedrozo da S i l v ~ . ~ ,  veyo a esta d.a ~ i d . ~  
por ordem minha e conduzir o oiro dos quintos da sua ofeçina que 
forão três arobas treze libras e seis onças, o qual ouro trouxe a sua 
custa, sem fazer dispendio algú, da fa2.a Real trazendo p.a guarda, 
do d.O oiro dezoyto homens sustentandoos e dandolhe pasagem, em 
tres embarcaçoens fretadas a sua custa e asim mays por hua ordem 
minha foi a correr as vilas de Sam Viçente e de N. Sra. da ConceiGc 
a sua custa em seguim." de hü relegiozo da ordem de Sam B.'o frey 
Roberto de Jezus ph o prender por crimes que auia cometido contra 
as Leys de Smag.e que Deos g.de em cuja delig a gastou o d.0 Provedor 
.dois mezes gastando da sua faz.a o necessr.O como tambem veyo a 
esta Çide a sua custa duas vezes trazer as primas amostras do oiro das 
minas dos Cautaugazes em que tem feito grande sen-iço a Smge 
tratando com m?a delig: do aum? e recadaçáo de Sua Real fa2.a 
com toda a inteyreza e satisfação seguindo todas minhas ordens da 
man." q lhe ordeno; Pello que o julgo digno e meresedor de todas 
as onrras e m.cei que Smg.e for semido fazerlhe Pasa o referido na 
~ e r d . ~  pello abito de chnsto que profeço de que sou Comendador; e 
por me ser pedida a prezeute lha mandey pasar por mim asinada e 
selada com o sinete de minhas armas. Rio de Jan.m 16 de Junho de 
1699. 
(Lugar do selo) 

Artur de Saa & MFz. 

(Seguem os 3 reconhecimentos, de Joseph Vas Pinto, do Rio de 
Janeiro, a 7 de Junho de 1700, e de Luis Correa d'Almeida, de h. 
29 de outo de 1700, e João Vanvessetn, de Lxa. 12 de Novembro de 
1700). 

7." anexos Luiz Lopes Pgado (sic), Cavalleyro Fidalgo da 
Casa de Smgde e profqo da ordem de Cristo. Provedor e Contador 
da  Fasenda Real, nesta Cidade do Rio de Janr.0, e nelle juis dalfan- 
diga, direytos Reays e meyas anatas Administrador g.L das minas do 
Sul pelo d.O S? 



Certefico que o Prou."' das Minas e quintos reays da ofe~ina da 
Villa de Taubaté Carlos Pedrozo da Si1vr.a veyo a esta Cidade do 
Rio de Janr.0 por ordem minha, a conduzir o oyro dos quintos da 
sua offeçina, que foráo tres arobas, treze libras quarenta, e oito oitavas : 
r, qual troixe a sua custa sem fazer dispendio algii, da fa2.a Real, tra- 
zendo p.a guarda do d.0 oiro dezoito homens, sustentando-os e dando- 
Ihes pasagem em tres embarcaçoens fretadas a sua custa; Assim mais 
por hüa ordem do G.m e Cap? g.a' Artur de Saá e Menezes foi a sua 
custa correr as vilas das Capitanias, de Sam Visente e de Nosa S.ra 
d a  Conçeipçáo em seguim.'o de hii relegioso da ordem de Sam Bento. 
Frey Roberto de Jezus p.a o prender por crimes que auia cometido 
contra as leys de Smgde, que Deos guarde, eni cnja de1ig.a gastou o 
d.O Provedor dois meses, gastando da sua faz.a o que lhe foi neçesr.O 
como tamhem veyo a esta Çidade duas vezes trazer as pr.=. amostras 
.do ouro das minas dos Catangazes; em que tem feito m.*o grandes 
serviços a Smg., tratando, com muitas de1ig.a do aumento e recadação 
de sua Real faz.= com toda a inteyreza e satisfação seguindo todas as  
minhas ordens de mamra que lhe ordeno; pelo que o julgo digno e 
mereçedor de todas as onrras e m.*s que Smg.e foi servido fazerlhe. 
Passa o referido na verdade pellos juramentos dos Santos evangelhos 
e por me ser pedida a prezente lha mandey passar por mim asinada 
e selada com o signete de minhas armas, aos quatorze de junho de 
seisçentos noventa e nove annos. 

Luis Lopes Pegado 
(Lugar do sinete) 

(Seguem 3 reconhecimentos de Joseph Vas Pinto, do Rio de 
Janeiro, 7 de Junho de 1700. de Luis Correa de Almeida, de Lx.= a 
29 de Out.0 de 1700, e de Joáo Vanvessem, de L x . ~  a 12 de N o v . ~  
.de 1700). 

8.' anexo: Luis Lopes Peg.do Cavalleiro fidalgo da Caza de S. 
Mag." e profeço da ordem de Christo, Provedor, e Contador da faz.da 
Real nesta Cidade do Rio de Janeiro, e nella Juis da Alfandega, 
direitos reais, e meys anatas, Administrador G." das Minas do Sul 
p.io d.* Senhor. 

Certefico que o p.~ '  das Minas, e quintos Reais da offna da villa 
de Tahibate, e Cap.a"L mor da Cap.aa de N. S. da Concepção de 
Itanhaem Carlos Pedroso da Sylvr.ra está servindo os d.os postos, e 
ocupaçons (sic) com todo o zelo da Real fazenda e recadaçáo dos 
quintos do ouro na sua 0ffn.a da qual rendeo de quintos este anno 
de  mil, e setecentos annos, quatro arobas, e treze arates de ouro que 
nesta frota vão embarcadas p: Lxa. havendoce na ocupa@o de Ca.'lm 



mor com todo o zelo tratando de todo o bem commum das respublicas, 
e provendo os postos necess.aj p.* seguranp das prassas da sua cap."" 
vizitando as com m.'o detnm." de sua pessoa gastos de sua fazba pJa 
m." distancia em que ficão as villas de sua jurisdição h k s  das 
outras; seguindo e m  tudo as ordens que Ihes mandavão con toda a 
inteireza, assim, e da maneyra que lhas ornavão; pello y o julgo 
digno, e merecedor de toda a honra, e m.- que S. M. for seMdo 
fazerlhe. Passa o referido na verdade p?* juram" dos Santos Evan- 
gelhos; e por me ser pedida a prez." lha mandey passar por mim 
assinada, e sellada coni o sello de minhas armas. Rio de Jan.10 7 de 
Junho de i700 anos. 
(Lugar do selo) 

Luis Lopes Pgado 

(Seguem 3 reconhecimentos & Joseph Vas Pinto, do Rio de 
Janeiro, a 7 de Junho de 1700 e Luis Correia de Almeida, de Lxa. 
29 Out.' 1700 e João Vanvessem, de Lxa. 12 Nov.0 1700). 

9.' anexo: Luiz Lopez Pgado Caualleiro Fidalgo da Caza de 
Sua Mag." e professo da ordem de Christo Provedor, e Contador 
da fazda reai nesta Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, e nel'a 
Juiz da Alfandiga direitos' Reaiz meyas annattaz administrador g.ai 
das minas da repartição do Sul pello d.0 Sor. 

Fasso Saber aos que esta minha, ProGão virem que havendo 
respeito ao grande zello com que o Capp:= Carllos Pedroso da Silvr: 
tem servido athe o prez." o officio de Prov." das minaz das rillaz 
de Taubate7 Taveraba, e convir ao serviço de Sua que Deos 
gPe que seja confirmado no dito off.0 por ser pessoa acta, e susfi- 
çiente, e comcorrerem nelle as P.'~' e requizitoz necessanoz, e esperar 
de seu bom procedim." que daqui em diante se haverá no serviço do 
dito S.m m.'o comfome a confiança que delle fasso, pondo grande 
cuidado na arrecadação dos quintoz reaiz, e emtabolam." das ditaz 
Minaz ; Hey por bem de o comfirmar; e eleger, como p k  prezte o com- 
firmo, e elejo por Pr0u.m das ditaz Minaz de Taubatê, e Taueraba 
p.a que o sirva asim, de manr.a atheagora o fez, e servirão seuz ante- 
cessores havendo todos os proez, e precalssos que direitam." lhe 
pertençerem, logrando de todaz as honrraz, privilegioz e izensoiz, e 
liberdade2 ao dito cargo comçedidoz emqto eu o houver asim por bem, 
e Sua Mag.de não mandar o contrario, pelo que mando 'aos officiaiz 
da Camara das ditaz villaz, e maiz Ministros dellaz, e de toda a 
repartição do Sul, e Capitãis Mores, Conheção hourrem, e estimem 
por Prou.Or das ditaz Minas ao dito Capitão Carlloz Poderozo da 
Si1vr.a e aos mais officiaiz de lustisa e deixem servir debaixo da 



mesma possa, e juram." que tem dado, e a todos os officiaiz das d h  
Minas cumprão, e guardem suaz ordenz, e mandadoz como de seu 
Pr0u.m por firmeza do que lhe mandey pasar a prez." por mim 
asignada, e sellada com o sinete de minhaz Armaz a qual se registará 
nos livroz desta administração, e nos mais que tocar, dada nesta dita 
Cidade do Rio de Janr.0 aos sete diaz do mez de Septr: de mil e seis 
centoz e noventa, e oito annoz. Melchior de Andrada, e Araujo a 
fez escrever. 
(Lugar do sinete) 

Luiz Lopes Pgado 

Provizão porque VM há por bem de comfirmar, e nomear de 
novo ao Capp.am Carlloz Poderozo da Sihrr.a no officio de P r o u .  das 
Minaz das villaz de Taubaté e Taueraba como nella se declara. 

PP VM ver - 2a. via. 

Reg." no L.0 da administração das minaz a que toca a fs. 93. 
Rio de Janr.0 7 de Septr.0 de 1698. 

Andrada 
Comprase he Registase como nela se comtem Sam fr.c* das xagas 

29 de dezembro de 1698 annos. 
Jorge Velho 

Joseph m.la ( ?) 
D.m do prazo mis (martins) 

(Seguem 3 reconhecimentos, de Joseph Vas Pinto, do Rio de 
Janeiro, a 7 de Junho de 17W, de Luis Correia d'Almeida, Lxa. aliás 
s/data, e de Joáo Vanvessem, de Lxa. 12 de 9ko de 1700). 

(10.O ane'xo) : Frann.C" de Brito Meirellez Caualleiro Professo 
da hordem de São Bento de Aviz Cidadão desta Cidade de São Se 
bastião do Rio de Janr.0 e nella Prou.0' e contador da Fazenda Real 
Juiz da Alfandiga direitoz Ra iz  meyaz anuattaz administrador geral 
das minaz da repartição do Sul por Sua Fi?ag.de que Deos g.= 

Fasso saber aos que esta minha Provizão virem, que por convir 
ao servisso de Sua Mag.de que Deos G." bem e arecadaçáo de sua 
Real fazenda, fazer Provedor das Minaz de Taubaté que novam." se 
descobrem nos riheiroz chamadoz ytauveraua, e porque na pessoa do 
sargento Mayor Calrroz poderozo da Si1vr.a comcorrem az partes, e 
requezitoz neçessarioi p.a ocupar o dito offiçoio, e esperar de seu bom 
proçedim.'o e zello que obrara no servisso do dito Senhor com todo 
o cuidado na arecadaçáo de seuz quintoz, e emtabolam? e augm.'o das 
ditaz Minaz pella boa Informação que deiie tenho. Hey por bem 



de o nomeyar, e elleger/ como pela prezente nomeyo, e ellejo por 
Provedor das ditaz Minaz, o qual officio servirá asim e da maneira 
que o fazem os maiz Provedorez das Minas do Sul, havendo todoz 
os proez e precalssoz que direitamente lhe pretençerem, logrando de 
todos os privillegioz, e liberdadez, Izemssois ao dito cargo conçedidaz 
enquanto eu asim o ouver por bem, e sua Mag.de não mandar o 
contrario. Pello que mando ao Capp.am Mor da dita Villa lhe dê 
posse do dito offiçio na forma cushimada, e aoz offiçiaiz da Camara 
della, e maiz Ministroz, e officiaiz de Iustiça o deixem servir, co- 
nheçáo, honrrem, e estimem por Provedor das ditaz Minaz e cumprão 
e guardem as hordenz que p.a esse effeito der, por firmeza do que 
lhe mandey passar a prezte por mim asignada, e sellada com o signete 
de minhaz Amaz, a qual se registrara nas partez a que tocar. Dada 
nesta dita Cidade do Rio de Janr.0 aos oito diaz do mez de Junho 
de mil e seizcentos e noventa e sinco annoz. Ignacio da Silveira 
Villalobos, escrivão da fazenda real E minas da repartiqão do Sul 
por S Magde D8 gde O fiz escrever. 

franco de brito meyrelles 

(Lugar do selo branco) 

Prouizão porque VM ouve por bem prouer na pessoa do sar- 
gento Major calrros poderozo da Silvr.= o offiçio de Prou." das Minaz 
de Taubaté y taueraua. 

P.a VM ver 

No verso: Fica reg.da no Lo dos registos das minaz a fs. 79 v s . ~  
Rjo de Jan.m 8 de Junho de 1695 annos 

Villa lobos 

Fica Reg.ta e Confirmada esta prouisão p" Gounr desta Prac;a 
no L" do Reg.* desta Secre t r~  a p. 44. Rio de Janr- 6 de Setr: de 
6%. 

O Secreto 
Rodngo de Sousa 

Cumprase e Reziste se nos libros q tocar oie iulho 696 ã de taibaté 
fran.w de Ruela? Cabra1 
Jorge velho 
Domingos Viera Cardoso 
D.m Gomes da Costa 
Gpar Vas de Siq.1~ 



fiqua Rezistada no Libro de Rezisto desta Camera a folhas treze 
Joseph marques de andr.a a escrevy. 

Cumprase e Registese Santo Ant.0 de guaratinqueta em Camera 
.oie 12 de Jan.ro 1697 Annos 

Henrique tauares da Silva 
Mathias de oliveira 
Amaro de Souza 
frann.0 Lopez de faria 

fiqua Registada no 10 dos Rezistos desta Camera a fol. 65 por my 
Escrivão della 

Jorge de Sousa p.= 

(seguem 3 reconhecim.'0s de Joseph Vaz Pinto, Rio de Jamro 7 
de junho 1700, e Luis Correa de Alm.da de Lx:a 29 out." 1700 e Joáo 
Vanvessen, de Lx.a 12-XI-1700). 

Carlos Pedrozo da Sylveira. Eu El Rey vos envio m.'o Saudar. 
o Provedor da Fazenda Luis Lopes Pegado me deu conta em carta 
de 14 de Junho deste ano, em como além das m.'as delligencias q tendes 
feito para o augrnento dos quintos reaez viesseis com a gente neces- 
saria a trazer ao Rio de Janeiro o ouro que na ofreçiua das minas da 
nossa iurisdiçáo renderão os quintos este anno. E pareçeome agra- 
,decervos por ( . . . . ) o zello com q vos tendes havido no meu seru.sD e 
dizemos q este fica ? em minha real lembrança para folgar de nos 
fazer toda a m.ce quando (. . .) dos nossos acreçentamentos. escritia 

.em l i . a  a ( . . . . ) de 1699. 
R ~ Y  

Para a Prou.0' das minas de Taubate. 
Conde de Aluor 

11.O anezo: Martin Garcia Lumbria Cappam mayor e G." desta 
Cappitania de nossa senhora da Comcepção de Itanhaem por sua 
Magde q Deos guarde V.a 

Porqto comuem ao serviço de sua Mag.de que Deos guarde 
prouerce o posto de Sargento mayor, em pessoa de valor e pratica 
da dissiplina militar, e q tenha todas as mais 4 p.a o dito posto se 
requer. E porq todas estas comcorrem na pessoa de Carlos Pedrozo 
da Si1vr.a por ser dos nobres desta V.a de Sam Fran.m das chags 
de taubate, e por esperar dele 9 em tudo o 4 lhe for emcarregado do 
serviço de sua Mag.de se haverá m.'o comforme as obrigaçoens q lhe 
tocarem, e a wmfiauqa q faço de seu procedim" Hey por bem de o 
eleger e nomear, como em vertude da prez." o elejo, e nomeo por 



sargento mayor desta d . ~  V.% p: que o seja, uze, exerqa assim e da 
maara q o gozarão seus antepassados. E com o dito posto goazará 
de todas as honras, gragas preheminençias, izençoens, liberdades q lhe 
tocam pódem, e devem tocar, e de q gozam os mais sargentos mayores. 
E servirá por tempo de seis mezes, emq.'o Sua hlag.de assim o ouver 
por bem, e o governo gl. ou eu não mandar o contrário. Pello q os 
officiais da milicia desta Capitania mayores e menores della e honrem 
estimem e reputem por tal Sarg.'~ mayor e os soldados desta Capitania 
e obedeção em tudo cumpráo e guardem suas ordens assim de pala- 
vra, como por escripto, como deuem e sam obrigados. Pello q o hey 
por metido de posse, e os officiais do Cenado da Camera desta V.* 
lhe daram  juram.'^ na forma costumada e esta se registará nos livros 
a q tocar de Q se fará assento nas costas desta; p? firmeza do 
q lhe mandei passar a prez.'c sob meu sinal e sello de minhas armas 
nesta villa de san Fran.m das Chagas de Taubaté em os vinte e sinco 
dias do mes de Junho de mil seissentos e noventa e dous annos E eu 
Mathias da Costa g? (?)  escrivão a fis escrever E sobescrevy. 

Martim gr.ca Lumbria 
(Lugar do selo br.m) 

Cumprase e rezistese como nella se contem em camera 20 de se- 
tembro de 692 annoz. 

Cunha - Cabra1 e Silva - Candido - Correa 
I 

fica Rig.do no L.0 4.0 dos Rizistos desta Camera a que toca a fs. 
19 volta e n." por mim escnuáo dela 4 n0u.O de 1692 Souza. 

Carta patente p'a q.' VM. ouve por bem prover o posto de Sarg.t* 
mayor na pessoa de Carlos Pedrozo da Silvr: plos respeitos assima. 

P.a VM VER. 

(segue o reconhecim." de Joseph Vas Pinto, do R. de Jan." a 
7 de Junho de 1700) (Esta carta patente, mede 30 x 40). 

12." anaxo : Artur de S a i  e Menezes, Do concelho de Sua Magestade 
Gouernador, e capitão geral do rio de Janeyro e de São Vicente, e d e  
São Paulo, e das mais capitanias do sul com jurisdição amplissima 
comendador das comendas de São Pedro de Folgozinho da ordem 
de Christo, e de Sancta Maria de Meymoa da ordem de Aviz V.a 

Faço saber aos que esta minha carta patente virem que havenda 
respeito estar vago o posto de Capitão da Capitania de nossa senhora 
da Conceipsão de T y n h a h  deque he donatario o Conde da Ilha do 
Principe; e por convir ao servico de Sua Magestade que Deos guarde 



que este se proua em pessoa capax, e de merisimentos para o dito 
posto; e conciderando o que por parte de Carllos Pedrozo da Sylveira 
se me rreprezentou ter servido a sua Magestade que Deos guarde no 
cargo de ouvidor da dita Capitania da Conceipsão por tempo de seis 
mezes, e ao depois foi prouido no posto de Sargento mor da ordenanqa 
de Tahybate por provimento do capitão mor Martim Garçia Numbrya, 
o qual posto exerça por tempo de dois annos com grande satisfação, 
e procedimento, e estar actualmente servindo o cargo de Provedor da 
Offiçina real da Vylla de Tahybaté, o qual serve a tres annos com 
notavel zello, e trabalho, pondoce varias vezes ao perigo de sua vida 
por obrigar aquelies que não querião verdadeyramente quintar o ouro 
que pertençião aos reais quintos de sua Magestade que Deos guarde, 
vindo daquella villa a esta cidade ires vezes, duas com as amostras 
do ouro das novas minas dos Cataguazes, e este anno a conduzir ires 
arrobas, e quatorze arrateis de ouro que pertenciáo a sua Magestade 
que Deos guarde, sem nesta condução, e viagens fazer despeza algúa 
a fazenda real, e tendo notiçia que havia pessoa que fazia cunhos falços 
para os por no ouro, dandome conta deste maleficio lhe mandey tirar 
deuasa o que fes com todo o cuidado, e dilligeucia, e por esperar do 
dito Carllos Pedrozo da Sylveira que da mesma meneyra se haverá 
daqui en diante conforme a confiança que faço de sua pessoa. Hey 
por bem de o prover, e nomear. como pella prezente o provo, e 
nomeyo por Capitão da dita Capitania de nossa Senhora da Conceip- 
são de Tynhaem para que sirva o dito posto por tempo de hum ano, 
havendo-o Sua Magestade que D a s  guarde assim por bem, e o dona- 
tario não prover, e com o dito posto haverá o soldo que lhe tocar, 
e gozará de todas as honrras, previlegios, Liberdades, yzeuçóes, e 
franquezas que en rezão delle lhe tocarem; pello que mando a todos os 
offiúais de guerra, e justiça da dita capitania lhe obedeqáo como a 
s a  Capitão ; pelo que o hey por metido de posse do dito posto, e elle 
jurará nesta Secretaria na forma custumada de que se fará acento 
nas costas desta carta patente, e fará preyto, e homenagem nas minhas 
mãos como he uzo, e custume do Reyno, e para firmeza lhe mandey 
passar a prezente sob meo signal, e sello de minhas armas, que se 
cumprirá tão inteyramente como nella se conthem, registandoce nesta 
secretaria sem o qual não valerá, e na Carnera da dita Capitania, e 
pagou de novos direytos seis mil, seiscentos, e sesenta e seis reis que 
ficão carregaãos ao rrecebedor delles Marcos da Costa da Foncequa 
em o Livro de sua receyta, e por esta dita carta patente hey por 
levantado, o preito, e homenagem que da dita Capitania haia feito 
Thome Monteyro de Faria, João Thomas Brum a fes nesta Cidade de 
são seBastião do rio de Janeyro aos vinte e tres dias do mes de Mayo. 



270 REVISTA m INSTITUTO H I S T ~ R I ~  E GWGRÁFICO DE S. PAULO 

Anno do nassimento de nosso senhor Jesys crhisto de mil, e seis. 
centos, e noventa e noue annos. O Secretario Joseph Rebello Per- 
digão o fes escrever. 

Artur de Saa & mEz 
(Lugar do selo) 

Carta patente porque Vs.a há por bem prover a Carllos Pedrozo. 
da Sylveira no posto de Capitão da Capitania de Nossa Senhora da 
Conceipçáo de Tynhab por tempo de hum m o  levantando a h 
menagem a Thome Monteyro de Faria que athe agora o foi da dita 
Capitania pellos respeitos asima declarados 

P VS.a Ver. 

No verso: Registada nesta Secretaria em o Livro das m.- dos. 
Governadores a fl. 183 vs.O Rio de Janeyro 24 de Mayo de 1699. 

Perdigão 

fica Registado no livro de Registo desta Camera da villa da 
Conceição a folhas vinte verço vinte E hum aos catorze dias agosto. 
de 699 annos por min Escrivão delia. 

Bernardo fr.a (?)  Ruivo. 

Aos vinte, e quatro dias do mes de Mayo prezente de seiscentos. 
e noventa, e nove annos nesta cidade de são seBastião do rio de 
Janeyro onde ora governa o Gor. e capitão geral Artur de Saá e 
Menezeç fez preyto, e homenagem em suas máos CarUos Pedrozo da 
Sylveira pello governo da Capitania de Nossa Senhora da Conceipção 
de Tynhaêm de que ha provido na forma da patente atras, segundo 
ordenança de que se fes acento no Livro que serve nesta secretaria 
que asignou com o mestre de campo Martim Correa Vasques, e com 
o Capitão Manoel da Costa Cabral, e o Capitão mar Fernando da 
Gama que estiverão prezentes ,e para constar do referido se lhe 
peçou esta Certidão em o rio de Janeyro aos vinte e quatro do me:: 
de Mayo de 1699. 

Jozeph Rebello Perdigão 

$ 
Cumprase & Registe como nella se contem conceição. Camera 

Catorze de agosto de mil & seissentos & noventa e nove annos. 

João de Candia - Ignacio de fótes. P." João Collassuo - João 
Antunes da  fon.fa - Alexandre de Agiar Mendes 

* 
Cumprase e rrezistese como Nela se comtem Taubate enL 



Camera 7 de setembro de 699 5. Hoem.0 Frr.a de mello - Anto V.ra i 
3 da maya - D.m Vas de Siqr.a ,* 

Rig.da nesta Camera no Livro a que toca a fls 9 e 10 por mim I .d 
$ escriváo em 7 de Septembro de 699 ã. 

Sylva 

Cumprase como neUa se comtem Santo Anto de Guaratinguetta 24 
de março de 1700 annos João pires de araujo - Henrrique Tavares 
da Silva - João Soares Louzada - P.0 de Sonsa p . ~ ~  - An.'d de 
Andrada De m.ca 

(Seguem 3 reconhecimentos de João Vanvessem de Lx.a 12 de 
nov.Io de 1700, de Joseph Va. Pinto, R. Jan.ra a 7 de Junho de 1700, 
e Luis Correia de A1m.k de Lx.a a 29 de 0utr.O de 1700). 

(Esta carta patente, mede 41,5 x 0,62). 

13.O anexo - o Cap.am mor Carlos Pedrozo da Syl.ra M.01 nesta 
V.a de Sam Fran." daz Chagas de Tahibate que p.a bem de sua 
Iustissa lhe he necess.O mostrar que não tem crime nenhü nesta V.a 
por,§ deve ser preso pelas iustissas de Sua Mag." nem menos haver 
de outra parte algua ordé pP isso p.a o que 
P. a V. M. lhafaça mandar ao escrivão desta V.a lhe corra folha no 
seu Carthorio, e lhe passe Certidão de folha corrida de tudo o q u ~  
souber e lhe constar. 

E .R .M.  
Passe do que constar 

Taubate 23 de Maio de 1700 

Correa 

Certefiquo eu Jozeph marques de Andr.' t.am E escriváo ,da 
Camera desta vila de sam frarn.Cn das Chagas de taubathe em como 
neste meu Cartorio não tem o Capp."m mor Carrlos pedrozo da 
Silveira culpas nenhumas E mais me consta que nas mais vilas da 
sidade de são sebastiam do Rio de Janero destas bandas E mais po- 
voasois não tem culpas nenhumas E por asim me constar E ser 
verdade pasei a presentem (sic) vinte E tres de maio de mil E sete- 
çentos annos Jozeph marques de andr.= t.- publiquo do judy ( d ~  
judisial E n o t a  E escriuáo da Camera desta dita vila que o escrevy. 

Joseph Mrques de Andr.a 

(seguem 4 reconhecim.'", de Ant.0 de AndrP e tabelião de notas 
da vila de N.. S.a dos Remedios de Parati, a 1 de junho de 1700, e de 



Joseph Vas Pinto, do R de Jan.m e 7 de junho de 1700, e de Luis 
Correia de Alm.da, de Lx: 29 de outrc de 1700 e de João Vanvessem, 
de Lx.a 12 de NovrP 1700. 

1 4 . O  anexos Dis o Ca~p.~m mór Carlos Pedroso, q pera bem de 
Seos requerimentos q tem na Corte e cidade de Lisboa lhe he neces- 
sario correr folha nesta cidade por morar no destricto da correição 
della. 

P. a vm.- lhe faça m.* mandar passar alvara na forma dostillo, 
e R m." 
P. alvará de folha 

Pinto. 

O D.o~  Joseph Vaz Pinto ouvidor g.' coregedor da Comarca com 
alçada no çivel e crime neste Rio de Janeiro e em toda a sua repartição 
Ett Mando aos escrivais do crime desta çidade q mstumáo fallar as 
folhas digáo ao pee desta todos e quaisquer crimes que em seus 
cartorios tenháo do suplicante o Cap.am Mor Carllos Poderozo da 
Silveira que obrigatorias sejáo o livramento cumpráo no asim e ;i1 
não fação. dado neste Rio de Janr? aos sete dias do mes de Junho 
de mil e seteçentos annos eu Andre de Sousa Cunha que o escrevy 

Pinto 

Do SuptC não tenho culpas the oje rio 7 de junho de 1700 
(Costa). 

Do Supp." não tenho culpas The oie - 7 de juuho de 1700 amos 
Souza 

Do Suplicante não tenho cnlpas the hoie Rio de Janeyro 7 de 
juuho de 1700 á 

Leitão 

Do Suplicante não tenho culpas The hoje 7 de Junho de 1700 
Cunha 

E mrida a dita folha asima peUos escrivaes do crime desta çidade 
a fiz wncluzo ao Ouvidor geral o Doutor Joseph Vas Pinto que fez 
este temo eu Andre de Souza Cunha que o escrevy 

D. g.lo ( 7 )  100 rs (? )  

V." Constar P.'" respostas dos escrivaes não ter o suppte culpa 
em que lhe sahissem a folha lhe hei por corr.'e p.a com ella requerer 
donde lhe importar Rio 8 de Junho de 1700. 

Pinto 



O D.m Joseph Vaz Pinto ouvidor geral corregedor da comarca 
com alçada no Civel e crime neste Rio de Janeiro e em toda a sua 
repartição Juiz das Iustefica~ois A t t ~  Faço saber aos que a presente 
certidão de Iusteficação virem que a mim me constou por- fé .do 
escrivão de meu cargo que ante mim serve que esta fes ser a letra 
e sinan (?) das repostas da folha junta das próprias mãos dos 
escrivais do Crime desta cidade que hei p.r Iusteficados e verdadeiros 
como tambem a minha ultima sentença dada neste =o de Janeim 
aos sete dias do mes de Junho de mil e sete çentos annos eu Andre de 
Souza Cunha escrivão da ouvidoria geral que o escrevy. 

Joseph Vaz Pinto 

E Autuados estes papeis os fiz conclusos ao ouvidor geral o 
Doutor Jozeph Vas Pinto de que fis este Termo eu Andre de Souza 
Cunha que o escrevy 

g.10 ( ?) 

q (?) se lansem nas nottas estes sem.- na forma das ordens 
de S. Mag.de Rio 8 de Junho de 1700. 

Pinto 

Ficáo Lansados na nota de mim taballiáo no 17 de Junho de 1700 á 

Luis da Costa m n  (moreira). 

Aos dezasete dias do mes de Junho demil e seteçentos annos 
neste Rio de Janeiro em as puzadas de mim escrivão me foram 
mandados estes serviços com a çertidáo do t.- Luiz da Costa Moreira 
pella qual consta ficarem lançados nasua nota de que fiz este Termo, 
eu Andre de Souza Cunha, q o escrevy. 

E logo em dito dia mes e anno asima eu escrivão fiz estes servicor 
comcluzos ao C ~ P . ~ ,  General e Governador desta praça Artur de Saa 
e Menezes e ao ouvidor geral e Doutor Jozeph Vaz Pinto de que 
fis este Termo eu Andre de Çouza Cunha que o escrevy 

G'o 100.r~ ( 7 )  

Julgáo estes serv.Fm por corr." e manda sejáo remettidos p.'~ 
~ e c r e t . ~ ~  deste Governo, ao do C0ns.O Ultramar.o na forma das ordem 
de S. Mag.de Rio 19 de Junho de 1700. 

Meuezes Pinto 

O Doutor Manoel da Costa Moreira cidadam e juis de crime nesta 
cidade de Lisboa e seu termo na repartiçam do bayrro da fnouraria 
com alpda por sua magestade que Deos guarde Ett.a Mando aos 
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escrivaes que costumam responder àç folhas nesta digam as culpas 
que tiverem de Carlos Pedroso da Silveira Provedor das minas e 
quintos reais da villa de Tauate do rio de Janeiro natural de Sam 
Paulo de idade de trinta e seis annos filho de francis'co Pedrozo 
tudo segundo sua informaçom a qual corre para certos requerimentos 
que dis tem com sua magestade para cujo effeito lhe mandei passar 
a prezente, que cunpriram tt.= Dado nesta cidade de Lisboa aos deza- 
seis dias do mes de novembro de mil e settecentos annos, pagou deste 
vinte reis, e de asinatura delle vinte reis Joal Alvares vieira o escrevy 

Costa 

N. (Nada) de Carlos pedroso 1ix.a 22 de nov.'O e de 1700 Joáo 
Gomes Leytáo. 

N. de Carllos pedroso L ~ x . ~  29 de 9bro de 1700. 

Joseph Gomes Leitão 
(despacho ilegivel) 

Nada pela fasenda Lx: 29 de 9bro de 1700 (as) ilegivel 
N. de Carlos Pedroso (. . . .) Lx.= (. . . .) de 1700. 

Joáo Abreu ( . . . . . ) 
N. de Carllos Pedroso da Silveira Lx.a de N.' 4 de 1700. 

(as.) ilegivel) 

Nada de Carllos Pedroso Silveyra Lx.a 19 de N0ur.O de 1700 
(as.) ilegivel. 

N. de Carllos Pedroso da Silveyra L x a  e n0u.O 20 de 1700. 

(despacho ilegivel) 

N. de Carllos Pedrozo Lix.a 2 de Des.O de 1700. 
Fran.m Ferr: Soares 

N. de Carlos Pedrozo Lix.' 22 de 9br0 de 1700. 
(ass.) ilegivel 

(despacho ilegivel) 

N. de Carlos de Silvr: Lx: 3 de Dezembro de 1700. 
Ant.0 Correa 

Nada de Carlos Pedrozo da Fon- (sic) Lx: o p.I0 de Dezembr3 
de 700. 

Ant: de Queirós 



Revxsr~ m INSTITUTU HIST~PICO E GFXXU~U> DE S. P.~ULO 275 

Nada de Carlos Pedroso da Si1v.l. lix.' 25 de Nov." de 1700. 
Barbosa. 

N. de Carlos Pedroso da Silv.la Lx.a 29 de 9b" de 1700. 
Raphael da Costa. 

Nada de Carllos Pedrozo Lx: 19 de Novembro de 700. 
Rangel. 

N. de Carlos Pedrozo ( . . . . ) 1700 (as) ilegivel. 

N. de Carllos Pedrom da Silv." L ~ x . ~  2 de Dezrn de 1700 
Feo 

N. de Carlos Pedroso ix: 28 de novembro de 1700. 

(as) ilegivel 

Nada de Carlos Pedroço Lx: 22 de 9bm de 700 
Costa 

Nada crime 
RUY ( 9  

Nada Alfandega 
Sylva 

Nada Mina 
Bras (?) 

Ilegivel (despacho) 

N. Ilhas 
Seg." 

Nada Alfandega (sic) 
(as) ilegivel 

nada do dito Alf: 
Barreto 

Ilegivel (Despacho) 

Nada do sobredito 
Valladares ( ?) 

Esta de Carlos da Silveira vay comda por todos os Escnváes 
que costumão responder is folhas wmo consta de seus signais e re- 
postas atras e assima e que me reporto, e certefiw L i x . ~  6 de dezem- 
bro de 1700. 

Luis Pr.' de Barbuda 

Vy os 1." do Registo das Merces e não achei que Car. . . . ) 
Pedrozo da Syfveira que disseráo ser filho de Franc. . . . ) Pedrozo. 
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e que era natural da villa de S. Paulo (. . .) Ryo de Janeiro e de 
idade de trinta e seis annos (. . . . ) havido merce algiia que lhe 
fosse feita a elle nem a outra pessoa por respeito de seos serviços 
athe o prezente Lixa dezaseis de Novembro de Mil e sete centos e 
pg cem rs 

Amaro Nung.8 de Andtd 

O Supp'e Carlos Pedrozo da Silvra posto que aiunta (ajunta) 
patente de Cappitam mor não tem os annos que manda o regim." de 
servisses pa poder requerer nem he daquelles Cappitais que o mesmo 
regim." dispensa pa poderem requerer sen ser em doze annos e 
quando S. Mgde que Deos g. pella callidade de servisso e pella insi- 
nuação que se lhe fes pella carta fol. seija servido de lhe dispensar na 
falta dos annos no mais estão correntes estes papeis p.= poderem 
decretar se. L- 11 de Dezbro de 1700. 

AugustP de Goes Ribr.0 

(A.H.R. - Rio de Janeiro, papeis avulsos 

Senhor. 

Como devo empregar todo o meu cuidado no real serv.w de V. 
Mag.", por ser imitador de mey Pay qize Deos tem; por cuja cauza 
me tenho empregado na delig.9 deabrir o caminho do Rio de Janr.O 
P . ~  OS campos gerais, e Minas dos Cataguazes, e Sabarabuçú, em cuja 
di1ig.w asisto há dous annos, por hordem do governador e Capi% 
geral Artur de Saá e Menezes, buscando varias rumos p.l lhe dar 
boa sahida, e achar milhor pasaje, p.a a sementia de cavalgaduras, e 
gado; e das deficuldades que se me offereçerão, forão causa as muitas, 
e grandes seranias que tem o dito caminho, e ser o mato mto. espeso, 
o que pareçe foi obra Divina, p.= que VMg." tivesse as suas Minas 
mais seguras, de quaisquer inimigos que imprendessem hir a ellas, 
que inda que estes cheguem a senhoriar as praças maritimas, o que 
Deos não premita, hera impossivel intentarem marchar por aquelles 



caminhos, e quando o intentassem seria grande gloria p.a os meus 
naturaes, porque sem risco algum serião desbaratados, e juntam.'e se 
os enemigos quizerem invadir estas praças, podem ser logo sowrridas 
com brevidade por este novo caminho ; assim dos meus natnraes, como 
de outra m.b gente que anda na lavoura das minas. O dito caminho 
está descuberto, e feito comforme as minhas posses o premitirão; e 
pareçe que quiz Nosso S.m que toda esta Conquista corresse por conta 
de meu Pay, e minha desde o Seu principio athé agora que foi o seu 
principio desde o anno ,de seiscentos, e setenta e tres, athé o desete 
centos; e auendo entre os Paulistas muitos mais poderozos de que eu, 
'nenhum se animou a querer ocuparse, neste caminho, p.a o qual 
forão persuadidos pello Governador Geral Artur de Saá e Menezes, 
ou por senão atreverem a intentalo, por cauza das deficuldades que 
asima digo, ou por não perderem a grangearia, de se proveitarem 
daquella abundancia de ouro que se tem tirado estes dous annos na- 
quella serra de Sabarabuçú, de que há annos tenho dado conta a 
VMg.de e permita Deos que todo este meu dezvelo seje p.a que VMg.le 
veja internizados aumta nos quintos, vindo a mayor parte do ouro 
por terra a esta prap,  sem risco de mar, e Cosario; e p.a efeituar 
melhor esta commonicação, pertendo passar toda a minha caza p: 
estes matos, na pasaje de hum rio q chamáo Parahiba do Sul, aonde 
se Deos me ajudar, com a m.= de VMg.de fazer hiúa villa da invocação 
de São Pedro de rates, e premitirá Deos q desta como da de Sáo 
Paulo, tinháo principio outros m.t- e por este meyo se virão a des- 
cobrir osaueres, que aquelle dilatado certáo promete, e se criarão 
iiaquelles campos gerais immençidade de gados, de q esta c ~ d . ~  e as 
mais povoaçoins tanto carresse; e a este só fim intentarão os mora- 
dores do Rio de Janro há m.'* annos descobrir este caminho; porem 
sempre sem effeito até o prez.'=, e agora me ficará a mim o desvane- 
çimto de faser este piqueno serv.FO a VMg.", tam dezentere~adam.'~ 
que não quiz olhar p.a wmveniençias tão patentes, antepondo a estas as 
do real serv.Ço, no qual exerçiçio tomara ter sempre empregos; e este 
hade ser o Morgado de mais presso que deixarei a meus filhos, 
emcarregandolhes sirvão a VMg.de athé a ultima hora de sua vida; 
esta hé a Conta que se me offereçe dar a VMgde deste negocio. Deos 
g.de V. Mg.de muitos anuos como os seus vassalos desejamos, e 
auemos mister. Rio de Jan.0 24 de Junho de 1700 á. 

Garcia Roiz Paes 
(Resolução régia) 

Vejase no Cons.4 Ultr.0 e consultando se me com o seu parecer 
se me fará tambem prezente a remuneração com q Garcia Rodrigues 
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G~ , .. Pays me tem feito na capitania do Rio de Janr." Lisboa 20 de Out." 
5;' de 1700. &~ 
* .  (Rubrica do Rei D. Pedro 11) 
.. 
;, . . 

No verso : Rio de JanP 24 - de Junho - de 1700. 
i~ .... < 

De Garcia Rodrigues Pays, 

em que dá conta de haver aberto o caminho do Rio de Jan.rc' pa os 
campos geraez e Minaz 4 0 n s . ~ .  

Parecer o Cons.4 U1tr.O: 

Ao Cons' P. diser a VMgde. q. o servisso Q Garcia Rois Pes 
fes a VMgde en descubrir este caminho p.= as minhas he de suna 
(sic) inportancia; porq não so será este o m e o  de se povoar os 
certoes ; mas o de segurar o oiro, procedido dos quintos de Smgde sen 
ter o risco de pasar o mar, e poder encontrar os piratas q o tomen 4 
hoie i~equeutão tanto aquelles mares, e por ventura q com a noticia 
verdadeira das riquezas (i ven nas nossas embarcasoes q vão maior 
nomero delles com o intento de faser preza nellas e se segue taobem 
o interesse de q no caso (i en algü tenpo serão invadidas as nossas 
pracas pellos enemigos desta wm serem socorridas por terra por 
estes vasallos de VMgde q do seo vallor; se pode confiar serao os 
maiores defencores dellas; e q nesta consideracao 4. VMgde deue 
mandar aguardecer ao dito garcia Roiz Paes o zello e delligencia 
com q se tem havido na abertura deste caminho; e q tendo effeito o 
dito servisso, e pondosse corrente esta estrada q Vhfgde lhe faca m.=" 
do habito de xpo com sincoenta mil reis de tença eifectivas e de foro 
de fidalgo porq asentasen na pessoa dele suppe esta honrra por ser 
das famillias maes principaes de sao Paulo e de q possa faser .a villa 
q pertende e Q nas datas que se ouverem dar de terras, sera elle 
aventejado e q neste despo se comprehendao todos estes servisssos 4 
tiver feito athe o presente e se representa a VMgde q esta não 
so servira de exemplo p.a animar a este vasallo mas q será taobem 
ocasião p.a g m.'w pertendao imitallo tendo por certo 4 hao de achar 
na grandeza de VMgde toda a atencáo p.= os seus req~erim.'~@ Lx.a 
6 de Nour: de 1700. 

(com 4 rubricas de Ministros do Cons.0 U l t ~ . ~ )  
(A. H. C. - Rio de Janeiro, papeis avulsos, 1700). 



O ouvidor g.L de P e r n . ~  João Guedes de Saá em carta de 11 de 
7.h@ do anno passado escreve a V. Mag.de em como tinha por noticia, 
4 de Sanctos fora hum Pataxo Portuguez a faser negocio a Costa 
da Mina levando quantidade de ouro em pó, q se dezia importava 
duzentos mil t P ,  (crusados) e q em Aiudâ porto de Arda em a dita 
costa negociara com hum navio Iugléz escravos, e fasendaz com o 
ouro q lhe largara por ellez; que na certeza desta noticia não havia 
duvida, e menos em q os quintos senão cohraváo, quando o ouro 
assim se divirtia; e porq deste modo hia parar a máos de estrangeiros 
com deservo de Vmg." o ouro do Brasil, sendo q pla Bahia e mais 
Cap.n1a3, em q se acha frequentada a navegação da Costa podia repetir 
a mesma sahia, fasia prezente a Vmgde este danno pa. q se atalhe. 
' Pareceo ao Couso dar conta a Vmg.de do q escreve o ouvidor g.1 

da cãpitania de Permcd, e como a materia de q trata he digna de 
toda a attençáo, e convem q nella se dê toda a providencia necessaria : 
Que Vbiag.de se sirva de mandar ao 0uv.m g.' de São Paullo, q dezo- 

cupandosse de qualquer diligencia, q tiver entre mãos, por mais 
presisa que seia passe logo a nlla de Santos examine, e tire devaça 
da  hida deste pataxo q se insinua foi daquelle porto a Costa da Mina, 
e averigue com que ordem foi, e se levou ouro em pó, e q faz.as trouxe 

procedidas do neg.a que foi faser a dita parte, e proceda contra os 
culpados como for iustiça, e comforme as leys q se hão promulgado 
contra os q desemcaminhão os quintos do ouro e se vê com esta ocasião 
este Cons0 obrigado a dizer a VMag.de 4 a vir este odro em pó se 
seguem douz dannos a Fazenda de Vmgd. hum de desemcaminharem 
os  quintos dandosse com isto motivo de se levarem aos estrangeiros 
a Costa da Mina. como tambem aos nossos portos das Ilhaz, especial- 
mente ao da Madeyra; e outro de q o seu procedido se meta e m  
fazendas, sem se pagarem os direytos naz Alfandegas de VMag.de, 
como está detreminado, e que nesta consideração se deve mandar 

dedarar, que não possa sahir nenhiia embarcação de qualquer 
qualidade q seia de Sanctos, tanto para a costa da Mina como para 
os mais portos daz nossas Ilhaz, se não sô do Rio de Jan.ro porq no 
porto daquella Cidade será mais facil examinarse se se extravia, ou 



não os quintos do ouro, e por este meyo se pcorre a impedirse este 
perjuizo, e se não levara aos estrangeiros com aquella facilidade, 
como se representa se fez com o q se conduzi0 neste pataxo. Lix." 
18 de Mayo de 1703. 

Conde de Alvor P. 
Miguel Nunes d'Mesqb 
Greg.rO Pr.2 Fidalgo da Si1vr.a 
Joseph de F.'s Serrão 
frau.m PJa d'Silva 

Resolução régia: Como pareçe. Lx.a em 8 de Junho de 1703. 
(Rubrica do Rei D. Pedro 11) 

Tem no verso: 18 de Mayo 1703 
Do Cons." V1tr.O 

Sobre o q escreve o Ouvidor g? de Peru.- aserca da noticia ;1 
teve do Pataxo Português q foi de Sanctos p.a a Costa da Mina com 
quantidade de ouro em pó. 

fl. 168. 
R. R. (A. H. C. - Pern.co, papeis avulsos, 1703). 

Snór , 

Por a pessoa q está servindo de Sargento mor da ordenanca de 
Sergippe DelRey hir acabando os trez annos de seu provimento se 
puzerão editaez de quinze dias pa q as pessoas Q o quizessem pertender 
apresentasseme os papeis de seos serviços na mão do Secretr." deste 
Cons.0 e dentro do ditto temo o fez somente. 

Francisco João da Cunha, q consta por fee de officio, e Certi- 
doem 4 apresenta haver servido a VMag.de na praça de Cascaes 
e estado do Brasil por espaço de mais de dezanove annos desde 8 
de Janeyro de 1690 ate 695 em praça de soldado, apontador, e Aju- 
dante daz Minaz a q foi o Administrador Dom Rodrigo de Castel- 
branco, e Capitam do Forte Sancta Maria da Barra da B.= por 
Patente do Gou.- g? Dom Joào de Lancastre e no discurso do referido 
tempo servir a principio na dita praça de Cazcaez, epassar em 673 
ao ditto estado do Brasil com o dito Administrador g? acompanhando 
ao Thenente general Jorge Soares de Macedo a Itabayana, e Serras 
de João Peixotto Viegas maiz de 300 legoas p.a a averiguação, e 
exame daz ditaz minas andando hum anno e vinte dias pello certão, 



assistindo ao trabalho, q se fez em duaz, donde passou a Jacoabina ao 
descobrimento daz pedraz Ametistas, em 677 vir da Bahia para esta 
corte no galeáo S. P.O de Ratez, que tinha chegado da India fasendo 
sua obrigação na viagem, e sendo nella nomeado p.= apagar o fogo 
naz ocasioens de peleia; e tornando p.a a B.a embarcarse p.= ru 
Capitanias do Sul, hindo ao Rio de Janeuro, Sanctos, e São Paulb pP 
haverem de se conduzirem os Indios das Aldeaz, em teve muytos 
trabalhoz, e perigos, passando tambem por duas vezes as Serras & 
Iaxagua (Jaraguá?), onde se fizeráo exames naz minas ii se acharão 
e tornandosse a embarcar de Sanctos para Pernaguá com a fabrica 
daz mesmaz minas arribar duas vezez com grande perigo de vida 
plaz gr.deJ tormentas houve assistindo no ribeiro de N. S.'= da 
Conceição ao lavrar das datas ? pertencentez a VMagdC, dando conta 
do ouro 4 se tiraua, e hindo tambem aos Campos de Curitiba a tomar 
entrega do gado, que nellez tinha Manoel de Lemos Conde, por se 
lhe haver feito Sequestro pella Fasenda Real, e a outras villas 
daquelle destricto cobrar os donativos, e quintos de VMgde acom- 
~anhando ao ditto Administrador Geral as Serras de Sobonabossfi 
com grande risco de vida em rezam da passagem de Rios Caudellosos, 
e do gentio barbaro; e hindo a São Paullo com as amostraz daz 
esmeraldaz 4 se descubrirão e com cartaz p.a VMag.de por matarem 
ao d.0 Administrador vir a Bahia a dar p.e ao G0u.W g? andanáo 
mais de mil legoas, rompendo os certoenz, em q tene tres encontros 
com o gentio; em 684 sahir a correr a costa da Bahia em resáo de 
hum Pirata, 4 a infestava, havendosse em tudo com satisfaçam. 

Ao Concelho parece nomear a VMzig.de p.& o posto de Sargento 
mor da ordenança de Sergippe DelRey p.a q o Sirva por tempo de 
trez arinos em Francisco Joáo da Cunha e não vota em mais sogeitos 
pellos não haver q se oppuzessem. Lix.= 11 de Jan.O de 16%. 

O Conde de Alvor P. 
Joáo de Sepulveda E Mattos 
Bernardim Freire de Andraba 
Joseph de F.fas Serrão 

Resolução régia : 
Como parece L x . ~  19 de Janr.0 de 6% 

(Rubrica do Rei D. Pedro 11) 
à margem: 11 de Jan.rO 1696 

Do Cons.0 Ultr.0 
Nomeação de pessoa p.* o posto de Sargento mor da ordenança 

da Capitania de Sergippe DelRey por tempo de tres amos. 
426 v: 

R. R. (A.H.C. - Sergipe, papeis avulsos, 16%). 





Gênese social da Gente Bandeirante 
By Tito Litia Ferreiro. (Biblioteca Pedagógica Brasileira, .Série j.", 
Brasiliana, Vol. 240.) (São Paulo: Companhia Editora JVacional, 

1944. pfl. 255. Paper.) 

When Martim Monso de Sonsa arrived in Bertioga in 1532 to 
lay the foundations for the systematic Portuguese eolonization of 
América, he carne npon a Portuguese adveuturer by the name 
o£ João Ramalho. A native of the district of Coimhra, Ramalho 
had for some unknown reasou arrived in Brazil a number of yeam 
before where he won the friendship o£ the Indians and where he li- 
ved maritally a 1 0 4  chieftain's daughter, the mother o£ his large 
family. Sousa proüted from the fortuitous eneouter of this Portn- 
guese so thoroughly integrated the native milieu, and authorized 
him to found a settlement on the plateau, away from the seashore, 
whieh became known as Santo André da Borda do Campo. 

Althoutgh Santo André was raised to the rank of a town or vila 
in 1553, it did not prosper in the measure that may have been 
expected. Partly heeause o£ the town's vulnerability the plaee in 
1560, and moved to São Paulo de Piratininga, established by the 
Jesuits in 1554. Here the pwple of Santo André, headed by João 
Ramalho, took an active part in the development of their neu- home, 
and through their cooperation firmly launched the first flourishing 
Brazilian settlement in the interior - 

The GIENESE SOCIAL DA GENTE BAXDEIRBNTE is au 
aceount o£ the two pioneer communities of the São Paulo plateau 
during the sixteenth century, based ou surch sources as Ulrioh 
Schmidel, the Jesnit letters, Fernão Cardim, Simão de Vasconcelos, 
Pedro Taques, Frei Gaapar da Madre de Deus, Varnhagen, Cândido 
de Almeida, afonso de E. Taunay, the História da colonização por- 
duguêsa no Brasd, and, above all, the minutes or atas of the Santo 
André and São Paulo town eouncils, the originais of which are in 
the Xnnicipal Archive o£ São Paulo. About one half o£ the hwk is 
devoted to João Ramalho. Very little is known o£ his strange life, 



bu6 the odd bits of information that we have on the man have been 
earefnlly colleotd and analyzed. The rest of the book concerns the 
early, and necessarily fragmentary, history of São Paulo, mostly 
from the institutional point of view. 

The tone of the volume is heroic. Taking his cue from afonso 
Arinos, who at the beginning of the twentieth century delivered a 
famous lecture before the Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
on tbe role of a Brazilian historian, Snr. Ferreira seuns to believe 
that history bas a patriotic end to aohieve, and that it will not do ta 
debunk the pious legends of early Brasil simply for the sake of bi s  
torical accuracy. Fortunately for us, Snr. Ferrejra did not take 
either himself or the distinguished mineiro too seriously, and the 
took is therefore scientific in its stmctnre. But even when the 
reader realize that this is true, he is still eonsoious of an attempt 
ou the part ar the author to rehabilitate figure o£ Joio Ramalho, 
and the early work of colonization, a11 for patriotic reasons. As a 
result there is a tendency in the book to minimize the unsavory fa- 
cets o£ the career o£ the doughty adventiirer, such as the imoral i ty  
of certain periods of his life. There is an attempt to make him the 
great paladin of the gente bandeirante, to exhalt his virtues, to speak 
eloquently of achievements. There is tmt,h in a11 that he says, 
úut Snr. Ferreira has overreached himself, I think, in the effort to 
plaee a halo around the venerable head of a man who was probably 
no bettei than he should have been. 

In keeping no doubt with the tone of his work, the narrattive 
is diffuse and wordy. There are many pages - too many, in my 
estimation - on the primitive site if Santo André, whieh no onc 
h% yet been able to ideutify or not Ramalho eonl write. The expa- 
sition of these and other prohlems is learned, but the book gained 
in readability had the purely argumentative part of tbe text r e l e  
gated to the footnotes. The book would also have gained by the 
control of the author's penchant for hammering home rertain truths 
or facts when the hammering adds nothing to the story. Finally, the 
antbor's topical aproaeh would have been set off to better advan- 
tase had Snr. Ferreira given us a chapter of conclmions. I n  tbis 
fawhion he might have given the reader a better notion of what he 
sttempted to do. 

Even in its present shape, the book is a worthwile contribntiou 
to Rrszilian historiografy. Snr. Ferreira made a oonscientious 
attempt to throw light on a nebulous period of Brazilian hia- 
t o ~ .  He supplies the reader with tbe available data on the subjeot. 
Brazilians in general and paulistas in particular may well feel 
praud of the achievemnts of tbeir pioneers. ;The vivid picture or the 



heginnings o£ Sáo Paulo, as drawn by Snr. Ferreira, wiU make clear 
many things that were not formerly so well known. It wiii also give 
the lie to the late Afonso Arinos who was not sure, as regarda Bre- 
zilian history, that the tmth would make-us free. 

The bwk is filled with typographical errors. Thefe is a able 
af oontents and a bibliography. 

Manoel Cardow. 
The Catholic University of America." 

"THE HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW" - 
Book Reviews - February, 1947. pags. 131, 132 e 133." 
701 XXVII, n.O 1." 
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Os povoadores do campo de Piratininga O 

(TFCAGOS BIOGRáFICOS E GENEAL6GICOS) 
r. 





A MEMÓRIA 

- 
anos edificaram 

a vida civil de SANTO ANDR* e SAO PAULO do campo; 

e dos escritores 

Pedro Taques de Almeida Pais Leme, 
Frei Gaspar da MADRE DE DEUS 

e 

Luís Gonzaga da Silva Leme, 

que com o pó dos arquivos 

ergueram 

um monumento 

i 

RAÇA DE GIGANTES 

o. 

D. 

C 

o autor. 





PREFÁCIO DA 2.' EDIÇAO 

"Vereis amor da pátria, náo movido 
"de prémio vil, mas alto e quase eterno" 

Camóes 

É sem ambições literárias que me escudo nos versos do magno 
poeta da raça portuguesa. Foi sem elas que em 1936 apresentei aos 
leitores da "Revista do Arquivo Municipal" (vol. XXV, de julho da 
i936) "Os Povoadores do Campo de Piratininga". Entretanto, as 
singelas palavras que em prefácio escrevi então, e, mais do que elas, 
as eireunstâncias todas dessa apresentação modesta claramente reve- 
laram altíssimo propósito - o de, mediante consc~encioso recensea- 
mento, apurar os elementos da civilização ocidental que no planalto 
eonstituiram a "gens" bandeirante. 

Por feliz coincidência, no fim do mesmo ano, do outro lado da  
linha de .Tordesilhas, R. de Iiafuente Machain, eminente historiador, 
deu à publicidade um livro em que, com rigoroso critério científico, 
e com o mais simples dos estilos, também em forma de dicionário de 
apelidos, estão recenseados e biografados os colonos quinhentistas 
que povoaram as vizinhas repúblicas hispano-americanas - "Lou 
Conquistadores de1 Rio de la PIata", obra que em 1943 teve 
edição muito ampliada. 

Nessa coincidência encontro a melhor prova da real necessidade 
de um trabalha como o a que me aventurei. 

Reimprimindo-o agora, por determinacão do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo, sinto-me naturalmente obrigado a cor- 
rigí-10 e a exceder um pouco os limites em que na 1." edição pro- 
curei conter-me. Além das emendas imprescindíveis, t iw  de fazer 
alguns aditamentos. Aos povoadore? então arrolados juntei outros 
que se estabeleceram no campo um pouco mais tarde, não sòment? 
depois de 1585, ano em que, como disse, "aquém da serra, em todo 
o sertão que constituía, sem limites definidos, o t&mo da única po- 
wação (portuguesa) do planalto, havia pouco mais de 100 fogos" 
("Actao" de São Paulo, I, 237), mas atP, alguns, vindos depois de 



292 XBVISTA m IxsnTuTo HIST~RICO E GEOGR~PICO DE S .  PAUW E. 
E: 

E: 1600, quando 'êsse número ainda não tinha chegado ao dobro. E, 
e:, além dês*, outros que se espraiaram pela costa, em rumo bem di- 
8~ ferente dos do nosso grtão. 
!? Com todos êsses aditamentos, ainda o que principalmente pte- 

~g tendo é esboçar cada uma das figuras, grandes e pequenas, em 
quadro táo completo quanto possível, do núcleo piratiningano dos 

f. povoadores que, por seus desoendentes, entraram em contato com os ... 
'5 ~ 

povoadores espanhóis do ocidente e traçaram com seu sangue as fron- 
P' , , teiras da pátria; - o núcleo de que, com a assimilqão de novos e l e  E;;. 
g. mentos aiienígenas, se formou a popul%ão atual do Estado de São 
& Paulo e de tantos outros do Brasil. E também, tanto quanto po5 

!f . 
sível, estabelecer a ligação genealógioa entre os nossos "paulistas 

& '  
*.. 

de 400 anos" e os seus ancestrais quinhentistas. 

E ;i.. 
São Paulo, setembro de 1950. 

ajl 
p 



A B R E U  

Dêste apelido, aqui descrevo um tronw tardio, quinhentista, 
cujos descendentes contribuiram no século XVII para o pavoa- 
nento do planalto. 

5 1.O João de ABREU. Natural da ilha Terceira Sobrinho 
do prelado Bartolomeu Simóes Pereira, pr imei i  administrador do 
bispado de S. Sebastião do Rio de Janeiro. Casou em Santos com 
Isabel de PROENÇA VARELA, filha de Paulo de PROENÇA 
VARELA e Inocência DORIA, e bisneta de Braz CUBAS, da  qual 
foi o primeira marido. Em 1575 foi com Jerônimo Leitão B guerra 
do Rio de Janeiro. Vinte anos depois obteve provisão de feitor e 
almoxarife da fazenda real, cargo de que tomou posse em 1597. Em. 
1608, com Piogo de Onhate, alegando ambos estafem na capitania 
havia 30 ou 40 anos, serem casados, terem filhos e terem ajudado nas 
guerras contra franceses, ingleses e indígenas, obteve semaria em 
São Sebastião, para onde os sogros foram de morada. ContiÚuau 
residindo em Santos, onde ainda vivia em 1613. Já era falecido em 
1616. Geração em S. Leme, VI, 180. 

A D O R N O  

J3 o apelido de uma família genovesa que no tempo dos desra- 
brimentos se ramificou pela Espanha, Portugal e seus domínios. 
Segundo os nossos cronistas, quatvo irmãos ADORNO, naturais de 
Gênova, vieram para São Vicente com Martim Afonso e aqui se 
estabeleceram. Martins dos Santos alude a uma geuealogia impressa 
dos ADORNOS, que os dá como naturais da Madeira, onde ao mcnoo 
moraram (H. da Cid. de Santos", I, 184). E Maehain arrola entre 
os conquistadores do Rio da Prata um espanhol ADORNA, que esteve 
na povoagh de São Vicente antes da vinda de Martim Afonso.. . E' 
possível que aqui se tivesse formado, antes de 1531, com a gente do 
"bacharel" (v. Cosme FERNANDES), um núcleo de genoveses ou 
descendentes de genoveses, que tinham êsse nome, cujo sangue daí 
sc propagasse então para outms pontos do litoral e mais tarde para 
o planalto. - Cinm são os nomes de ADORNOS antigos, dados co- 



mo naturais de Gênova, cuja menção encontrei nos cronistas. Juntan- 
do a êsses o referido espanhol, aqui os arrolo a todos, em paridade de 
condicões, sem saber o grau do parentesco de todos êles. (I) 

9 1. Hernando DIAZ DE ADORNA (Fernando DIAS 
ADORNO?). Segundo Machain, era natural de Coruüa, veio na 
armada de Caboto, ficou no Brasil e foi levado para o Prata por 
Gonzalo de Mendoza. Foi capitão da Cidade Real do Guairá, tendo 
sido um dos conquistadores de Santa Cruz de Ia Sierra e um dos 
fundadores de Vila Rica de1 Espiritu Santo. Ainda era vivo em 
1573 e deixou geração no Paraguai. 

5 2. Paulo DIAS ADORNO. Era um dos quatro irmãos geno- 
veses ( 3 )  Segundo Jaboatão, tendo praticado um homicídio em São 
Vicente, passou para a Bahia, onde casou em 1534 com uma f i a  
do CARARIURU, e, mais tarde, enviuvando, com filha de Gamia 
àlAVILA tronco da casa da Tôrre, de quem foi o primeiro marido. 
Fioi um dos capitães do auxílio de Fernão de Sá a~ Espírito Santo e 
muito se distinguiu na guerra contra os franceses. Tendo vindo com 
Estáeio de Sá a São Vicente, foi o comandante do contingente vicen- 
tino que seguiu para o Rio de Janeiro. Deixou descendênoia na 
Eahia. 

8 3. Antônio ADORNO. Morava em Santos, onde em 1549 
vendeu por 32$000 as casas em que se instalou a alfândega, sendo-lhe 
em julho do ano seguinte feito o pagamento de parte dessa impor- 
afineia. Em 1556 obteve patente de capitão da vila, dada por Duarte 
da Costa ("Actas de Santo André", 38). Em 1560 trouxe de 
Lisboa 10 quintais de pólvora para a fortaleza da Bertioga. E teve 

- 

(*) Sob o titulo "Genoveses no Brasil" Horácio Rodrigues da Costa 
faz amplo estudo das origens em "Rev. Gen. Lat.", n. 3. p. 217 e à Mostra 
que já no século XIV membros dessa família passaram i Espanha e a Portu- 
gal, mas supõe que os "irmãos" José, Paulo, Rafael e Francisco, (65 6, 2, 4 e 
5 déste trabalho) fossem todos naturais de Gènova tendo saido da pátria de- 
pois de 1528. Estende-se na descrição dos 6s 6 e 2. Quanto a éste, contesta o 
casamento com Isabel de  Avila. Nada acrescenta ao que digo do § 1. 
E conclui, em contrário ao que a principio disse, com a suposi~ão de quc 
o § 5 nunca esteve aqui, teria sido um jesuita que estudou em Coimbra. 
Admitindo em termos a hipótese da redugão dos irmáos genoveses ao  
número de 4, que é o tradicional, ou mesmo 3, como quer o autor, podem03 
com ele supor fossem todos filhos de  Antónia ADORNO, o último doze da 
familia, eleito em 1513, no mesmo ano deposto, depois restabelcido e iinal- 
mente outra vez deposto, e expulso por Andrea DORIA. E neste caso. 
Para identificar o 8 3, de que algo descobri, só me restará considerá-lo como 
o tronco dos ADORNOS do Brasil, reestruturando a exposi~ão dêste titulo 
genealógico. 



m& tarde terras em São Sebastião. Nada mais apurei a seu 
respeito. 

5 4. Rafael ADORNO. Mste  apenas encontrei referência 
genealógioa, dada por P. Taques e reproduzida por S. Leme, VIII, 
416. Foi o pai de: 

A) Maria ADORNO. Casou com Manuel FERNANDES 
(FERNANDES I, § 5). Se se realizou na capitania, êste casamento 
não poderia ser anterior a 1563. 

$ 5. Francisco ADORNO. Tanto Simão de Vasconoelos como 
Frei Gaspar o enumeram entre os irmãos genoveses. E diz o último 
que foi ê&e que em 1563 deu a Nóbrega e Anchieta wudução para 
Ipefoig, feito que outros cronistas atribuem ao 5 6. Conciliando 
essas informações, poder-se-á admitir que ambos tivessem sociedade 
em todos os seus negócios. Porém nada mais enwntrei a respeito de 
Francisco ADORNO. 

§ 6. José ADOKVO. Estabeleceu-se com os irmim em 1532 
no Enguaguaqu, no local onde veio a formar-se a povoação de Santos 
junto ao atual morro do Foutana, à margem esquerda do rio de 
S. Jerônimo (Martins dos Santos, ob. cit., 184), onde fundon O 

engenho de S. João e, segundo Frei Gaspar, foi o primeiro que ali 
vendeu terras a Braz Cubas. Tornou-se um dos homens mais ricos de 
Santos. Durante muitos anos teve vida irregular, e chegou a. tentar 
sgredir o padre Leonardo Nunes, que o admoestou, mas depois se 
fêz g a n d e  amigo dos jesuítas, em cujo grêmio entrou, assim eomo 
um dos seus sobrinhos o fêz em Portugal. Casou, c. 1560, com a 
mamaluca Catarina MONTEIRO - filha de Cristóvão MONTEIRO, 
neta de Jorge FERREIRA e bisneta de João RAMALHO. Foi êsse 
casal que em 1562 fundou no seu engenho a capela de N. S. da  
Graça, e, na ilha de Guaibé, a de S. Amaro. Em 1563, José 
ADORNO conduziu Anchieta a Iperoig. Depois, com o sogro, parti- 
'ipon da guerra do Rio de Janeiro, e aí obteve sesmarias, situadas 
n a  Carioca e em Niterói. Continuou, porém, a residir em Santos. 
Em 1589 doou à Ordem do Carmo a capela da Graça e terras em 
Santos e em São Paulo. Faleceu com cheiro de santidade entre os 
anos de 1603 e 1608. Não sei se teve gera+ do seu casamento. 
Mas teve divefsos filhos naturais, havidos em solteiro, um dos quais 
foi o que impediu a referida agressáo ao padre Leonardo. Foi 
sua filha: 

A) Fulana ADORNO. Casou em 1578 com o ingk John WHI- 
THALL, eujo nome aparece em nossos antigos documentos como 
João ORTEGA 



A F O N S O  

Muitos portugueses dêste apelido vieram para o Brasil, mas da 
maior parte não ficou registro. 15 foram os que vindos em 1549 com 
Tomé de Sousa, têm os seus nomes arrolados na primeira folha de 
pagamentos da administração colonial, na Bahia, uns como homens 
d'armas, outros como carpinteiros, serradores, ete. Dos vicentinoe, 
d h  do grande capitão donatária, cujo apelido era SOUSA mas que 
tinha o sobrenome AFONSO, e que em São Vicente pouco tempo 
morou, tendo vindo ao planalto apenas uma vez, poucos p m a  
aqui citar: 

5 1. Gonçalo AFONSO. Veio em 1533 eom João de Souna 
como bombardeiro, obteve em 1537 confirmação de sesmaria que lhe 
fora dada por Martim Afonso. Suas terras iam da Bertioga a 6  Ca- 
raguatatuba, região dominada pelos tamoios. Parem que êle não 
chegou a ocupá-las - Não sei com que fundamento, Frei Gaspar o 
identificou com outro do mesmo nome, que em 1543 veio de Por- 
tugal como primeiro ouvidor da capitania de Santo Amaro e foi 
quem ideou a divisão das capitanias pela barra grande, com usur- 
pação do domínio da ilha de Guaibé. e da correspondente faixa da 
terra firme. - Dêsse ou dêsses povoadores do litoral não sei se houve 
geração. E creio que nenhum dêles chegou a vir ao campo, salvo se 
com o exclusivo propósito de fazer resgates. 

9 2. Pedro AFONSO. S. Leme considera-o "dos GAGOS e 
AFONSOS das ilhas". Morava no litoral. Em data incerta, "res- 
gatou nos campos de Piratiniuga uma tapuia que, como prisioneira, 
tmha sido reduzida ao cativeiro, e com ela casou. "A êsse tronco se 
prendem muitas famílias paulistas. - Descreveu Pedro AFONSO 
como um dos companheiros de Joãb Ramalho, como povoador de 
Santo André, um genealogista anônimo em 1613, em manuserito que 
teve aditamentos posteriores a 1635, na fundamentada opinião de 
S. Leme. Esse documento foi em 1850 descoberto em I tu  pelo DF. 
Rioardo Gumbletou Daunt, que mais tarde o publicou ("Rev. 
Trim"), L, 11, 91. Admitindo a sua autoridade, dêle fez S. Leme 
um extrato em sua obra. - E '  possível que houvesse parentesco entre 
Pedro APONSO e o Gonqalo ou alguaL dos Gonçalos do 5 1.O E tam- 
bém que êle fosse aparentado com as mulheres de Antônio de OLI- 
VEIRA e de Henrique da CUNHA, de apelido GAGO. Na dúvida 
sóbre a sua identificação, notarei ainda que um dêsse nome, s e r  
rador de profissão, veio em 1549 para a Bahia com Tomé de Sousa, 
e os seus serviços foram pagos ao menos até janeiro de 1552. Se 
foi o mesmo, só depois dessa data teria vindo para a capitania. - 
Geração em S. Leme, I, 2. 



Salvo o que foi dito de Pedro AJ?ONSO por um dos seus deseen- 
dentes, que devia estar bem informado, como expus acima, não 
consta o estabelecimento de nenhum AE'ONSO no campo, na pri- 
meira metade do século W I .  Nenhum apareoe no que nos resta 
das "Actas" de Santo André. As de São Paulo, porém, mencionam 
os seguintes: 

5 1. Alvaro AFONSO. E m  1562 estava com outros entfe os 
Gelvagens e por isso deveria ser notificado de que incorria em pna 
1 ,  4 Tanto podia ser reino1 como mamaluco vicentino. 

5 2. Gaspar AFONSO Residiu em S. Paulo cerca de dez 
mos. Em 1572, morador novo, foi coagido pela &mara a servir o ofí- 
cio de alcaide. Embora fôsse analfabeto, entrou na governança da  
terra; em 1578 foi procurador do coneelhci e teve provisão de mei- 
rinho do campo; e em 1579 foi almotaeel. Ainda vivia em maio de 
1580 (I, 165), mas já era falecido em fevereiro de 1583. (V. Afoma 
DIAS). Foi primeiro marido da mamaluca Madalena AFONSO, 
nascida em S. Vicente, filha de Pedro AFONSO e de uma tapuia 
(V. supra). Silva Leme o considerou irmão ou sobrinho do sogro> e 
natural das ilhas. Além das filhas descritas por Silva Leme, deixo- 
bri que teve um filho, morto em 1590 no s e r t h  pelos índios do Je- 
guari, na entrada de Macedo e Grou (I, 389) 

§ 3.  Domingos AFONSO. Em 1579 morava em. S. Paulo, e 
foi casado com Ana CAMACHO, filha, creio, de Bartolomeu CA- 
MACHO e Antónia QUBRESMA e neta materna de João Ramalho. 
O casal teve aqui chãos que haviam sido de Aivaro EANES e que 
vendeu a Antônio de  Siqueira. O mesmo, se não foi algum filho 
homônimo, morava em 1585 em S. Vicente ou Santos (I, 281), es- 
.teve em S. Paulo em 1597, na volta da  bandeira de João Pereira de 
Sousa ("Inv.", I, 105), e aqui morou de 1600 a 1602; em 1600 foi 
almotaeel, em 1601 procurador do concelho, e em 1602, qualificado 
como carpinteiro, foi membro da  comissão de orçamento da  igreja 
Creio que algumas filhas suas casaram com povoadores de S. Paulo 
Entre estas: 

A) Fulana AFONSO ou CAMACHO. Casou com André 
ESCUDEIRO. 

$ 1. Domingos AGOS.TIM. casado' com filha de Antônio 
FERNANDES. Esteve em ajuntamentos em 1591, 1592 e 1601 (I, 



424, 448 e 11, 92). Em 1594 pediu carta de chãos onde morava desde 
' 

8 
1590, numa tapera que fora do sogro ("Reg". VII, 330). Morava 

$ ~iuutro lugar em 1607 ("Actas", 11, 197). Em 1609, avaliou, no inven- 
tário de Belchior Carneiro, um forno que tinha feito para êste. Nesse 

& 5 . c  
mesmo ano pediu sesmaria em Mogi, para onde se mudou e onde 

- obteve outra carta de tersas ("Sesm.", I, 92,177). Teve dweendência. 

A G U I A R  

$ 1. 'Cristóvão de AGUIAR (DE ALTERO). C. F. Entre os 
anos de 1542 e 1545 foi o terceiro capitão-mor loco-tenente da capi- 
tania de São Vicente e o primeiro da de Santo Amaro (Frei Gaspar, 
I1 p 18). Creio seja o memo que em 1549 ocupou o cargo de admi- 
nistrador dos armazens da Bahia, e suponho-o casado com filha de 
Francisco LOBO, parenta de uma das mulheres de Antônio de OLI- 
FEIRA. Deixou geração na capitania. Segundo Frei Gaspar (I 5 
91), "a pobreza tem feito desconhecida a sua descendência, não 
obstante existirem várias pessoas que dêle trazem a sua origem", 

Creio que fôsse seu filho ou neto: 
A)  Custódio de AGUIAR LOBO. Casado com filha de Joa- 

nienes SOBRINHO. . Já  morava em São Paulo em 1595, quando 
foi testemunha do testamento da mulher de Mateus Leme. Em 1600 
foi multado com a sogra por não terem mandado gente às obras da  
igreja ("Actas", 11, 78). Em 1603 foi juiz na ausência de João 
da Costa (11,127). Em 1610 estava. para fazer entrada no sertão dos 
carijós, o que a câmara não consente (11, 278). Foi vereador em 
1613 e continuou na governansa da terra. Teve geração, de que 
descobri : 

AA) Manuel de AGUIAR, fez matríoula de carijós em 1615 
("Reg.", VII, 132). 

A G U I R R E  

Não foi no séeulo XVI que se expandiu na capitania vicentina 
o nobre sangue dêste título. Mas aqui o inoluo, não sòmente pela 
importâuoia que êle teve mais tarde no povoamento do planalto, mas 
porque o seu estudo é elemento essencial de outro mais antigo, o 
dos OLIVEIRAS. 

$ 1. Diogo &rias de AGUIRRE. Natural de Lisboa. Filho de 
Joãa MARTIKS DE AGUIRRE, F. C. R., e Isabel de ARAUJO 
BARROS. Veio para Sáo ,Vicente em 1598, capitaneando uma esqua- 
ã r a  e investido em nome de el-rei no cargo de governador da oapi- 
k i a  até à chegada de D. Francisco de Sousa. Estabeleceu-se em 



Santos, casando com Mariana LEITAO DE VASCONCELOS, que, 
assim como P. Taques e outros linhagistas, navegantes das mesmas 
@as, Silva Leme declara filha do eapitão-mor governador Antônio 
de OLIVEIRA, filiação de que discordo. Considero-a filha de Ma- 
nuel de OLIVEIRA GAGO, o segundo dêsse nome, e Genebra 
LEITÃO (v. não sòmnte os títulos LEITAO e OLIVEIRA, mas 
também RODRIGUES (I, 5 3). J á  era falecido em 1623 ("Inv.", 
V, 54). Gerqão em S. Leme, IX, 27. 

A J U R A  

5 1. Manuel FERNAVDES AJURA (v. FERNANDES, 111, 
§ 2 A ) .  

§ 1. Fernão de ALBERN- Em 1570 (ou melhor, 1560) 
morava em Piratininga, na vila de S. Paulo, e foi um dos que então 
demarcaram as terras dos jesuítas (Az. Marques, 11, 145). Não sei 
quanto viveu em S. Paulo nem. se teve descendência. 

$ 2. Luís de ALBERNAZ. Em 1616 e 1619 aqui morava, ca- 
sado com filha de povoador. Então obteve terras no rio Jerebatiba 
("Sesm." I ,  227). 

A L M E I D A  
I 

Dois portugueses dêste apelido e de um mesmo nome de batismo 
se distinguiram entre povoadores do litoral, na primeira memetade 
do século XVI.  

3 1. Antônio de ALMEIDA. Desde 1563 foi tabelião em São 
Vicente. Náa sei quantos anos morou na capitania, nem se casou e 
deixou descendentes. 

5 2. Antonio RODRIGUES DE ALMEIDA, C. E'. Natural de 
Montemor o Novo, e d o  na terra natal com Mana CASTANHO. 
Confundiram-no com o 5 1 os que o disseram vindo com Martim 
Afonso. Veio para o Brasil com Tomé de Sousa, mentado como 
homem d'armas, sendo o seu nome riscado do livro da  Provedotia 
em 1550, por já estar êle provido em ofício, em S. Vicente. Deade 
1549 ocupou em S. Vicente o cargo de escrivão da ouvidoria. Em 
1556 foi ao Reino e voltou ainda sem a família. De 1557 a 
1568 foi capitão-mor loco-tenente e ouvidor da capitania 



iie Santo Amaro. Em 1560, alegando esperar no primeiro navio a 
n:ulher e duas filhas solteiras, pediu e obteve sesmaria em Pirati- 
uinga. Conforme os estudos de Mário de Assis Moura ("h. do I. 
H. e G. de S. P.", XIV, 12),  abrangia essa concessão grande parto 
òas terras em que nesse mesmo ano se erigiii a vila de São Paulo: 
era "um triângulo, limitado no lado do poente pelo espigão que se 
estende até o cruzamento da Avenida Paulista com a rua de 8- 
Amaro, e nos dois outros lados pelo curso do ribeirão Saracura, rio 
Tamanduateí e ribeirão Lavapés". Foi tabelião e escrivão em Santos. 
Serviu nas guerras contra os tamoios e na conquista do Rio de 
Janeiro. Em 1565 e 1567 teve outras sesmarias, no Rio de Janeiro 
e no Cubatão. Em 1571, c o m  escrivão das datas, redigiu a ses- 
maria das terras que vieram a formar a fazenda de S. Bernardo do 
Campo. Não achei comprovante para a assercão de que passou a 
morar em São Paulo, repetida por S. Leme. Creio que foi para a 
Rio de Janeiro que êle se mudou, tendo lá também sido tabelião e 
escrivão (Felisbelo, "Hist. da C. Cid. do R. de J", I, 50; ''Areh. do 
Distr. Fed.", IV, 439). J á  era falecido em 1589. É possível que, ces- 
mndo suas atividades no Rio de Janeiro, tivesse vindo passar os ú1- 
timos dias com a filha, em São Paulo, onde esta morava. Gerasia 
em S. Leme, IV, 380. 

Outros ALMEIDAS se encontram em São Paulo, no codço  d a  
século XVII. Sòmente um dêles aqui se estabeleceu antes de 1600: 

5 1. hliguel de ALMEIDA (de MIRANDA). 'Natural de Cas- 
cnis. Casou com a vicentina Afaria PRADO, filha de João do 
PRADO e Felipa VICENTE. Em fevereiro de 1597 estava no ser- 
tão de Paranaiba, na bandeira de João Pereira de Souza, em com- 
panhia do sogro, quando êste lá morreu. No ano seguinte, obteve 
chãos no caminho de Diogo Fernandes, de Piratininga para os Pi- 
rbeiros, além do Auhangabaú ("Reg.", VII, 86).  Por muitos anos 
foi nobre cidadão de São Paulo. Faleceu em 1659, deixando 120 admi- 
nistrados e grande geração, descrita em S. Leme, 111, 362. 

A L V A R E N G A  

$ 1 Antônio Rodrigues de ALVARENGA (v. RODRIGUES, 
IV, § 4). 
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&VARES ou ALVES 

Na impossibilidade de estabelecer uma classificação rigor-- 
mente genqlógica, procurei aqui distinguir, apenas pelas épocas 
sucessivas em que apareceram no planalto, os povoadores dêste ape- 
lido, em que sincretieamente se usavam as duas formas da epígrafe. 

Na parca doenrnenta@ío andréense apenas se depara um nome: 

$ 1. Francisco ALVES. Foi Juiz ordinário em 1554 e inte- 
sinamente em 1555. Depois, alcaide e porteiro. Ainda vivia em 
1558. Ignoro se passou para São Paulo e se aqui teve descendentes. 

Em 1562, nas "Actas" de São Paulo, aparecem quatro morado- 
res dêste apelido : 

$5 1-2. Cristóvão e Jogo ÁLVARES ("Aetas", I, 18). 

5 3. Fernando ALVARES. Era membro da comissãa de for- 
tifieações (I, 16). Continuou, morando em São Paulo por muitos 
anos. Suponho que esteve nas entradas de 1585 e 1590, de JerÔ- 
nimo Leitão. Esteve em, ajuntamento sôbre índios, em 1587 (384) ; 
para apêlo de guerra às câmaras, em 1591 (424) ; sôbre farinhas e 
contra a entrega das aldeias aos jesuitas, em 1592 (443 e 448). Neste 
ano, foi condenado pefo ouvidor a degrêdo da capitania, mas a câ- 
mara pediu derrogaçáo da sentença (438). Em 1593 ainda aqui mo- 
rava, e era o único telheiro estabelecido em S& Pauio (448). Deve 
ter-se mudado para o litoral, pois então cessaram as referências ao 
seu nome na vila. Mas creio que é o mesmo que em 1610 contratou 
a construção do pelourinho (11, 268). Foi em casa dêle que, em 
1572, Baltasar GONÇALVES e sua mulher Maria ALTES, d a n -  
tes na vila, passaram escritura ao cunhado Fbdrigo ÁLVARES, que 
não estava presente, de terras situadas em Santos, do espólio de 
Bartolomeu GONÇALVES. Creio que próximos laços de parentesco 
houvesse entre emas personagens e Fernando ÁLVARES. 

4. Pedro ALVARES. Membro da comissão de fortifica- 
qõai em 1562 (I, 16). Suponho-o casado com fiiha de Antonio F E R  
NANDES e irmã de Marcos FERNANDES, o velho. - Vinte anos 
depois, encontram-se em Sáo Paulo dois indivíduos do mesmo nome, 
de um dos quais tratarei no título CABRAL. É possível que o outro 
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fôsse filho do aqui descrito. Êsse em 1584 tinha fazenda da banda. 
da ponte grande, para o lado da Moooa ou do Ipiranga ("Aetas", I,, 
257). Conjecturalmente, pois, aqui o descrevo: 

A) Pedro ALVARES FERNANDES. Segundo, a velha e 
autorizada fonte a que S. Leme se reporta, embora lhe dê errada- 
mente o nome de Pedro MARTINS FERNANDES, casou com Maria 
AFONSO, filha de Pedro AFONSO e viuva de Marcos FERNAN- 
DES. Registrando em I, 3, os seis filhos que atribui a ?&%riaB 
AFONSO, entrou S. Leme em dúvida sobre a paternidade dos mes- 
mos. Só porque um dêles se chamou, Marcos FERNANDES, eonsi- 
derou a tados cmno do primeiro leito. Mas deixou de dar impor- 
tanoia ao fato de também haver entre êles um Pedro ÁLVARES e 
ao de outrms trêa usarem o apelido dêste. Pareceme, pois, que todos,. 
ou quase todos, realmente provieram de Pedro ÁLVARES F E R  
NANDES, que suponho fôsse irmão ou sobrinho de Marcos. 

V. êste, adiante. 

I11 

Além dos já referidos Pedro ÁLVARES, seguem-se, cronològi-~ 
camente : 

3 1. Rodrigo ÁLVARES. Qualificado às vêzes como piloto e 
uma como mestre de navios. E ra  ferreiro. Estabeleceu-se em 
Santos c. 1540 e casou com Catarina RAMALHO, filha de Bartolo- 
meu, GONÇALVES. Participou das guerras contra os tamoios e os 
franceses. Teve muitas terras em Santos, por herança e por compra, 
vindo a ser suas quase todas as que tinham sido do sogro e outras. 
Paksou a residir em São Paulo, onde já tinha roças no Tatuapé. Em 
1570, alegando os semioos prestados e ter mulher e filhos, obteve d o  
capitão-mor Jorge FERREIRA sesmaria dessas terras (fazenda do 
Jatan), que, pela margem direita do ribeirão Tatuapé iam até o rio 
Grande, e, por &te acima, até um outeiro, em que, dizia êle, divi- 
diam com as de Braz Cubas (Pequerí?) - Foi nas vizinhanças des- 
sas terras que mais tarde Jerônimo Leitão concedeu sesmarias aos 
índios e a João Ramaiho. - Até o ano de 1588, Braz Cubas não 
perturbou o domínio e posse de Fbdrigo ALVARES no Jatan.  
Nmse ano, em que os seus negócios eram geridos pelo filho e procura- 
dor, Pedro Cubas, iniciou Braz Cubas, contra êle, uma ação que ficou 
no ano seguinte paralisada, com despacho que mandava autor e réu 
~xibirem seus títulos, a fim de se proceder à demarcação, enchendo-se. 
primeiro a carta mais antiga, depois a outra. Faleceu, Rodriga, 
ÁLVARES em 1598, deixando os filhos: 



A) Fulana ALVARES (na dúvida). Casou com Antônio 
GONÇALVES DOS QUINTOS. Como entre os papéis dêste se en- 
contraram, em grande quantidade, os de Rodrigo ÁLVARES, Frei 
Gaspar o supôs herdeiro do mesmo. -- 

B) Luís ALVARES. Xaturai de Santos. Casou com Antónia 
GAGA, que suponho filha de Henrique da CUNHA. Era  carpin- 
teiro. Em sociedade com Domingos LUIS CARVOEIRO, contratou 
em 1598 a constmçáo do corpo da igreja. No ano seguinte, Pedro 
Cubas deu andamento à reivindicação das terras do Tatnapé. ale- 
gando que o pai não prosseguira no feito por ter resolvido que Ro- 
drigo ALVARES as fruisse em vida. Luís ÁLVARES então vendeu 
a Jorge NETO FALCAO as benfeitorias do Tatuapé e os seus direi- 
tos em litígio. Continuou a residir em São Paulo. Dez anos de- 
pois foi avaliador de madeiras para as obras da igreja. Suponho 
que deixou ao menos um filho e uma filha: 

A) Rodrigo ÁLVARES GAGO. Casou com Isabel GONÇAL- 
VES, filha de João MISSEL GIGANTE e Maria AFONSO. 

B) Na dúvida: Beatriz ALVARES GAGA. Casou com Jerô- 
nimo VELOSO CUBAS. Moraram no Rio de Janeiro. 

5 2. Domingos ALVES. Procurador do concelho em 1576. 

5 3 Miguel ALVES. Morava em São Paulo em 1581 (I, 180). 

IV  

Finalmente, mencionarei apenas: 

5 1 .  Clemente ALVARES Nasceu em Santos, onde foi inven. 
tariado o pai ("Inv.", 11, 64). Casou primeiro com Maria GON- 
ÇALVES, falecida em 1599, filha de Baltasar GONÇALVES; se- 
gunda vez, c. 1600, com Maria TENÓRIO, filha de Martim RODRI- 
GUES e Susana RODRIGUES; terceira vez, antes de 1633, com Ana 
de FREITAS. Em 1588, era aprendiz do ferreiro Domingos Fer- 
mandes ("Actas, I, 350). Esteve em ajuntamentos em 1592 (I,  443 e 
448). Em 1593 era ferreiro (I,  462) e registrou marca de gado 
("Reg.", I, 70). Foi almotacel em 1596 e 1600. Em 1606 registrou 
minas que andava descobrindo desde 1592 ("Actas", I,  171). Em 1609 
obteve sesmarias em Pirapetinguí e em Tatuatí ("Sesm., I, 75, e77 ) .  
Em 1610 preparava-se com Castódio de Aguiar para fazer entrada 
levando forja ("Actas", 11, 278). Em 1624 esteve em dois ajun- 
tamentos (111, 101 e 142) e foi intimado, "na cadeia", a entregar 
papeis do inventária do sogro e a apresentar gado para partilhas. 
Em 1626 saiu vereador no pelouro, mas estava impedido "em causa 
crime", (111, 203). Faleceu em 1641 e foi inventariado em Parnaíba. 
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Deixou geração dos dois primeiros casamentos, descrita em S. Leme, 
IV, 429. 

5 2. Padre João ÁLVARES (v. RODRIGUES I, $ 1, AIA 
5 3. Pedro &VARES. V. RODRIGUES 11, $ 2, AA. 

8 1. Domingos AMAR&, com a mdher e o sogro, gente de 
prol de Pernambuco, em 1598 obtiveram chãos em São Paulo, de 
ambos os lados do caminho de Piratininga, além do ribeiro ("Reg.", 
VII, 29, e "Cartas de Datas", 83). Não sei se essa £&lia aqui se 
íh, e se a ela se prendem alguns do mesmo apelido, que depois 
apareceram. Suponho que dela provinha Frei Antônia do AMA- 
R&, carmelita que no mesmo ano de 1598 serviu como vigário iute- 
rino em São Paulo ("Inv. ", I, 129). 

A N D R A D E  

5 1. Antônio de ANDRADE. Esteve em ajuntamento a' 
2596. Em 1600 e 1603 esteve no sertão, nos arraiais de Domingos 
Kodrigues e de Nicolau Barreto. 

ANES. V. EANES. 

ANTUNES 

Salvo na linha feminina dos PRETOS, não encontrei êste ape- 
lido no planalto, embora P. Taques tenha registrado que nm genro 
de João Maciel, Antonio ANTUNES, tivesse com êste vindo de Por- 
tugal. O mesmo não ocorreu no litoral 

8 1. Bartolomeu ANTUNES. (Cp. Bartolomeu CAMACHO e 
Bartolomeu CARRASCO). Segundo Frei Gaspar, foi possuidor de 
engenho na ilha de Santo Amaro, onde tiveram sesmaria João Rama- 
lha e seus filhos e genros. Snponho que dele descendesse, além da 
mulher de Antônio PRETO, cujo nome não descobri, e que poderia 
ser sua filha ou neta: 

A) Manuel ANTUNES. Casou com Clara de OLIVEIRA 
LOBO, filha de Tristão de OLIVEIRA e Vineta de João RAMA- 
LHO. Foi capitão. Estabeleceu-se na Ilha Grande c. 1586, e aí 
obteve sesmaria como primeiro povoador ("Sesm.", I, 171). Alegava 
que com o pai e com sua pessoa e fazenda ajudara a conquistar a 
capitania (id., 197). Em, 1610 morava em Angra (id., 114) ; no ano 
seguinte, com outros, obteve seanaria em Marambaia (id., 178) e eon- 



cedia sesmarias (id., 202.) Creio que pessou a morar no Rio de 
Janeiro, onde um dêsse nome comprou casas em 1618 e era vereador 
em 1627. E creio que entre os seus filhos teve: 

AA) O referido Antônio AN'TUNES, segundo marido de Ana 
DIACIEL, cujo casamento sòmente poderia ter ocorrido em São Paulo, 
não no reino, depois de 1615, ano em que ela ficou viúva de Jorge de 
Barros, e antes de 1623, em que ela teve de prestar fiança no inven- 
tário do primeiro marido. Dême casal, erradamente descrito em S. 
Leme, VIII, 263, provieram: 

AAA) Gabriel ANTUNES MACIEL. Natural de São Paulo. 
Casou c. 1640 com Mmia CmDOSO, filha de Antônio LOURENÇO. 
da qual foi o primeiro marido. Foi negociante de fazendas em São 
Paulo e em Santos. Aqui tinha casas na rua Direita. Faleceu em 
Santos, 1649.Geração em S. Leme, I, 128. 

AAB) Manuel AVTUNES LOBO. Casou com Maria PE- 
DROSO DE OLIVEIRA. Creio que moraram em, Itu. Pais de: 

AABA) Maria ANTUNES MACIEL. Casou em Itu, 1707, 
com Pedro VAZ RBTAO. Geraçáo em S. Leme, 11, 260. 

AABB) Antônio ANTUNES LOBO. Casou com Maria VAZ. 
Morador em Itu. Em companhia de um primo, de Sorocaba (neto 
de Gabriel supra e antepassado em linha masoulina do auto? dêste 
trabalho), foi morto em 1726 pelos índios paiaguás, que Ihe aprisio- 
naram um filho menino. Geração em S. Leme, 11, 257. 

AABC) Francisco PEDROSO DE OLIVEIRB. Casou em 
Itu, 1724, com Maria LEME (S. Leme, I11 549). 

AAC) Na dúvida: Maria ANTUNES. Casou com sen primn 
G governador Estêvão Ribeiro BAUO PARENTE. Geração em S. 
Leme, VIII, 258. 

AB) Bartolomeu ANTUNES LOBO. Em 1626 era juiz em 
Angra ("Inv.", VII, 155). Casou com Dlaria da COS,TA, filha de 
Atanásio da MOTA e Luisa MACHADO. Creio que êste casal sò- 
mente morou no litoral, mas teve diversos filhos estabelecidos em 
São Paulo no século WII. 

A R A N H A  

§ 1. Melchior MACIEL ARANHA (MACIEL, I, 5 1). 

5 2. Gaspar MACIEL ARANHA (MACIEL, 11, $ 2).  

5 3. Manuel MACIEL ARANJ3A (MACIEL, I, 5 3).  

ARZAO (v. DBRSAN). 



A V E L A R  

5 i. Antônio PEREIRA DE AVELAR (PEREIRA, $ 5 ) .  

B A I A O  

5 1. Estêvão RIBEIRO (RIBEIRO, 3 2). 

BARBEIRO 

$ 1. Francisco RODRIGUES BARBEIRO (RODRIGUES, 
IV, § 3) .  

3 2. Antônio RODRIGUES (DE ALVARENGA) (RODBI- 
GUES), TV, 5 4). 

BARBOSA (CALEíEIROS) 

3 1. Domingos BARBOSA. Natural de Viana. F i o o  de Ro- 
drigo BARBOSA. Não pude relacioná-lo com outros do mesmo ape- 
lido, que ficaram no litoral - Casou em São Paulo, no fim. do sé- 
cnlo XVI, com Maria RODRIGUES, filha do falecido André de 
BÜRO-OS e Maria RODRIGUES. Em 1598 morava com a sogra 
{''Cartas de Data",  79). Foi sertanista, tendo estado nas bm-  
àeifas de Nicolau Barreto e Belchior Carneiro Nesta, parece que 
foi escrivão e levantou-se após a partilha ("Inv.", 11, 198). Fez 
ttstamento em São Paulo em 1611. Faleceu, creio que no sertão e 
na companhia do capitão Martim Rodrigues. Foi inventariado em 
1612, deixando casas na vila e roças da banda de além ("Inv.", XI, 
29). Além de um bastardo em casa de Clemente Alvares, teve os 
filhos legítimas : 

A) Ana BARBOSA. Casou com o capitão Miguel GARCIA. 
CARRASCO. Geraçáo em S. Leme, VI, 512. 

B)  Maria BhR.BOSA. Casou com Simão da NOTA 
REQUEIXO. C. C.  

C) Capitão Domingos BARBOSA CALHEIROS. Notável 
sertanista. Casou com Maria MBCIEL. Geração em S. Leme, VIII, 
241. 

D )  Francisco BARBOSA CALHEIROS. Casou com Cata- 
rina de SIQUEIRA. Geraçáo em S. Leme, VIII,  369. 

E )  Diogo BARBOSA CALHEIROS. 

F') João BARBOSA CALHEIROS. 
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BARRETO 4 .'3 

5 1. Roque BARRETO. Filho de Alvaro BARRETO, que 
niorou no Rio de Janeiro, onde ainda vivia em 1621 ("Aotas", 111, 
241) e que já era falecido em 1634 ("Inv.", IX,  323): Casou em 
São Paulo com Ana MOREIRA (S. Leme, VII, 440). Não encontrei 
referências a êle anteriores a 1598, ano em que já aqui estava mo- 
rando, provido pelo donatário da capitania no cargo de capitão- 
mor governador. Então, em &mara, prometeu ele providências 
eontra Afonso Sardinha, o moço, e foi solicitado a socorrer a ban- 
deira de João Pereira de Sonsa (11, 47). Em 1602 mandou ao ser- 
tão seu irmão Nicolau (11, 114). No ano seguinte foi substituido 
pelo capitão Pedro VAZ DE BARROS, e em 1604 foi vereador (11, 
143). Em 1609 obteve terras em Csrapicuiba ("Reg.", 167). Creio 
que passou depois a morar no Rio de Janeiro. Martins dos Santos. 
ob. eit., I ,  221, informa que em 1613, durante meses, foi novamente 
capitão-mor de São Vicente. 

0 2. Nicolau BARRE,TO. Irmão do precedente. Casou erc 
São Paulo com Lucrécia MOREIR-4 (S. Leme, VII, 440). Foi o 
capitão-moi- de grande bandeira, que levava 300 homens (braneos 
r mamalums) " e  gentio e escravos" ("Actas", 11, 114 e 126). Em 
março e abril estava no sertão e rio de Paracatu ("Inv.", 11, 21, 
e I, 460), e em junho no sertão dos tememinós (id., XXVI, 9) . Pros- 
seguindo quanto pôde, ou regressando em agosto e dezembro tinha 
uma tranqueira no sertão.. . tinas(?) (Inv.", 1, 47213). Em março 
de 1604 fêz no sertão a partiiha das pesas (id., 474). Em outubro 
estava em São Paulo de volta. -Fazendo-se em 1606 rigorosa devas- 
sa sobre essa bandeira, tiveram de homisiar-se 65 dos 190 moradores 
que tinha a vila ("Reg.", VII, 111). - Mudou-se para o Rio de 
Janeiro, onde em 1610 comprou de Diogo de Marins chãos na rua. 
da Misericórdia (Felisbelo, 1, 79). 

$ 3. Francisco BARRETO. Irmão dos precedentes. Casou 
em São Paulo com Maria Jorge, de quem foi o primeiro marido. Não 
sei precisamente quando veio para o campo, mas é de sapor que ti- 
vesse vindo entre os anos de 1598 e 1603 e que também tivesse ido 
ao sertão. Aqui estava em 1605 ("Inv.", I ,  484). Foi rendeiro em 
1606 (id., 11, 60, 215). E em 1607, depois de fazer testamento no 
porto de Prapetengí, onde estava de partida a descer o gentio, fo? 
inventaiado, por ter falecido no sertão. Tinha casas na vila, fa- 
zenda além do rio, terras em Carapicuiba, etc. ("Inv.", IX, 383). 
Geração em S. Leme, VIII, 12. 

5 4. Francisco BARRETO (outra). Casou em Portugal com 
Beatriz PINTO, irmã de Francisco LOPES PINTO. Não sei se. 
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veio para o Brasil, como os seus três filhos seguintes. Observo, 
porém, que um do mesmo nome em 1600 tinha sesmaria em Cabo 
Frio ("A.D.F.," 11, 464), e que, segundo Frei  Gaspar, Francisco 
BARRETO DE LIMA em 1597 tinha terras ao norte da Bertioga. 
Filhos do § 4: 

A) GASPAR BARRETO. Natural de Cabeço de Vide, segundo 
~ e d r o  Taques. Casou em São Paulo com Irucrécia LEME BORGES 
DE CERQUEIRA, de quem foi primeiro marido. Aqui encontrei 
menções de sua existência desde 1612. Foi da governança da terra 
e faleceu com testamento em 1.629. Geraçáo em S. Leme, 111, 523. 

B) Franeisco BARRE,TO. Casou em. São Paulo com Maria 
EORGES DE CERQUEIRA. Encontrei referências a êle desde 1622. 
22 anos depois ainda aqui vivia, tendo casas defronte da matriz. Ge- 
rdgão em S. Leme, 111, 547. 

C )  João BARRETO: Casou em São Paulo, em 1635 com Maria 
Luís GROU, filha do capitão Simeão Alvares e neta de Pedro 8iw 
res FERNANDES, da qual foi segundo marido. Sem geração. 

5 5. Gaspar João BARRETO. Natural de Freixo de Espada 
à Cinta. Casou em Sáo Paulo, na segunda década do século XVII, 
com Franeisea CUBAS, filha de Gaspar CUBAS. Geração em S. 
Leme, VI, 224. 

BARROS 

g 1. Jorge de BARROS (FAJAXDO). Natusal de Ponte- 
vedra, na Galiza. Filho de Belehior de BARROS e Catarina VAZ. 
informou P. Taques e repetiuS. Leme que casou em Portugal com 
Ana MACIEL, filha de João filACIEL, e que veio para São Paulo 
em companhia do sogro. Há :nisso muita incongruência e mais do 
que evidente anacronismo. Tenho de refutar essa informação. Mais 
ainda, embora eu não possa duvidar da nobreza de sua família, duvido 
que lhe coubesse o tratamento de "dom", conferido pelos nossos 
grandes genealogistas. Em aroas vinte referências qne lhe foram 
feitas nos documentos paulistas da época, que pude consultar, fa- 
zendo-o com o carinho de um dos seus descendentes, e dobradamente 
da sua viúva, porque também descendo do segundo leito desta, sem- 
pre o achei simplesmente designado pelo nome sem "dom". E nes- 
aa documentação verifiquei que o seu casamento com Ana MACIEL, 
de quem foi o primeiro marido, &mente poderia ter ocorrido pelo ano 
de 1595, em São Paulo. (V, "Reg. ", 108).  Esteve em ajuntamentos 
em 1597, e 1598,1601 ete. Foi procurador do concelho em 1602 e 1611. 
Gravemente ferido neste ano, veio a falecer em 1615. Tinha estado 
nas bandeiras de Domingos Rodrigues e de Nicolau Barreto. Em seu 



testamento declarou que também tinha feito viagem a Angola, o que 
talvez tivesse sido antes do seu estabelecimento em São. Paulo. Deixou 
emeo herdeiros, dos quais sòmente se conhece o nome de uma filha: 

A) Catarina de BARROS. Casou duas vezes e faleceu em 1667 
("Inv.", XVII, 191). Geração em S. Leme, VIII, 151. 

5 2. Bento de BARROS (BASÁO). Casou, creio que antes 
de 1600, com Lucrécia MACIEL, irmi de Ana supra, da qual foi 
primeiro marido. S. Leme, VIII, 151, omitiu êste casamento de que 
parece que não houve descendência 

$5 3 - 4. Antônio PEDROSO DE BARROS e Pedro VAZ 
DE BARROS (V. PODEROSO). 

BARUEL 

5 1. Henrique BARUEL (Henry BARWELL). Inglês. Veio 
para São Paulo com d. Francisco de Sousa ou pouco antes. Casou 
com Francisca ALTARES, filha de Pedro Alvares (FERNANDES) 
e Maria AFONSO. E faleceu poneo depois de aqui estabelecido, 
tendo deixado apenas um filho: 

A) João BARUEL. Casou com >fariana de SIQUEIRA%- 
ração em S. Leme, VII, 367. 

BASAO 

$ 1. Bento de BARROS BASAO (BARROS, 4 2). 

BERNAL 

4 1. João BERNAL. Tenho dúvida em filiá-10 a um tronco 
eastelhano dêste apelido estabelecido no Paraguai. %te foi um ser- 
tanista que esteve nas bandeiras de João PEREIRA DE SOUSA e 
de Nicolau BARRETO ("Inv.", I, 82, 465; XXVI, 14). Identific* 
-o com João BERNARDES, mencionado em 1625 no inventário de 
Rafael Dias, o qual casm com Helena GONÇALVES e teve ao 
menos o filho: 

A )  André BERNARDES ou BERNBL. Também sertanista. 
&ou em 1632 com Domingas RIBEIRO. Geração em S. Leme, 
111, 190. 

BERNARDES 

5 1. João BERNARDES (v. supra). 
5 2. Miguel GARCIA BERNAFÚDES ( U R G I A ,  5 1). 
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§ 1. Geraldo BITTING. Alemão. Veio com D. Francisco de 
Sousa e casou logo em S ~ Q  P~aulo com Custódia DIAS, filha do fa- 
lecido Manuel FERNANDES (RAMOS). Foi almotacel em 1600 
(11, 81) .  Em 1620 morava ao pé da ponte da Tabatinguera (11, 
429). Ainda era vivo em 1633, ano em que foi curador no inventário 
de  Lourenço de Siqueira. Deixou diversos filhos além da descrita 
em S. Lem,  VII, 256, que foi a sogra de Fernão DIBS PAIS, o go- 
vernador das esmeraldas. 

BICUDO 

Pedro Taques e Silva Leme consideraram eomo troncos desta fa- 
mília em São Paulo dois irmiios, naturais da ilha de S. Miguel, a 
saber: 1 )  Antônio BICUDO CARNEIRO e 2) Vieente BICUDO. 
São ou seriam os que constituem os dois capít.ulos do respectivo 
título na " Genealogia Paulistaua ". Na documentação quinhentista, 
nenhuma referência encontrei a Vicente BICGDO.. . Reduzo, pois, 
o título a um tronco, embora cle outro modo tenha de desdobrá-lo. 

$ 1. Antônio BICUDO (CARNEIRO). Antes de 1570 era ta- 
belião em Santos, como verfficaram P. Taques e Frei Gaspar. Residiu 
em São Paulo depois de 1573, com fazenda da banda de Pinheiros, 
em Carapiouíba. Foi vereador em 1575 e 1581; almotacel em 1576; 
e juiz ordinário em 1577, 157CI e 1584. Em 1580 era ouvidor core- 
r;i&st,ico e de lá84 em diante foi ouvidor da capitania. A última re- 
ferência que encontrei de sua estada em São Paulo é de 1587, quanda 
multou vereadores do ano anterior por não terem levantado o pelouri- 
iiho, sendo a multa relevada pela câmara ("Actas", I,  309, 310). De- 
sapareceu em seguida do cenário paulistano. Apesar do que diz o li- 
nhagista, foi o filho homônimo, não êle, que, em companhia do irmão 
Vicente, vinte anos depois pediii terras em Carapicuíba. Em 1598, de- 
clarando-o ausente, sua mulher pediu chãos para si, com as filhas sol- 
teiras e com os filhos menores que tinha ("Reg.", VII, 50; "Cartas 
dt: Datas", 98) .  - No "Nobiliário da Ilha Terceira" há menção de 
Antônio BICUDO CARNEIRO, que em 16-IX-1590 casou em Ponta 
Delgada e deixou geração na ilha de S. Miguel. Repugna-me crer 
que fosse o mesmo, embora seja certo que êle por êsse tempo honves-' 
se abandonado a família constituida em São Paulo e destinada a per- 
petuar-ihe o nome em nossas terras. Seria algum primo ou sobrinho 
do mesmo nome. - Antônio BICUDO foi casado n a  capitania mais 
de uma vez. Sua primeira mulher creio que fosse natural de Santos, 
Pilha de Antáo NüNES e Maria de SIQUEIRA (v. NUNES, 3 1). A 
segunda foi Isabel RODRIGUES, natural de São Paulo, que S. Leme 
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registrou como filha de Garcia RODRIGUES e Isabel VELHO. - 
Ou não está certa esta filiação, ou o segundo casamento de Antônio 
BICUDO sbmente se realizou depois de 1584, ano em que êle e Jorge 
MOREIRA funcionaram juntos na vereança; teriam impedimento se 
já fossem cunhados. Neste caso, os seis filhos descritos em S. Leme, 
VI, 297, não seriam todos de Isabel. Ao menos o de nome Domingos 
NUNES BICUDO deve ter sido da primeiro casamento. Também 
do primeiro, com pequeníssimas dúvidas, devo aqui acrescentar aos 
do rol de S. Leme algum filhos de Antônio BICUDO : 

A) Nuno BICUDO DE SIQUEIRB, de que não tenho outra 
notícia a não ser a de que foi inventariado em 1601 (Arq. da Estado, 
'"Inv.", maço 21, extr.). 

B)  Messia NCTNES BICUDO, que também se chamou Messia 
BICUDO DE MENDONÇA. P. Taques a considerou filha de Vicente 
BICUDO, filiação que S .  Leme muito bem rejeitou. Como boa ma- 
drasta, Isabel RODRIGUES a considerou filha ("Reg. '' VII, 51) .  
Casou, antes d'e 1598 com Dfanuel de SIQUEIRA e faleceu em 1614, 
deixando oito fiihos, descritos em S .  Leme, VI1 505. 

C) Vicente BICUDO. Desorito erradamente por P. , ~ a q u &  e 
R. Leme como insulano e irmão do tronco. Foi o primeiro marido de  
Ana LUIS GROU, filha de Domingos LUIS GROU e F. GUAÇÚ. A 
mais antiga referência que encontrei do seu nome é de 1601, ano em 
que registrou marca de gado. Teve votos para vereador em 1608 e 
foi vereador em 1612. Faleceu no sertão entre os anos de 1613 e 
1615 ("Inv." V, 102) e deixou seis filhos descritos em S. Leme, VI, 
467. 

BOCARRO 

5 1. Estêvão RAPOSO BOCARRO (V. RAPOSO, 5 2). 

BONILHA 

5 1. Francisco MARTINS BONILHA (V. MARTINS, 5 3). 

BORGES 
<? 

5 1. Simão BORGES DE CERQUEIRA. Foi um dos Últimos 
povoadores quinhentistas,,mas salienta-se entre os nossos troncos pela . ~ 

~obreza  da sua ascendência, cujo brilho êle sustentou. Moço da d m a r a  
do rei D. Henrique nasceu em Mesáo frio e era filho de Belohior 
Borges de Sowa de Lousada e de Feliceta de Cerqueira. Casou em S. 
Paulo , e. 1592, com Leonor LEME, filha de Fernão DIAS e Luerécia 
Leme, e aqui ficou estabelecido. Foi dmotacel em 1593; escrivão .? 

i! 



interino do juiz dos índios e da ouvidoria em 1601; escrivão das exe- 
c,içóes em 1606; e tabelião de 1607 em diante, na vaga de Belchior 
da Costa. Funcionou muitos anos como escrivão da câmara e exerceu a 
vereança em 1623. Também foi sertanista, tendo estado no sertão 
em 1597, na bandeira de João Pereira de Sousa, e em 1602 na de 
Nieolau Barreto. Faleceu em novembro de 1632, deixando: geração 
descrita por Silva Leme, 111, 511, e um bastardo: A) Antônio 
("Inv.", IX, 38). 

B0,TAFOGO 

g 1. João PEREIRA DE SOUSA BOTAFOGO. (V. SOUSA, 
S 2) .  

BOTELHO 

g 1. André BOTELHO Segundo Frei Gaspar, foi povoador 
de Santos, e em 1541 obteve carta de chãos. Em 1546 foi testemunha 
de uma escritura em Santos. Suas terras e casa eram situadas no 
caminho que ligava as duas vilas do litorai. Já era falwido em, 1569, 
tendo deixado m a  filha: 

A) Isabel BQTELHO. Casou com Antão NUNES. (V. 
NUNES, g 1 

$ 2. Antônio BOTELHO. Ceio que fôsse neto do prece- 
dente. Morava em São Paulo em 1586, sendo obrigado a contribuir 
para o consêrto da ponte (I, 300). Suponho sua filha: 

A) Isabel BOTELHO. Casou duas vezes, primeira com João 
DIAS ARENGO, filho de Petim DIAS e Maria da CRA. (S. Leme 
VIII, 251, e segunda com André GONÇALVES, filho de Brm GON- 
ÇALVES e Margarida FERNANDES (id., I, 16).  S. Leme descreve 
geração de ambos esses casamentos, registranda-os, porém, em ordem 
inversa. 

§ 1. Diogo de BRAGA . Foi um dos mais antigos povoadores de 
São Vicente. Seus filhos, deicritos por Hans Staden como mama- 
lucos, em 1547 estabeleceram na Bertioga uma casa forte, onde até 
1552 resistiram aos ataques dos tamoios, sendo então aprimonados 
por êstes e alguns devorados. Fugiram do cativeiro os seguintes: 

A) Diogo de BRAGA. Suponho seja o dêste nome que era ve- 
reador no Rio de Janeiro nos anos de 1568, 1570 e 1572. Em 1563 
os seus filhos (ou êle e o irmãil?) eram acusados de ter levado índios 
de S .  Paulo ("Actas", I, 25) . 



B )  Domingos de BRAGA. Em 1572, em São Paulo, foi notifi- 
cado para não levar índios para o Rio de Janeiro ("Actas", I, 52, 54). 

BRANCO 

3 1. Manuel João BRANCO. Natural de Setúbal. Filho de 
Simão JORGE e Filipa VAZ. Casou em S .  Paulo quase ao findar 
do séeulo WI com Maria LEME, filha de Fernão DIAS e Imcr&ia 
LEME. Aimotacel em 1598. Por várias vêzes, em muitos anos, foi 
arrematante de rendas públicas e do corte de carne. Em 1619 tinha 
moinho de trigo na banda de Pinheiros. Em 1623 foi superintenden- 
te das aldeias e na ano seguinte administrador geral das minas 
de São Paulo. Capitão dos índios em 1629. Ainda viveu muitos aoos 
e conseguiu formar enorme fortuna. Em 1642, "velho cadnco" - 
expressão de Pedro Taques, - empreendeu faustosa' viagem a corte, 
que o nosso linhagista largamente comenta, e de lá não voltou, pois 
faleceu em Lisboa no mesmo ano ("Inv.", XIII,  281). Geração em S. 
Leme, 11, 444. 

3 2. Francisco João BRANCO. Irmão do precedente. Aqui 
se estabeleceu depois dêste. Casou com Ana de CERQUEIRB, orei0 
que filha de Simão BORGES e sobrinha de Lucrécia LEME supra. 
Foi da governança e sertanista. Em 1643 era capitão. Faleceu em 
:647, deixando filha única: 

A) Filipa VAZ. Casou com Francisco BUENO. Geração em 
S. Leme I, 503, em que se destacam os dois anhangueras. 

BRITO 
w 

.i$, 

g 1.. Francisco de BRITO é o irimeifo dêste apelido que apa- 
rece nas atas de S. Paulo. Tinha fazenda da banda do ~ . ~ i F a n g a  e 
foi homem da governança; almotacel em 1576, 1578, 1583 e 1585, 
vefeador em 1577; e em 1585, juiz ordinário, em substituição do efe- 
tivo, que fora à guei'ra. Em 1578, no inventário de Damião Simóes, 
arrematou um tinteiro, objeto então muito rara n a  vila ... Em 1580, 
embora fòsse êle então aqui residente, não se encontra menção alguma 
do seu nome, porém aparecem duas referências a Baltazar de BRITO, 
as quais suponho erros de leitura do texto ("Actas", I, 162 e 165). 
Se, porventura, foi sogro ou cunhado de Salvador Pires, deveria ter 
residido anos antes no litoral. Suponho que fossem seus filhw: 

A) Jerònimo de Brito. De 1609 em diante foi da governança 
de S. Paulo e morou depois em - Parnaiba. 

~ ~ 

B) Francisco de BRITO, Sertanista, casado com Isabel 
COR-A, que faleceu em 1616. 



C) Isabel de BRI,TO, casada com Domingos PIRES. 
g 2.  Padre Gaspar DE I3RITO. (v. MORE1R.A 5 I - GA.). 

Provàrelmeute descendia tamkém d~ Francisco de BR.ITO 5 1. 

BUENO 

5 1. Bartolomeu BUENO. Era  natcwal de Sevilha, e filho de 
Francisco RBMIRES DE PORROS. Sesundo Pedro Taques, teria 
vindo para São Paulo com o pai em 1571. Declaração sua, porém, 
feita em 1610, em pedido de sesmaria, transporta para c. 1580 a data 
de sua vinda para a capitaniia. E em S. Paulo está documentada a 
sua exi&ência desde 1585. ("Actas", I, 268). Confirmando esta8 
observa.acões minhas, que texl.ualmente reproduz0 asora, Carvalho 
Franco descobriu que o sevilliano veio para o Brasil na armada de 
Diogo Florez de Valdez e desertou no pôrto de Santos ("Rev. Gen. - Lat.", 11, 76). Casou em S. l?aulo com Maria PIRES, filha de Sal- 
raùor PIRES, e aqui exerceu por muitos anos o ofício de carpin- 
teiro, de que foi juiz em 1587. Embora analfabeto, foi almotacel em 
1591, pouco depois do seu casamento, e, de 1615 em diante, entrou 
na is  de uma vez na governan5;a. Além de chãos na vila., teve data no 
Ciuarepe e sesmaria no campo de  S. Miguel. Faleceu depois de 1635. 
Em aditameilto aos filhos descritos por Pedro Taques e Silva Leme, 
que tanto enobreceram o nmr :  dos BUENOS DA RIBEIRA, devem 
mencionar-se, ila dúvida: 

A) Diogo BUENO. Salvo êrro de cópia ou revisão, foi em 
1614 ao sertão dos carijbs ("Inv.", IV, 427). Se existiu, teria fa- 
lecido na mocidade, provàvelinente. 

B)  Luís FERNAVDES BUENO, que foi casado com Ana de 
MORAIS (Silva L,eme, VII, 165). 4s referências mais antigas que 
encontrei são de inventários, iie 1615 e 1616, em que êle respectiva- 
mente aparece como devedor I: credor de Francisco Ribeiro e Fran- 
cisco Velho. Estêve em ajunta:aento em 1624, foi procurador do con- 
celho eni 1626, e almotacel eni 1628. Seyndo S. Leme, que não lhe 
dá filiação, já era falecido eni 1654, sem descendência. 

BURGOS 

5 1. -hd ré  de BURGOS. Suponho que fosse castelhano, em- 
bora tenha encontrado um Martim de BURGOS, biscainho, que veio 
para o Brasil em 1549, assentado como espingardeiro na frota de 
Tomé de Sousa, que foi um d o s  po~,oadores da cidade do Salvador, 
e outros dêsse apelido tenhan sido povoadores do Paraguai. Casoii 
creio que em S. Paulo, com Maria RODRIGUES, e aqui já estava es- 
tabeleoido em 1574, ano em qu. comprou w a  porta do concelho, ven- 



' :"1 
$ 
I 

REVISTA m INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. ~'AIJI.)  315 B -* 
.4 
A .:g 

dida por ordem do vereador Antônio Fernandes. Tinha fazenda da 2 
banda de Ibirapuera. Faleceu e foi inventariado antes de 1603, ano 

, .? em que era curador dos orfãos um Antônio de ARRUDA (4) de que .- 

nenhuma outra referência tenho e que deiia ser um dos seus genros '4 
,eu cunhados. Além das filhas que Silva Leme menciona - A) Ca- i 

.i 
tarina de BURCOS, falecida em 1634, casada primeiro com Braz 

'GONÇALVES, morto em 1603, e segunda vez com João GOMES DE i 

MEIRELES; e B )  Maria RODRIGUES, morta em 1648, casada com i 'e 
Domingos BARBOSA, tronco dos nossos CALHEIROS, teve os se- 
guintes : - 

C)  Francisco de BURGOS. Em 1595 escreveu um conheci- 3 '* 
mento de dívida do seu cunhado Braz GONÇALVES. 3 

D )  André de BURGOS. Foi almotacel em 1608 e exerceu di- I 
versos atos da vida civil até o ano de 1624. ..i 

E) João de BURGOS. Em 1615 era mordomo da. confraria de ' i  

h'. S. da Apresentação. 

F )  D.. . . casada antes de 1590 com João FERNANDES (Ge- 
raldo), de que foi primeira mulher. 

CABRAL 

Antes dos COSTAS CABRAIS, tivemos em S. Paulo alguns 
FERNANDES em cuja descendência se encontra êste apelido. Dêles 

tratarei no respectivo título. Pedro Taques e Silva Leme nos falam, 
porém, de: 

§ 1. Pedro ALVARES CABRAL. Conforme a lição do linha- 
gista, não só nos textos que redigiu, como nas árvores de costados que 
esboçou, era natural da ilha de S. Miguel, dos CARRAIS da casa de 
Relmonte, fôra três anos governador interino de Angola e tinha no 
rosto indelével marca, de cutilada recebida em África. Interpre- 
tando mal essa lição, disse S. Leme que êle foi governador da nossa. 
capitania. Evidente absurdo, pois o único governador de que há no- 
tícia, com êsse nome, foi um nomeado mais de um século depois e que 
não chegou a vir tomar pose do cargo. O de que aqui se trata casou 
em São Paulo com Susana MOREIRA, filha de Jorge MOREIRA e 
Isabel VELHO, da qual foi segundo marido. Também meio que êle, 
por sua vez, tivesse tido na capitania anterior casamento. Distingo- 
-o, entre os Pedr'álvares quinhentistas de São Paulo (v. ÁLVARES 
11, 5 4 ) ,  como um que assinava "pedralves" e aqui morou desde 1581, 
com fazenda da banda de Ihirapuera, onde Jorge Moreira também 
tinha sua fazenda. Foi vereador em 1585 e 1596, almotacel em. 1586, 
e juiz ordinário em 1588 e 1592. Esteve em 1585 e 1590 nas entradas 
.de Jerônimo Leitão, e até o ano de 1598 foi assíduo nos ajuntamentos 
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do povo da vila. Faleceu entre os anos de 1613 e 1620,. S. Leme, 
iio rol dos filhos que lhe atribui, confunde filhos e enteados. Supri- 
mindo êstes, e juntando aos demais os que descobri, alguns dos quais 
provàvelmente eram de leito anterior, assim apresento a sua geração : 

A)  Baltazar ALVARES. Casou com Bárbara MENDES, de 
qu,em foi segundo marido, filha de  André MENDES e Isabel 
AFONSO. Almotacel em 1608, "por ser filho e neto de homens da  
govêmo da terra" ("Aetas", 11, 220). Em 1609, no inventário da 
Belchior Carneiro, teve como fiador o seu "6unhado1' Inocêneio 
Preto. Faleceu sem desce~idência no sertão em 1612 ("Inv.", I. 
309). O herdeiro foi o pai, mas, como também êste logo morreui a 
fazenda evaporou-se. 

B)  Na dúvida: Maria ALTTARES. Casou com Baltazar RO- 
DRIGUES (V. RODRIGUES 111, 5 2 A ) .  

C) Branca CABRAL. Casou primeiia vez com Simão da 
COSTA (CABRAL) e segunda vez com Domingos Luiz CARVO- 
EIRO. Com geração do primeiro marido em S. Leme, VII, 429. 

D) Fulana ALVARES I CABRAL? MOREIRA? Casou com F. 
Ramires. Creio que o casal morou em Santos, oiide deixou uma filha: 

DA) Constança RAbIIRES. Casou em Santos em 1634, senda 
dotada pelos tios João MOREIRA, Felipe MOREIRA e Pedro & 
VARES MOREIRA ("Inv. ", XI, 347). 

E )  Ana CABR,aL. Diferentemente, P. Taques mais de uma vez 
tratou desta paulista. Num;% passagem, confundindo-a com uma so- 
brinha, diz que ela era "oriunda das ilhas.. . pelos CABRAIS da i k a  
de  S. Miguel, por seu ascendente Simão da Costa Cabral, que veio 
a São Paulo, onde propagou a nobre família do seu apelido". . . 
("Rev. Tr", XXXIII, 19?), e noutra que era irmã inteira d e  
Branca Cabral supra e filha de Pedro Alvares Cabral (id., XXSV, 
73). S. Leme, em 11, 311, ateye-se à lição correta que é a segunda; 
mas, como P. Taques, registrou o casamento desta Ana CABRAL. com 
Luís DIAS LEME, cuja fili:%ção corrigiu. Não tenhodados positivos 
qara fazer outra emenda coni absoluta certeza. Mas suponho que a 
g~uealogia assim ficou com o salto de uma geração. E .  que, diferen- 
temente do que ensinam P. l'aques e S. Leme, a f i a  de Pedro 
VARES CABRAL e talvez enteada e nio filha de Susana MOREI- 
X d  tivesse casado com um ALMEIDA. Dêsse suposto casal proviria: 

EA) Ana CABRAL. A que casou com Luís LEME e que, 
como descreve S. Leme, no liigar citado, transmitiu aos seus descen- 
dentes o apelido ALMEIDA CABRAL. 

F) Maria MOREIRA. Casou com Inocênoio PRETO, que em 
3620 era curador no inventário do sogro. Geração em S. Leme, VIII, 
283. 



G) Pedro ALVARFS MOREIR-4 (CABRAL). Nasceu c. 
1598. Casou com Sebastiana FERSANDES, filha natural recw 
nhecida do capitão André FERNANDES. Foi da governança de 
Parnaiba, onde foi capitão, e esteve na bandeira de Guairá. Faleceu 
em 1638. Gerqão em S. Leme, VII, 430. 

H )  João MOREIRA. Nasceu c. 1604. Casou com Gregória 
d a  SILVA, filha de  Cosme da SILVA e Isabel GONÇALVES. Tam- 
bem foi capitão e sertanista. Faleceu em Cotia, em 1691, e sua 
mulher em Parnaiba, em 1700. Geração em S. Leme, VII, 436. 

I) Felipe MOREIRA. Em 1634 morava ou estava em São 
Paulo ("Inv.", XI, 347). 

5 2. Simão da COSTA (CABRAL). V. COSTA, § 5. 

CASIACHO 

Um dos problemas mais difíceis da genealogia paulistana é o da 
çrigem desta família, de que se encontram elementos numerosos, ma8 
esparsos, e principalmente de ramos femininos, prova evidente da sua 
antiguidade na capitania. O seu tronco foi: 

5 1. Bartolomeu CAMACHO. Se fosse casado oom filha de 
Jerônimo DIAS e neta materna de João RAMALHO, como quer . ~ ~ m a  

das tradições colhidas pelo general Arouche, deveria ter existido no 
terceiro quartel do século XVI e estender-se em ramos apreciáveis 
sòmente nas proximidades de 1600. Melhor, invertendo as gerações, 
genro de João RAMALHO e sogro de Jerônimo DIAS, como informa 
c padre Guilherme Pmpeu ,  que se considerava seu quinto e não 
.quarto neto; e, consequentemente, de existência presumível no se- 
gundo quartel do século XVI. Só por si, a opinião do Creso parnai- 
liano é de muito maior valor no caso de que as tradirões que che- 
garam já muito deformadas ao tempo do general Arouche. A cir- 
eunstancia de não se achar na documentação da época nenhuma re- 
ferência ao nome de Bartolomeu CAMACHO, longe de infirmá-Ia, 
vem dar-lhe maior força. E o que é decisivo é o fato de se terem regis- 
trado nas atas da &ara de S. Paulo, nada menos de três vêzes, in- 
formações genealógicas referentes a diversos dos seus netos, as qnais, 
embora não lhe mencionem o nome, convergem todas nêle, pelo ape- 
lida CAhlACHO dos diferentes ramos (11, 192, 111, 18 e 127). Bar- 
tolomeu CAMACHO foi, portanto, um d o s  genros de João RA- 
YALHO, embora Siiva Leme, depois de admití-la, haja repudiado 
essa afirmação. E a pre-paulistana com quem casou, se não foi d e  
ou,tro leito de João Ramalho, pode ter sido Antónia QUAFÚESMA, 
r~ fe r ida  no' testamento do pai, da qual Silva Leme não descobriu o 
estado. 



Antes ou depois desta tev- outra mulher, conforme as citadas in- 
formações, - Talvez se possa identificar Bartolomeu CAMACHO com 
algum dos que na mesma época, tendo êsse prenome, foram conhecidos 
por outros apelidos, de que temos notícia. (V. ANTUNES, CAR- 
RASCO e GONÇALVES). Apesar da n-ulosidade em que fica o 
seu nome, ~ ê l e  entroncam as mais antigas famílias paulistas, e é por 
uma de suas mulheres que qiiase todas elas se prendem a João RA- 
MALHO e aos tupiniquins c:e Piratininga. Embora tenham talvez 
nascido no litoral, os seus filhos e netos, principalmente as filhas e 
netas, inuito contribuiram para o povoamento das primeiras vilas do 
campo. Foram suas filhas : 

A)  Fulana CAMACHO. Creio que casou com Baltazar- 
NUNES. Esta f u i  a mãe de Paula CAMACHO e creio que de Gaspar 
NUNES e de Isabel NUNES, e sogra de João MACIEL e Pedro 
MARTINS. - Ao contrário do que dizem P. Taques e S. Leme, se- 
gundo os quais Pauia CAMACHO veio casada de Portugal com Joã+ 
MACIEL, êste declarou que era casado na capitania com filha de 
povoador ("Reg.", I, 57 e 72j, e era cunhado de Gaspar NLTNEE 
("Actas, I, 125), o qual, por sua vez, também declarou que tinha 
casado aqui ("Reg.", I, 14 e 183). 

B)  Fulana CAMACHO. Casou com Jerôuimo DIAS. - Era  
meia irmã da precedent'e, conforme informação de Matias de Oli- 
veira. - Foi mãe de Ana <:ASIACHO e sogra de Domingos LUIS 
CARVOEIRO. 

C) Ana CANACHO. Casou com Domingos AFONSO. - 
Irmã inteira da precedente. 

D) MaRa CAMACHO. Casoii depois de 1560 com Cristóvão 
DINIZ. 

E )  Beatriz CAMACI'IO. Casou c. 1573 com Francisco- 
FAREII. 

F )  Fulana CABUCHO. Casou com Fuão ÁLVARES. Foi. 
a mãe de Antônio CAMACHO, Esperança CAMACHO, José ÁL- 
VARES e Apolónia DOMINGUES. 

Na dúvida se foram filhos ou netos: 
G?)  Fulana CAMACIIO ( F ? )  Casou primeira vez com Fuão 

ABREU ou ÁLVARES, e segunda vez com Francisco MALDONBDO. 
H )  Gonçalo CAMACIIO. Em 1588 morava em S. Paulo (I, 

345) e de 1590 a 1693 esteve no sertão, na bandeira de  aid do e 
Grou (1, 476). Segundo a tradição alcançada pelo general Arouche, 
foi casado com Jerônima DIAS, filha de Lopo DIAS. Pedra Taques,. 
nc comêço de seus estudos, admitiu essa tradição. Mais tarde, porém, 
passou a considerar Gonçalo CAMACHO como natural de Viana, 
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irmão de Paula CAMACHO e casado em Santos com filha de Jorge 
FERREIRA. As hipóteses dos dois casamentos em rigor não se ex- 
cluem, pois êles poderiam ser subs.equentes Admitirei, portanto, 
ambas. Também admito a de que fosse êle irmão de Paula CA- 
MACHO. Mas, para admitir a da naturalidade no reino, seria pre- 
ciso verificar se Bartolomeu. casado ou viuvo, trouxe do reino filha, 
casada ou viuva, e os dois netos. Gonçalo CAMACHO deixou geração 
em Santos, como diz Pedro Taques. 

I) Jorge CAMACHO. Segundo descobriu P. Taques, era filho 
de Gonçalo supra. Morava em Santos em 1580, ano em que assinou a 
escritura de doação da casa do concelho aos jesuítas, para estabele- 
cimento do Colégio. 

J )  Bartolomeu CAMACHO. Morava em Sáo Paulo em 1580 
("Actas", I, 164). 

L) Antônio QUARESMA. Morou em São Paulo de 1602 a 
1612, retirando-se então da vila e da capitania. Em 1610 foi pro- 
curador de Jaques FÉLIX (o segundo dêste nome) no inventário 
ite Belchior Carneiro. 

CAMARGO 

5 1. Josepe de CAMARGO. Nascido em Castela, filho dc 
Francisco de CAMARGO e Gabriela Ortiz. Na opinião do Dr. Ri- 
eardo Gumbletou Daunt, que estudou as suas origeiis, era de família 
sevilhana e desoendia do navegaute Afonso de CAMARGO. Esta- 
beleceu-se em S. Paulo c. 1585, e casou aqui com Leonor DO- 
MINGUES (morta em 1630), filha de Domingos LUIS, o CAR- 
VOEIRO, e Ana CBMACHO. Foi almotacel em 1592; vereador em 
1602 e 1603; mordomo da Misericórdia em 1610; e juiz ordinário 
em 1595 e 1612. Em 1607 teve provisão de juiz de órfãos, porém não 
assumiu o exercicio, creio que por impedimento de parentesco. Foi 
ainda, em 1603, deputado da câmara para assistir ao registro de es- 
cravos e administrados; e, em 1611, tamador de contas da finta da 
igreja. Ainda vivia em 1613, ano em que aparece como procurador 
do sogro e arrematante de peças em litígio no inventário do cunhado 
Domingos LUIS, o mTo. Depois disso só encontrei uma referência a 
éle como devedor de telhas emprestadas, no inventário de Fran- 
eisea de BRITO, em 1616. Mas é ~ossível que já fôsse falecido. Sua 
geração vem amplamente descrita em Silva Leme, vol. 1. Tít. CA- 
MARCOS. 



CAMPO , 
$ 1. Pedro do CAMPO TOURINHO. Neto do capitão dona- 

tário de Pôrto Seguro, que enr 1553 já efa falecido. Em 1592 esteve 
em ajuntamento, e foi um dos poucos que votaram a favor da entrega 
das aldeias aos Jesuítas. Foi ;llmotaeel em 1595. Em 1601 ainda es- 
têve em ajuntamento (11, 91).  Era mamposteiro dos cativos ("Reg." 
I ,  96). 

g 2. Antonio do CAMPO. Em 1597 estêve na baudeira de 
João Pereira de Sousa ("Inv. ", I, 87). 

CBNDIA 

5 1. Gaspar de CANDIA. Suponho-o paraguaio, deuoendente 
de Jorge ou de Miguel de CBNDIA, que vieram com Cabem de V z a ,  
e parente de Gregório de CANDIA, que em 1626 era um dos rege- 
dcres da cidade real do Guairá. Segundo S. Leme, casou com Maria 
Coelho. Ko comêço do século XVII, era das confrarias de S. Amaro 
de Birapuera ("Inv.", 11, 62). Teve ao menos a filha: 

A) Catarina de CANl)IA. Casou com Constantino de SA- 
AVEDRA e faleceu em 167'1, no estado de viúva. Geração em S. 
Leme, VIII, 382. 

CARA, CANHA - 

Com éste apelido (cp. o precedente e o subsequente), houve em 
São Paulo u m a  família castelhana, çreia qus paraguaia, estabelecida 
no bairro de Ibirapuera, entre os Gon$alves. 

3 1. João de CANECA. Suponho que esteve na guerra de 1585. 
Em 1587 e 1592 ainda esteve em ajuntamentos. J á  era falecido em 
1608 e deixara ÓrEios, cujo curador foi hntouio PINTO ("Inv.", 
IV, 456). 

$ 2. Antônio CANEId. Talvez o precedente, com êrro de 
leitura. Morava em São Paiilo em 1588 ("Actas", I, 345). 

8 3. Gonçalo de CARA. Creio que filho do g 1. Como 
Caspar de CANDIA supra, Eoi membro da confraria de S. Amaro. 

CARAMARES, CALHAMARES 

5 1. Aionso PEREZ OBRAMARES. Natural de Assunção. 
Não consegui filiá-10, a nenhiun dos troncos conhecidos de conquista- 
dores quiuhentistas do Paraguai. - Entre êstes, houve diversos 
PEREZ, nenhum CHAMARES. Mas entre os descendentes d& 
povoado? de São Paulo também apareee o apelido VIDAL. Po- 



dcria êle descender, talvez em linha feminina, de Pedro VIDAL, filho 
de Martim VIDAL, "vecino de Medina-Sidonia", que foi expedicio- 
nário com Cabaa de Vaca. - Alonso PEREZ casou em São Paulo, 
c. 1585, com Maria AFONSO, filha de Gaspar AFONSO e Madalena 
AFONSO. Foi procurador do concelho em 1592; almotseel em 
1599 e 1611; procurador dos índios em 1601; juiz ordinário em 1608; 
tomador de contas da finta da igreja em 1611; vereador em 1619; 
membro da comisr;ão de taxas e ofícios em 1620. Sertauista, orei0 
que esteve na guerra de Jerônimo Leitão, em 1590, C em algumas OU- 

iras entradas, sendo certo que em 1615 esteve no sertão dos carijós, na 
bandeira de Lázaro da Costa, e que em 1623 foi preso, sob pala% 
com a própria casa por menagem, porque pretendia fazer entfada. 
Em 1622 os seus pombeiros, como os de outros povoadores, partici- 
param do ataque a Timacaúna, de que se fêz devassa. Faleceu em 
1628, não sei se na vila ou no sertão, e teve geração descrita por S. 
Leme, I, 11. Nesta, como acima se disse, aparem com frequêneia 
o apelido VIDAL (principalmente nas linhas femininas). E CA- 
RAMARES logo se transformou em CALHAMARES. 

CANTO 

g i. Salvador de LIMA DO CANTO (padre) (V. PIRES, 
111, 9 2 DA). 

CAPICO 

5 1. Pero CAPICO. Na opinião de Martins dos Santos (ob. 
eit., I ,  48 e 61), morou em São Vicente antes da fundação da da. 
foi o primeiro feitor ou capitão da terra desde 1516 até 1526 e neste 
ano, tendo já enriquecido, foi autorizado a voltar para o reino com 
tôdas as suas peças, e bens móveis. Depois veio como escrivão da 
armada de Martim Afonso, e lavrou todas as cartas de doação de 
terras concedidas até prinoípiw de 1533. Nada mais a respeito 
dêle se sabe. 

CARNEIRO 

5 1. Antônio BICUDO CARNEIRO -v. BICUDO, 5 1. 

CARDOSO 

Pedro Taques, Azevedo Marques, Silva Leme, todos os qqe têm 
tratado da genealogia dos fundadores da vila de Mogi das Cruzes, 
atribuem a fundação desta a Braz CARDOSO, natural de Mesão frio, 
casado (deveria sê-10 antes de 1580, porque sua filha Francisca CAR- 



DOSO morreu em 1611 com grande número de filhos) com Francisca 
da COSTA, natural de S. ]'aula ( o ) ,  e a seu genro Gaspar VAZ 
GUEDES, do Espírito Santo, cujo pai também era de Mesão frio. 
Mas o nome CARDOSO é inlieiramente estranho aos povoadores qui- 
nhentistas do planalto piratiiiingano. Ademais, a assinatura da peti-- 
ção dosmoradores, em 1611, -para ereyão da ~ i l a ,  é encabeçada pelos 
nomes de Gaspar VAZ, Fraiicisco VAZ CARDOSO e Braz de LIMA 
(v. nota de Capistrano em "H. do E." de Frei Vicente, pag. 260). Sou 
forçado a concluir que a mulher de Ga.sp3r VAZ, filha ou irmã de 
algum dos companheiros do :narido, era aparentada com êste, e veio- 
casada do Espírito Santo para S. Paulo, já em fins do século XVI. 

CARRASCO 

g 1. Bartolomeu CARRASCO. Um mestre Bartolomeu, cujo 
apelido Azevedo Marques leu CARASCO, em 1560 era senhor de 
terras no planalto à beira do rio Jurubatuha, e em 1571 já era fa- 
lecido, tendo deixada herdeiros. Frei Gaspar copiou diversos docu- 
mentos em que se vê que Bartolomeu CARRASCO foi morador em 
Santos, onde uma ponte tinha o seu nome, e que fora procurador do 
concelho em 1553. Vê-se ma,is que a sua viúva, já falecida em 1599, 
tinha segunda vez casado com Antônio GO'TÇALVES, o velho. Cp. 
CAMACHO. 

5 2. João CARRASCO. Em 1567 e 1570 morava no Rio de 
Janeiro ("A. D. F.", I,  22; IV, 151). 

5 3. &ligue1 GARCIA CARRASCO. Natural de S. Lufias de 
Canaverde. Casou em São Paulo duas vezes, no século XVII :  pri- 
meira, com Afargarida FERNANDES, filha de Baltazar GON- 
CALVES fiLALIO e Jerôninia FER,NANDES; segunda, com Isabel 
JOAO. Em 1628 estava no sertão de Ibiaguira, no arraial do ca- 
pitão Mateus Luís Grou ("Iiiv.", VII, 433). Requereu sesmaria em 
1638. Em 1640 foi um dos signatários da aclamação de Amador 
Bueno. Faleceu em 1658. Geração em S. Leme, VI, 469. 

CARVALHO 

5 1. Diogo TEIXEIRA DE CARVALHO (V. TEIXEIRA, 
4 1 B). 

CARVOEIRO 

1. Domingos LUÍS, c, CARVOEIRO. Nasceu em Marinhota, 
freguesia de S. Maria da Carvoeira, donde a sua alcunha. Filho de 
Lourenço LUfS e Leonor DOMINGUES. Casou com Ana CA- 
MACHO, filha de Jerônimo DIAS, neta de Bartolomeu CAMACHO. 



e bisneta de João RAMALHO. Estabeleceu-se em São Pauio no co- 
mêço do terceiro quartel da século XVI. Contratou a construção da  
igreja, que estava a acabar em 1579. Em 1583, com o genro Antônio 
TEIXEIRA, obteve carta de chãos. Em 1584 tinha fazenda para o 
lado do Ipiranga, no caminho do mar. Ainda não era homem de 
governança. Em 1585, apesar do protesto de Pedro ALVARES 
CABRAL, que alegou essa. circunstância e não foi contestado, exerceu 
o cargo de almotaeel; e em 1596 foi suplente de vereador. Con- 
tratou em 1598, em sociedade com Luis SLVARES, a construção do 
como da  igreja, e em 1600 o corte de carne. Já era abastado, tinha 
escravaria, sobrado defronte da igreja e importante fazenda. Xesta, 
havia o casal erigido uma capela sob a invocação de N. S. da Luz, que 
antes de 1598 transferiu para o Guarepe, dando origem ao nome do 
bairro da Luz. Ko comêço do ano de 1607 exerceu a vereança, de que 
foi excluido por impedimento de parentesco. Em 1609 foi fiutador pa- 
ra obras do conselho e tesoureiro da Misericórdia, de que em 1610 foi 
provedor. Por esse tempo enviuvou e casou segunda vez com 
Branca CABRAL, filha de Pedro ALVARES, de quem foi segundo 
marido. Faleceu em 1615 e teve sòmente da primeira mulher, sete 
filhos descritos por Silva Leme, I, 48. 

CASADO 

§ 1. Gonçalo CASA4D0 PARIS. Em 1571 morava em Sãb 
Vioente ("A. D. F.", 491). 

5 2. Francisco CASADO (PARIS). Encontrei-o desde 1580 
como escrivão da provedoria etc. em Santos. Em 1598 ainda era da 
governansa dessa vila. 

5 3. André CASADO. Espanhol. Estabeleceu-se em São 
Paulo em 1588, com corte de carne, em sociedade com Franciscn 
Martins. Ainda aqui vivia em 1592. 

CASTELAO 

§ 1. Diogo GONÇALVES CASTELÁO (v. GONÇALVES, 1, 
5 4). 

CERQUEIRA 

§ 1. Simão BORGES DE CERQUEIRA (v. BORGES, 5 1) .  

CHAVES 

5 1. Francisco de CHAVES. Natural de Chaves. Foi um dos 
primeiros povoadores de São Vicente, e easou com uma filha do ba- 



charel Cosme FERNANDES. Em 1531, tendo acompanhado o sogra 
nn degrêdo dessa povoação, com a gente dêste e cinco ou seis cas- 
telhanos foi encontrado em Cananéia por Martim Afonso. E foi O 

guia da entrada que então se fêz. Deixou descendência no litoral. 
Cp. o $ seguinte. Segundo Machaiu foi seu filho: 

A) Alvaro de CHAVES. Em 1538 foi levado do Brasil para 
o Prata por Alonso de Cabrera. Era  ,língua e sabia escrever. Apesar 
de  irregularidades no trato c'lm os índios, prestou bons serviços no 
Paraguai aos castelhanos. Ainda vivia em 1556. 

$ 2. Manuel de CHAV:ES. Descrito pelos cronistas da Com- 
panhia como povoador de São Vicente, de muitos anos de  Brasil e 
grande língua, com "filhos e parentes na terra". Com h e s  claros 
indícios para a hipótese de ter êle sido mamaluco, filho do $ 1 e neto 
do bacharel de Cananéia, foi Manuel de CHAVES recebido pelo 
padre Leonardo Nunes c. 1543/1550. Em 1551 acompanhou o padre 
Leonardo em missão a Santo André, e em 1554, veio para Piratininga 
com os fundadores da casa. Em 1558, não sendo ainda sacerdote, 
o seu nome e o do genro Francisco FERNANDES eram mencionados 
em documento copiado por Frei Gaspar, como de possuidores de 
terras em Santos. Em 1562 foi. para a Bahia a fim de receber ordens. 
Voltou a Piratininga, e aqui estava em 1570 (Anchieta, "Cart.", 
258). Creio que pela sua descendência, foi êle um dos povoadores 
do planalto, onde pessoalmerte se estabeleceu com muito diferente 
missão. Além da filha que casou com o referido Francixo F E R  
NANDES, suponho que dêle provieram: 

A)  hlariana de CHAWlS. Descrita por P. Taques e S. Leme 
como irmã do Pe. Manuel. -. Se fôr admitido como certo êsse grau 
de parentesco, forçoso será iiliá-la, assim como o próprio jesuíta., 
ao  1. - Casou com Domingos Dias (v. DIAS, 85). Geração em S. 
Leme, IX, 53. 

B)  João CHAVES. Em 1578 morava em Sáo Paulo ("Actas", 
I ,  124). 

CID 

$ 1. Francisco TEIXEIRA CID (v. TEIXEIRA, 5 3). 

COBAIUNA 

$ 2. Domingos RODRIGUES, o COBAIUNA (v. RODRIGUES 
111, g 2 A). 

COELHO 
5 i. Francisco VAZ COELHO (v. VAZ, 9). 
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COLAÇO 

5 1. Pedro COLAÇO VILELA. C. F. Natural de Viana do 
&Iinho. Casou em São Vicente com Brígida MACHADO, filha 
de Rui DIAS bfACHAD0 e Cecília RODRIGUES. J á  era da gover- 
nança da vila em 1543 (h. Marques). Em 1551 ou 1562, eleito pelos 
vereadores, intimou o capitão-mor Francisco de Morais Barreto a dei- 
xar o cargo, que assumiu e creio que exerceu até 1563. Por nomeação 
do donatário, foi capitão-mor de 1571 a 1573. Ainda vivia em S. Vi- 
cente em 1581, prestando então, em justificaçáo promovida por Brae 
Cubas, um longo depoimento, em que minueiosamente descreveu o an- 
tigo caminho d e m  vila para Santos. Não sei se era o mesmo ou o 
filho homônimo que em 1585, 1590 e 1598 ooupou cargos na câmara 
de São Vicente. Deixou descendência de que apenas posso mencionar: 

A) Pedro COLACO. Morava em São Paulo em 1609 e era 
"o melhor língua da apitartia" ("Actas", 11, 239). Casou com Ju- 
liana de OLIVEIRA (LOBO), filha do capitão-mor Antônio de OLI- 
VEIRA (v. OLIVEIRA), da qual foi o primeiro marido. Gerasão, 
incompleta, em S. Leme, VIII, 487. 

B) Na dúvida: Gaspar COLAÇO VILELA. Em 1590 já mo- 
rava em São Paulo e foi nomeado capitão dos índios da aldeia de Sáo 
Miguel ("Reg.", I, 21). Em 1592 foi renovada a sua provisão 
(id., I, 54). Tinha casa na h la  (id., I, 46) Em 1597 estava no sertáo, 
na bandeira de João Pereira de Sousa ("Inv.", I, 80).Em 1598 foi 
eleito para alieiar índios para o caminho do mar ("Actas", 11, 40). 
Em 1609, alegando ter mulher e filhos. obteve ehãas no arrabalde. 
Suponho que faleceu entre os anos de 1621 e 1629. E nenhuma no- 
tícia encontrei, nem do seu casamento, nem da sua dmendêneia. 

C) Na dúvida, se filha ou neta: BRgida MACHADO. Casou 
com Francisco RODRIGUES VELHO (v. RODRIGUES 5 1 C). 

CONQUEIRO 

5 1. Gaspar CONQUEIRO. C. F. Natural de Espanha. Esta- 
belece~& em Santos, onde casou antes de 1590. Tinha negócios com 
Afonso Sardinha, como êste declarou em 1592 no seu testamento. PaS- 
sando a morar em São Paulo, estêve em ajuntamento em 1597 
("Actas", 11, 29). Em 1598 teve provisão de capitão das aldeia8 
("Reg.", VII, 35), e, alegando ter mulher e muitos filhos, pediu 
chãos (id., 54 e "Cartas de Datas", 101). Em 1599 foi eleito ve- 
reador ("Aotas", 11, 58), e foi avaliador no inventário de Maria 
Gonealves. Em 1600 esteve em ajuntamento e teve uma multa por 
ialtar ao consêrto da igreja (id., 7 5  78). Em 1607 teve provi& de 



capitão-mor loco-tenente ("Reg.", I, 142) e voltou a morar em 
bantos. Foi suspenso em 160!> pelo governador geral, e intimado a 
ii à Bahia ("Reg." I, 168). Mas continuou a exercer os cargos de 
capitão-mor e ouridor. No mesmo ano deu parecer sobre lançamento 
de peças em inventário ("Inv.", 11, 165). E em 1611 levantou o 
pelourinho em Mogi das Cruzes, vila criada por provisão de D. Luís 
de Sousa (Az. Marques). Creio que foi êsse um dos últimos atos do 
seu ofício pois em 1612 teve de arrogar-se novo título, o de capitão 
uor S. M., com carta do rovernador ("Actas", 11, 308). Foram seus 
filhos : 

- 

A)  Diogo CONQUEIRO. Em 1610, morando em. Santos e 
alegando ser filho e neto de conquistadores, obteve com Gaspar Fer- 
nandes uma sesmaria na ilha Ce São Sebastião ("Sesm.", I, 117), e, 

i com o irmão infra e outros, outra para engenho (id., 123). No ano 
.. . seguinte requereu sesmaria n;t nova povoação de Santa (Ana das .. Cruzes) (id., 173). 
i B) Belchior CONQUEIRO. Além da sesmaria acima referida, 

em 1610, obteve outra ('sem.'', I, 129). 
C) Inês CONQUEIRO. Casou com Domingos GONÇALVES, 

morador no campo, em Tobaratepi, do qual foi segunda mulher, e 
não teve geração. 

CONTRERAS 

$ 1. Barnabé de CON,TRER.AS. Gastelhano. Morou no planalto, 
porém não~na  capitania. Foi capitão no Paraguai, onde era casado 
com Violante de GUZMAN. Não consta o seu nome da coletânea de 
Machain. - Em 1628, o memto ou o filho infra. era do cabildo de 
Xerez. Dois filhos seus pa'ssaram para o Biasil entre os anos de 
1630 e 1633: 

A) Barnabé de COKTRERAS Y LEÓN, natural de Santiago 
de Xerez. Casou na Cidade Real. de Guairá com Beatriz de SPINOSA. 
Veio para o Brasil com mulher e filha: 

AA) Violante de GUZSI.AN. Casou em São Paulo, 1637, com 
Domingos do PRADO, de quem foi segunda mulher, e de quem, con- 
forme dizem P. Taques e S. Leme, teve o filho único: 

AAA) Antonio. 
B)  Gabriel PONCE DE LEON. Natural de  Cidade Real de 

Guairá. Casou com Maria de TORALES, que S. Leme desereveu 
como filha de Baltazar FERKANDES, mas que considero enteada 
dêste paulista, e suponho filha de Pedro FERNANDES ou RO- 
DRIGUES CABRAL (v. FEEGNANDES, IV, 3 3 GA), naseida no 
Paraguai. Creio que também veio com mulher e filhos. Geraçáo em 
S. Leme, VII, 228. 
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CORDEIRO 

5 1. Domingos CORDEIRO. Natural de Espinbel, Coimbra. Fi- 
iho de Domingos FERNAMDES e hlaria LVÍS CORDEIRO. Esta- 
beleceu-se em São Paulo no começo do século XVII. Aqui casou duas 
vezes: primeira wm Antónia de PAIVA, filha de Jorge RODRI- 
GUES e Maria de PAIVA; segunda com Ana RIBEIRO, filha de 
Francisco de ALMEIDA e Tomásia KODRIGUES, da qual foi pri- 
meiro marido. Foi dd governanp da vila e minerador no Jaragua 
(v. Leite Cordeiro, "O Bandeirante Domingos Cordeiro", monografia, 
1943-1946). Na câmara de 1633 foi adversário de Raposo Sovares. 
Em 1637 foi ao sertão com os filhos mais velhos (nascidos, um em 
1615, outro em 1618), e todos pereceram nessa entrada. Foi inventa- 
riado em 1ó43 no sitio do Jaraguá ("Inv.", VIII, 145). GeraçZo,. da 
primeira'mnllier, em S. Leme, VII, 288, e na citada monografia. 

CORRIU 

5 1. Sòmeute no último quartel do século XVI aparecem no 
. planalto moradores com êsse apelido. O mais antigo dêles foi Ma- 

iiuel CORRÊIA, que em 1581 morava no Pequerí, junto ao sogro Gil 
FERNANDES, sendo então ambos multados por faltarem à procis- 
são de S. Isabel (I, 280). Não sei se com êle tinham parentesco: a )  
João CORRÉA, que em 1593 morava em S. Paulo (I, 478) ; b) 
Francisco CORRÊA, que nesse mesmo ano foi morto pelos índios no 
wrtáo(I,476) ; e) outro Francisco CORRÊA, easado com filha de mo- 
rador, que em 1600 foi nomeado escrivão das execuçóes ("Reg." I. 
80) ; e outros que depois aparecem. 

§ 2. Geraldo CORRIU (SARDINHA). Nasceu na cidade de 
Braga. Filho de Franeiseo CORRÊA e Atanásia SARDINHA. Em 
1595 já residia em S. Paulo ("Actas", I ,  501), onde casou com Maria 
SOARES, filha de João SOARES e Messia RODRIGUES. Em 1600 
foi almotacel e teve provisão de avaliador e medidor. Em 1602 foi 
ao sertão, na bandeira de Niwlau Barreto. Em, 1612 foi vereador e 
em 1613 juiz ordinário. Durante a sua vereança, em 1612, estêve 
três meses ausente da  vila, ocupado na exploração das minas. Têve 
lavras que ficaram com seu nome, nas proximidades de Guarulhos 
Esteve também na bandeira do Guairá (1628) e ainda viveu cêrca de 
,quarenta anos. Faleceu em 1668. Teve ao menos os seguintes filhos: 

A)  Messia SOARES CORReA. Casada com Estevão 
SANCHES DE PONTES (Silva Leme, I, 23). 

B)  F r a n c k o  CORR2A SARDINHA). Casado antes de 1628 
com Maria de OLIVEIRA. Um filho seu tem geração em Silva. Leme, 
VIII, 277. 



6 5. Antonio da  COSTA. Foi almoxarife da fazenda real. 
Em 1592, alegando morar havia muitos anos na capitania e ter mu- 
lher e filhos, ohteve sesmaria em Angra ("Sesm.", I, 208). Casou 
em Santos com filha de mestre Bartolomeu GONÇALVES. Creio 
que eram seus filhos dois órfãos tutelados da capitão Pedro Cubas: 

A) Lucrécia da COSTA. Solteira. Falecida em Santos. 
B) Gonçalo d a  COSTA. Casou com Agueda de ABREU, f i a  

de Joana CAMACHO e falecica em São Paulo em 1599 ("Inv.", I, 
283). Além de um bastardo, teve um filho legítimo: 

BA) Jorge. Nasceu e. 1597. 

I1 

5 1. Francisco da COSTA. Morava em São Paulo q m  1562. 
Então c o m  os outros moradores, foi encarregado de t d a l h o s  de 
fortificação ("Actas", I, 16). Não se percebe no assentamento se 
era com seus "filhos" que trnha de prestar êsse serviço. Como des- 
cendente dêle, talvez se possa mencionar: 

A) Francisca da COSTA. Casada com Braz CBRDOSO e 
sogra de Gaspar VAZ (GUEI>ES). Já enunciei minha dúvida a êste 
respeito, em tit. CARDOSO. 

5 2. Fmtuoso da COSTA. Veio degredado do reino para a 
capitania da Espírito Santo. Em 1573, por provisão do capitão-mor 
Jerônimo Leit.50, entrou em S. Paulo no exercício do cargo de es- 
crivão da câmara, que teve durante três anos. Casou, creio que c. 
1575, ano em que pediu licença para construir em. terreno de herdeiros 
da viúva de Baltazar Nunes, com Beatriz CAMACHO, que mponho 
filha de Jerônimo DIAS e N. CAMACHO, e de quem foi primeiro 
marido. Em 1578, tinha talho de carne. No ano seguinte, porém, em 
virtude de denúncia de que era degredado, tendo Marcos Fernandes 
trazido do norte e exibido à câmara o traslado da  sentença conde- 
natória, foi "boicotado". Proibiu-se que lhe comprassem gado para 
corte (I, 142). Creio que não pôde mais viver em SSn Paulo, onde 
todavia ainda apafece em 1583, a liquidar suas contas no inventário 
de Damião Simões. ~ é r r a s  que êle tinha em Urubuapira, sua mulher, 
provàvelmente já viúva, vendou-as a Henrique da Cunha, tendo como 
~irocnrador, o depois seu segundo marido Belchior da Veiga, ou o pai 
deste. Têve, tutelados de seu coneunhado Domingos LUÍS, o CAR- 
VOEIRO, os seguintes filhos: 

A) Antônio da COSTA. Suponho ser o que oasou com Ma- 
dslena AFONSO, filha de Afonso DIAS e Madalena AFONSO. 
(Silva Leme, I, 15, corrigindo-se, porém, a filiqão desta e a ordem 
dos casamentos de Afonso DIAS). 



C) Geraldo CORRfiA SOBRES. Casado em 161-1633 com 
EstAcia da CUNHB, filha de Jerônimo da VEIGA e Maria da 
CUNHA (SILVA Leme, 111, 217). 

D) Pero CORRfiA (SOARES). Estêve em 1628 com o pai 
n s  bandeira de Guairá e faleceu depois de 16'75. 

COSTA. 

5 i. Gonçalo da Costa. Portugues. Nasceu c. 1490, segundo 
Maebain. Veio para o Brasil no tempo em. que aqui se estabeleceram 
João Ramalho e Antônio Rodrigues.- Casado com filba do bacharel 
Cosme FERNANDES, morou na povoação de Síro Vicente muitos 
anos e teve estaleiro na barra grande, mantendo relações comerciais 
com todos os navegantes que aportavam e com os indígenas. a l e  e 
o sogro, e talvez outros moradores, tinham criação de porcos na ilha 
Pequena (depois ilha de Braz Oubas, dos Padres e finalmente do Bar- 
nabé). Em 1527 acompanhou Diogo Garcia ao rio de Solis. Em 
1530 foi para Espanha e levou mulher e filhos. Chamado a Por- 
tugal, a fim de vir com Martim Afonso, desentendeu-se com el-rei e 
entrou no serviço dos castelhanos. Com os filhos e outros parentes, 
participou das expedições espanholas de 1534, 1540, 1555 e 1557. Foi 
um dos fundadores de Buenos Aires e muito fez para que a ilha de 
8. Catarina e o Guairá ficassem no domínio castelhano. Prestando- 
Lhe justa homenagem, disse Machain : "Fué uno de 10s oonq~uistadores 
de mayor eficácia en la primer época". Nenhum dos seus descen- 
dentes aqui ficou 

$ 2. Luís da COS,TA. Foi o primeiro tabelião da vila de 
Santos. 

$ 3. Estêv%o da COSTA. Natural de Barcelos. Casou com 
Isabel LOPES DE SOUSA, filha natural de Martim Afonso de 
SOUSA. Morou no litoral. Em 1556 obteve confirmação de terras 
que lhe tinham sido doadas na ilha de Guaibé (S. Amaro), ao N. da 
barra e do porto das naus. Em 1557 a câmara de Santo André soli- 

- citou f h e  punido, porque pretendia levar moradores do campo papa 
o mar ("Atas de S. André", 66). Teve ao menos a filha: 

A) Filipa GOMES DA COSTA. Casou com V m  PLRES 
DA MOTA. Com geração. 

5 4. Martim da COSTA. Natural de Barcelos. Casou em 
São Vicente com Maria COLAÇO, filha de Pedro COLAQO e Brí- 
gida MACHADO. Foi morador no litoral. Teve ao menos a filha: 

A) Maria da COSTA. Natural de S. Vicente. Casou com 
S i á o  MACHADO. 
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B)  Paulo da Costa. Caou c. 1618 com Páscoa do AMARAL, 
Pilha de Gaspar NUNES e Aiitónia GOMES. Faleceu em 1662, Ge- 
ração em Silva Leme, I, 9. 

5 3. Belchior da COSTA. Nascido em Portugal, filho de Na- 
nuel da Costa e Beatriz Diniz, veio para o Brasil em 1577, com Inu-  
renço da Veiga. Depois de trabalhar poucos anos em cartório na 
Bahia, passou para a capitania de São Vicente. Em 1580 morava 
em Santos. Passou para São Paulo, onde em 1585 casou com Isabel 
RODRIGUES ( l . a  mulher), :filha de Bartolomeu FERZIANDES e 
Ana RODRIGUES. Aqui ficou residindo, com fazenda da banda 
do Ipiranga. EmJ585 foi almotacel e em 1588 teve provisão de ta- 
belião, cargo que, cumulativa,mente com o de escriváo da câmaPa, 
exerceu durante muitos anos, dêle desistindo em 1607. Aproxima 
damente neste ano, casou segimnda vez eom Susaua DIAS, viúva de 
Manuel FERNANDES, filha de Lopo DIAS. Tendo também casado 
uma filha com um dos filhos da mulher, que tinha terras em Parnaiba, 
obteve em 1609 'para as oi~tras, solteiras, sesmar~a  no mesmo lugar, 
onde weio que estabeleceu fazenda com um cunhado e os filhos, ente- 
ados e genros. Em 1610 e 1616 foi vereador, tendo sido novamente 
escrivão da câmara em 1615. Em 1617, suponho que o mesmo momu 
no Rio de Janeiro, onde foi capitão da gente do mar. Recebeu então 
dívida de inventário em S. Paxlo ("Inv.", IV, 251). Mas para cávol- 
tou em breve, pois fêz uma vistoria em 1620 ("Actas", 11, 446), e 
teve 2 votos para juiz ordinário em 1623. Residia então em Parnaiba, 
que estava em vésperas de ser .?levada a vila, e faleceu em 1625. Teve 
filhos sòmente do primeiro m&trimÔuio, que foram, salvo omis.Go: 

A)  Manuel da COSTA DO PINO. Casado com Antónia de 
CHAVES, filha de Domingos DIAS e Clara DINIZ. Foi da gover- 
uança de Parnaíba. Faleceu em 1653. Geração em Silva Leme. IX, 57. 

B) Ana da COSTA. Casada antes de 1609 com o capitão Do- 
mingos FERNANDES, fundador de Ib. 

C) Yicência da COSTA. Casada depois de 1609 com Orsulo 
COLAÇO, de Santos, que foi um dos povoadores de Parnaíba. 

D) Beatriz DINIZ. Solteira em 1609. 

5 4. Franciwo PERE1R:A DA COSTA - v. PEREIRA 5 1. 
$ 5 Gaspar da COSTA. Em 1592 estêve em ajuntamento (I,  

448). 

5 6. Simão da COSTA. Segundo Pedro Taques, era natural 
de Beja e filho de Luís da C(3S.TA CABRAL, F. C. R., e Antónia 
Gomes Fráis. Isto numa passagem, porque noutra nos diz que era 

+ da ilha de S. Miguel, como já referi. Casou com Branca CABRAL < 
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filha de Pedro ALVARES (CABRAL). As atas de S. Paulo só lhe 
fazem duas referências, pela presença em ajuntamentos de 1592 e 

-1593. Em 1592 foi testemunha do testamento de Afonso Sardinha. 
Creio que depois disso não morou em S. Paulo. Mas aqui faleceu em 
1611 ("Inv.", 111, 35). Geração em Silva Leme, VII, 429. 

5 7. João da COSTA (LIMA). o Mirinhão, de alcunha. Ca- 
sou c: 1595 com Inês CBMACHO, falecida em 1623, de quem foi 
segundo marido, filha de Domingos LUIS, o CARVOEIRO e Ana 
.CAMXCHO. Em 1601 foi provido no ofício de avaliador de órfãos 
e repartidor de terras; em 1603 foi juiz ordinário, e em 1609 mam- 
posteira dos ativos na capitania. Residiu ainda alguns anos em 
8. Paulo; depois ausentou-se, deixando aqui os filhos. Regressando 
=ais tarde, constituiu um eremitério ao lado da capela de S. Antonio, 
na atual m a  Direita, onde se retirou do mundo e faleceu em 1639. 
No inventário dos seus bens aparecem lancetas, estojos de cirurgia 
dentária, instrumentos de bafbeiro, etc. ("Inv. ", XII, 327). Ge- 

ração em Silva Leme, I, 49. 

,COUTINHO 

5 1. João de SOUSA, o mofo (SOUSA, 5 2 C). 

'CRUZ 

$ 1. Fernão da CRUZ. Em 1592 tinha casa ou chãos em São 
Paulo ("Reg", I, 56). 

'CUBAS 

5 1. João PIRES CUBAS. Natural do Pôrto. Casou com 
Isabel NUNES, filha de Nuno RODRIGUES, também do Pôrto. 
Veio à capitania em 1537, para tomaf posse da sesmaria concedida 
no ano anterior a seu filho Braz CUBAS, o que não conseguiu fazer. 
Não sei quanto tempo aqui ficou. Se,wdo Frei Gaapar, ficou mo- 
rando em Santos. Salvo essas, a única referência que encontrei % 

algum ato de João PIRES CUBAS é de 1550, num documento que 
Frei Timóteo v m  den Broek encontrou no arquivo do Convento do 
Carmo de Santos e que ainda não está inteiramente decifrado. Do 
pouco que dêie posso apreender, o que me parece é que nesse ano es- 
tava João PIRES CUBAS em Iiisboa, tratando da aprovação das 

*outas do provedor M n i o  Tinoco, que ga~tara  dinheiro da fazenda 
real em obras de defesa da terra, empreendidas pelm moradores de 
São Vicente e Santos. Não pude averiguar se êle tinha interêsse 

.pessoal na questão, sendo um desses moradores. - J á  em 1936 en- 
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carei a hipótese de que João PIRES CUBAS tivesse sido um dos 
povoadores de Santo André, e ainda na dúvida a conservo, na des- 
criçáo do título dos PIRES (v. infra). E '  possível que, se êle ficou 
morando na capitania, além da família reinol, que P. Taques, S. 
Leme e, recentemente, Eugênio de Andréia estudaram, tivesse cons- 
títuido outra, com o sangue da terra. Mas aqui sòmente trato da- 
quela. Vieram para o Brasil os filhos de Jo5o PIRES CUBAS e 
Isabel NUNES que passo a descrever na ordem de suas idades: 

A)  Gonçalo NüNES CUBAS. Veio para Santos depois de- 
1543, com uma filha e um lilho. Em 1549 era oficial da câmara- 
Em 1552, por negocios que tinha com Pascoal FERNANDES GE- 
NOVnS, era obrigado a da i  a êste uns chãos de "seus outeiros". 
Fez testamento em 1554, deixando A filha infra um casal que em 
Portugal lhe tinha sido doa,lo pelo avô materno. Filhos: 

AA) Francisca CW.IS. Casou com Diogo GONÇALVES 
FERREIRA. Com geração. 

AB) Francisco NüNF,3 CLTAS. Casou em Santos com Ca- 
tarina DINIZ, filha de Cris1:óvâo DIXIZ e Mar-ia CAMACHO. Em 
I585 era escrivio da câmara de Santos ("Actas", I ,  28). Em 1592 
era escrivão eclesiástico ("R:g.", I, 36). Em 1633, ainda morador 
em Santos, foi louvado na medição das terras litorâneas da sesmaria 
2e Braz Cubas, requerida pelos padres do Carmo. Creio que foi 
filho dêste: 

ABA) Francisco NTJNES CUBAS. Morador de Santos. Ellh 

1642, alegando ser filho e neto de conquistadores e povoadores da 
capitania., que fizeram muitos servi$os na defensão dela e no povoav 
cio Rio de Janeiro gastando muito de suas fazendas, e também êle 
os ter prestado, servindo como capitão da fortaleza da Vera Cruz sem 
paga, etc., e ter mulher e filhas e filhos e genros etc., obteve uma 
1Egua de terra no rio de S. F'rancisco ("Sesm.", I, 445). 

B) Braz CUBAS. Nasceu no Pòrto, c. 1507. Era  escudeiro 
de Martim Afonso. Genealògicamente, pouco mais do que êste se dis- 
tinguiu como povoador da capitania. Entretanto, foi de tal modo 
singular o papel que teve nil história do povoamento de São Paulo, 
~ n d e  não morou, que me ve,jo obrigado a consagrar-lhe aqui maior 
atenção do que a qualquer dos povoadores estudados neste trabalho. 
- Em geral se diz que veio para o Brasil com Martim Afonso e que 
em 1532 obteve carta de chzos situados na ilha de Sáo Vicente, os 
quais segundo Martins do Santos, não chegavam ao mar. Tal conces- 
são, e a própria vinda de Braz CUBAS em 1531, são fatos de vera- 
cidade discutível. Digo-o porque, no primeiro ato que dêle se oo- 
nhece, pratieado depois dessa data, em 1536, revelou Braz CUBAS 
completa iguo&eia da  situação de direito e de fato das terras oci- 



dentais do pôrto ainda chamado de S. Vicente, na terra firme, situ- 
ação criada pela concessão, no referido ano de 1532, da sesmaria de 
Pedro de G6IS (V. GOIS" $ AB). - Em 1536, em Lisboa, em car- 

Ta de sesmaria "sui generis", demorada e cuidadosamente elaborada, 
fiz-lhe D. Ana Pimentel doação das terras que tinham ficado devolu- 
tas pela morte de Henrique Montes, ocorrida em 1534. Era intenção 
dêle, ao pedir essas terras, e de D. Ana, ao conceder-lhas, constituir 
iim domínio incomparàvelmeute maior que o do defunto, um rolossal 
ldtifundio, uma verdadeira capitania, que se estendesse daquele pôrto 
até a fronteira castelhana. Teria êsse domínio, se se tomasse como tes- 
tada o canal da Bertioga, aproximadamente três léguas de costa, o 
rumo NNW, perpendicular ao canal, até uma extensão maior do que 
3. prevista. A faixa de terra assim demarcada, se de fato o fõsse, viria 
a abranger grande parte da atual ;idade de São Paulo, e, prolon- 
geda sertão a dentro, iria até além de Manaus. Verdade é que isso 
seria uma m p q ã o ,  pela capitania de São Vicente, da jurisdição de 
iutras, e que, por outro lado, pela usurpação, dos capitães de Santo 
h a r o ,  que tomaram a barra grande como limite das duas capitanias 
locais, toda a testada assim definida, todo o canal da Bertioga, viria 
a ser da jurisdição dêstes, não da dos de S. Vicente. Nenhum conflito 
de jurisdição entretanto surgiu a propósito da semaria de Braz 
CUBAS, porque a doação desta foi redigida em termos que lhe im- 
liossibilitavam a demarcação no próprio litoral. Salvo quanto à ilha 
Pequena (v. COSTA, 3 1) vaga e confusa é a descrição dessas terras 
n a  carta de doação. Nesse documento se diz que "a dita terra poderá 
ter de grandura de duas léguas pouco mais ou menos até três léguas 
por costa, e por dentro quanto se possa estender, que for da conquista 
de el-rei nhsso senhor, que é onde chamam Jarativeaçú," e que é 
"dentro do pôrto". A testada assim definida tanto se podia entender 
como sendo a canal da Bertioga, que me parece ter sido a testada de 
Henrique Montes, como, ao longo do rio São Vicente, em 
cutro rumo, igual extensão de costa. No primeiro caso, 
o rumo da sermaria para dentro da terra seria o de que já tratei e 
era o desejado por Braz CUBAS; no segundo, teria de ser outm mui- 
tíssimo diferente, dando-lhe apenas terras no litoral. E em qual- 
quer dêla sua terras iriam esbarrar nas de Pedro de Góis. Mais do 
.que o fato de ser ainda a terra assolada pelos selvagens, e mais do 
que o de, pela natureza, ser na maior parte da costa e da serra ina- 
proveitável, creio que foi essa a causa que impossibilitou a demarcação 
da sesmaria em 1537, por João PIRES CUBAS. Baldados os es- 
forços dêste, em 1540 veio Bras CUBAS em pessoa, e, encontrando as 
mesmas dificuldades, mmente conseguiu tomar pose efetiva da ilha, 
deixando imprecisa a demarcação das demais terras. Foi nessa pos- 



se que o imitiu o auto de dem.*rcação de 1540. Não podia êle oeupar- 
legalmente quaisquer terras na vertente do Jurubatuba, porque todas 
estas se continham na sesmaria de Pedro de Góis. F o i  pois, na ilha Pe- 
quena e, fora da sesmaria, na povoação de Santos, que êle se estabe- 
L:eeu, iniciando atividades que tiveram constante progremo. Loga que 
se transferiu o pôrto para o iiicipiente povoado do Enguaguaçú, co- 
meçou Braz CUBAS a comprar aí chãos. Tantas adquiriu, que muitos. 
Gepois revendeu. Para ter acesso ao Jurubatuba, em 1545 fez com- 
posição com Luís de Góis, 'por escritura nestes têrmos: "Que o dito 
BFaz CUBAS partirá direito pelo dito rio (Jerebatí) com todas as 
terras da mão direita (de quem sobe, portanto, da margem esquerda), 
n êle dito Luís de Góis e seus filhos pelo dito rio arriba até Itapeira 
(m'rgem direita) . . . Assini pegados sempre um com outros" 
(dm. publicado por Sousa Clampos. "S. Casa de Mis. de Santos", 
127). - De terras no planalto não se tratou nessa escritura. Nem 
os Góis nem Braz CUBAS tinham aí feito a menor tentativa de ocu- 
pação das suas sesmarias, que aí não tinham de ser necessàriameute 
iimítrofes. Por ela, Inús de G6is renunciava ao direito que tinha por- 
seu título às terras da margem esquerda do Jurubataba, ficando 
apenas com as da margem direita,onde estava o engenho da Madre 
de Deus. E por ela ficou definida uma testada diferente, mas ainda, 
"no pôrto" e ficou definido o : m o  a seguir para o fundo da sesmaria 
de Braz CUBAS. - A nova testada teria, como ficou tendo, como pon- 
tos extremos da costa, a W. a barra do rio Jurubatuba, e a E. a do ri- 
beirão da Boa Vista, no car~al da Bertioga - pontos que distam 
rntre si apenas 2' de latitude e 5 '  de longitude, pouco mais de uma 
légua em linha reta. Ficava êle assim meeiro dos Góis "nas terras 
do Jurubatuba". Não percebeu que dêsse modo,. com testada em 
areo, de projeção reduzida, fosse qual fosse o rumo a seguir para 
dentro da terra, não poderia esperar que a lon,aíssima faixa tivesse 
ltgalmente de largura mais cle uma légua, se tanto. Braz CUBAS 
e os seus sucessores nurica tertaram demarcar a face oriental da sua 
sesmaria; mas, pela manobra de conversão, que fez em 1545, deter- 
minando com precisão o da face ocidental, na divisacom Luís de 
Góis no litoral, êle mesmo definiu eomo sendo para NE. que teriam. 
de estender-se a s  suas terras, sem solução de continuidade, dentro da 
conquista de el-rei de Portugal. - Sem levar em conta os poderes do 
3onatári0, que naturalmente se restringiam à sua capitania, fàeil- 
mente se pode fazer o traçado da sesmaria de Braz CUBAS, em con- 
formidade com a sua composi~ão com Luís de Góis. Do modo mais 
favorável a Braz CUBAS, a linha divisória ocidental de suas terras. 
no Jurubatuba iria da ponta meridional da barra à da cabeceira se-. 
tentrional dâsse rio, no alto d,i serra - não se tracaria em meridianob 



teria 40° de azímute. Prolongada no mesmo rumo atravbs da serra, 
vai ela atingir as cidades de Guaratinguetá, Lorena, Barbac~na e 
Ponte Xova; passa ao N. de Caratinga e ao S. de Teófilo Otoni; e, fi- 
nalmente, atravesuando a serra dos Aimorés, sai do planalto para 11' 
terminar na costa, nrn pouco ao S. de Iihéus, na Bahia. - Nada do 
campo de Piratininga podia entrar nas terras de Braz CUBAS sem 
inconcebível desvio do rumo inicial. - E como chegar à fronteira 
castelhana? - Por errônea concepção geográfica, transmitida tradi- 
cionalmente até nossos dias, sempre se considerou W. o N. de S. Paulo. 
Não nos admiremos de que, por essa mesma concepção, com êrro dos 
mais grosseiros, tanto Braz C W A S  como os seus contemporâneos do 
litoral tivessem em 1545 a idéia de que, seguindo pelo Jurubatuba 
arriba e continuando sempre na mesma direeão fatalmente se chegaria 
ao Paraguai ou ao Pem. Nessa ilusão ficou ainda por uns oito anos 
Braz CUBAS., - A êste, nos primórdios da povoação de Santos, são 
atribuídas diversas iniciativas de empreendimentos que visavam ao 
bem comum. Entre elas, a da própria mudança do pôrto para o En- 
guaguasu e a da fundqão, em 1543, do Hospital de Todos os Santos. 
De 1545 a 1549 foi êle pela primeira vez capitão-mor loco-tenente do 
donatário. No exexício dêsse cargo deu fôro de vila à nova povoqão. 
Fez em seguida uma viagem a Portugal, onde comprou o cargo de pro- 
vedor da fazenda real na capitania e foi feito cavaleiro fidalgo. - 
Então obteve de Martim Afonso expressiva confirmação da aua ses- 
maria. Nos .têmos em que êle até então procurara fazer valer êssz 
título, evitando entrar em conflito com os Góis, sòmente se poderia 
estranhar no mesmo a ainda imaginária vastidão de tal domínio. Foi 
o que êle procurou r q n a r d a r .  A carta de confirmqâo não alterou 
uma vírgula sequer da carta expedida por D. Ana Pimentel, mantendo 
todas as suas prescriçóes, como se nio estivessem estas sujeitas a qual- 
quer outra dúvida. Pensava êle ainda que no rumo do leito do J u -  
rubatuba chegaria à fronteira castelhaua. - Em 1553 alcançou na 
Bahia sentença de desagravo contra a cãnara de Santos, por ter  esta 
com autorização do governador geral, mas sem o ouvir, a êle, Braz 
CUBAS, demarcado o rossio da vila em terras que lhe pertenciam. 
- A demanda prosseguiu e &mente veio a ter desfêcho, com a vi- 
tória de Braz CUBAS, mais de trinta anos depois - No mesmo ano 
Lhe foi feita confirmqão e mercê dos cargos de provedor e contador 
dá fazenda real nas duas capitanias. E ainda em 1553 fez uma 
viagem à borda do campo, vindo com o governador AntOuio de Oli- 
veira a Santo André, para prover à instalação e fortificação rudi- 
mentar da vila. - Dessa viagem, em que percorreu grande parte da 
face ocidental da sesmaria dos Góis, não podia deixar de resultar para 
Glc a compreensão do êrro em que incidira, oito anos antes, quando 



supôs que pela outra b c e  teria caminhado em linha reta para a raia 
de Tordesilhas.. . .Em 1554, sendo novamente capitão-mor, com pe- 
quena interrupção, em que foi chamado à Bahia, .promoveu ação 
contra êsses vizinhos, a propt~sito das terras do Jurubatuba. Nessa 
demanda nada conseguiu, lia margem direita do rio, que ihe 
permitisse determinar melhor rumo para a sua sesmaria De- 
siludido, chegou'a volver para. outro lado a ateucão : empossou-se em 
terras situadas na praia de Itanhaen, iniciando a Iuta que twe com 
os jesuitas. - Em 1560, anq em que já não era capitão-mor, tendo 
Mem de Sá ordenado a ida da? um mineiro, Luís bfartins, ao sertão, 
em busca de ouro, prata e pedras preciosas, Braz CUBAS assumili 
- foi êle quem o disse mais tarde - o encargo de financiar a ex- 
plorqão. Mas o seu procedimento foi inteiramente oficioso; êle não 
teve então nenhuma incumbência oficial. Se realmente fez entrada, 
como se costuma repetir, não a. levou a termo e t,eve desentendimento 
com o mineiro dela encarregado. Da real ou s ~ p m t a  diligênoia, êle 
mesmo deu conta a el-rei em carta de abril de 1562, dizendo que vol- 
tara doente "do campo", depois de andar "trezentas léguas" - isto 
sem encontrar o menor indício de prata ou ouro! Acrescentava, porém, 
que de "outra" viagem, que "mandara" o mineiro fazer, resultou 
achar-se ouro "em seis pontos trinta léguas desta vila (de Santos), 
tão bom como o da Mina e dc,s mesmos quilates". E também infor- 
mava que nas terras de sua sesmaria - onde? - êle mesmo achara 
" umas pedras verdes que parecem esmeraldas muito fremosas" - 
Admitem geralmente os historiadoers que Braz CUBAS fez essa en- 
trada, dando-lhe o faro de bandeirante. Não poucos, crendo que ela 
tivesse atingido o rio das V e h ,  mham que o comêço do seu itinmá- 
rio fosse o vale do Jurubatuba 1.m terras dêle. Dali teria êle aberto ca- 
minho para Mogi das Cruzes, ainda mato, aproveitando trilhos dos 
indígenas, e, prosseguindo do niesmo modo, teria sido o primeiro que 
trilhou um dos depois usuais caminhos das bandeiras. E não falta 
quem entenda que então êle estabeleceu fazenda no local em que mais 
tarde a teve Lopo Dias e que veio a ser o núcleo da povoação de Santa- 
Ana das Cruzes. Considerar essa região do ,planalto compreendida na 
aesmaria de Braz CUBAS, como fez Azevedo Marques, que errada- 
mente disse ter sido a sesmaria concedida em 1560, é admitir para 
esta um prolongamento em arco, pois a linha que vai da barra do 
Jurubatuba a Mogi tem azímute de menos de 20°; é grande dasvio 
do rumo legal, que atrás determinei. Admitindoae como; desculpável 
tai desvio, e que êle assim continuasse pelo sertão, certamente se atin- 
giria a fronteira castelhana. Mas, mudando assim de rumo, a liaha 
aivisória de Braz CUBAS viria passar ao N. da vila de São Paulo e 
das terras do planalto vicentiiio em que desde alguns anos corria 



notícia de que fora encontrado ouro. - Não foi nesse rumo que pfos- 
seguiram as pesquisas do mineiro oficial. Foi para o Jaraguá e sum 
eircunvizinhanças que se dirigiu &te; sem que nessa exploração in- 
terviesse o potentado santista. No referido ano de 1562, excepcio- 
r!alissimamente, Braz CUBAS foi oficial da dmara de Santos, com 
que sempre viveu às turras: Foi como juiz ordinário da vila que êle 
procurou tomar conhecimento oficial do esperado manifesto de Luís 
Martins. Mas êste longe de se considerar sujeito às ordens de Braz 
CUBAS, como insinua a carta a el-rei, tinha de prestar contas direta- 
mente ao governador geral, e só se dirigiu à oâmara de Santos a fim 
de pedir correio para a Bahia. A atitude insólita de Braz CUBAS, 
participando nesse ano do govêmo da vila, causou admiração a Leite 
Cordeiro, em trabalho que está no prelo, de cujo original tomei conhe 
cimento .por gentileza do autor, e que é o melhar estudo até hoje 
feito do grande vulto quinhentista - Foi aproveitando o resultado 
das pesquisas do mineiro Luís Martins, ordenadas por Mem de Sá, que 
isais tarde, em sociedade com Jerônimo Leitão, Braz CUBAS explo- 
rou as minas do Jaraguá. E certo é que desde então, valendo-se da au- 
sência dos legítimos donos, começou a invadir as terras dos Góis no 
planalto, já com o definido propíisito de mais sensivelmente desviar 
para W. o rumo da sua sesmaria. Primeiro passo foi o estabelecimento 
de uma fazenda nas proximidades de São Paulo, junto à aldeia do Pe- 
queri, ribeirinha do Anhembi, cujo caminho para a vila, como bem 
aeterminou Nuto Santana, era pelo Guarepe, a E. da vila. FLG o 
primeiro "grilo" do planalto. E em 1567, como demonstracão do seu 
propósito no campo, êle primeiro requereu carta tktemunhal de 
agravo conkra o capitão-mar Pedro Ferraz. Era um agravo preventivo. 
Agravava da intenção que tinha essa autoridade de conceder ses- 
marias em terras que o autor considerava suas. Da réplica do 
capitão-mor dá esta notícia Frei Gaspar, que examinou o processo: 

C' - entre outras eousas, respondeu que a ninguém se pode dar por 
sesmaria mais temas, do que as que cada um pode aproveitar e que 
liem Braz CUBAS nem seus herdeiros poderiam nunca aproveitar 
toda quanta lhe foi dada, porque lhe deram três léguas de costa de 
maraté entestar com el-rei de Castela, e que da costa do mar até o 
fim da conquista de Portugal iam quatrocentas léguas singelas'' 
("Rev. do I. H. e G. de S. P.", XLIV, 228) Foi só esta notícia que 
nos deu frei Gaspar do processo. Mas aí já se vê que Braz CUBAS 
tinha no agravo habilmente deixado fora de diseassáo as terras do li- 
toral e o rumo que elas juridicamente determinarb,rn para as do pla- 
nalto. Foi sem ter a oportunidade de estudar essa face da questão 
que como parece, o capitão-mor tkeitamente concordou em que, bem, 
ou mal, ou antes mal do que bem, o título do agravante lhe conferia 
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os alegados direitos ... E foi também assim, como se pudessem ter tão 
diferentes rumos, como se fôssem disoonnexas unidades, os blocos d o  
litoral e do planalto, que no mesmo ano êle tratou de obter de Jorge 
Ferreira, sucessor de Pedro Ferraz como capitão-mor, um docu- 
mento que se diz ser nova carta de confirmação e demarcação, mas 
demamação sem diligência nas terras. Melhor. Então, alegou que 
nas terras do Jeribatiba, confrontava (por êste rio, naturalmente) com 
Domingos Leitão (sucessor de Luís de Góis, seu sogro) ; que era "me- 
eiro" dêste; que, como tal (? )  tinha a fazenda do Pequeri, havia seis 
ou sete anos (desde 1560 ou 1561) ; que suas terras no campo chega- 
vam até as proximidades da extinta vila de Santo André, aí também 
confrontando com as do mesmo Domingos Leitão; e que daí em diante 
a sua linha divisória, com outras terras, tinha de ser o caminho de S. 
Paula, ("Rev. do I. H. e G.  de S. Paulo, XLIV, 235-236). O que Braz 
CL33AS pedia a Jorge Ferreira não era pròpriamente uma diligência 
demareatória, mas um atestado de fatos dos quais alegava ter êsse ca- 
pitãc conhecimento pessoal. E também êste no ato, não entrou no 
exame completo da materia, e, como questão de fato e não de direito, 
confirmou as alegações de Braz CUBAS, embora elas fôssem incon- 
gruentes. E o senhor da sesmaria com isso se considerou autori- 
zado a pôr marco de posse à beira do referido caminho, a cêrca de três. 
14guas de São Paulo. A mais não se atreveu. Deixou então de p ros  
seguir no intento, não chegou de fato a tentar a ocupação de terras 
aquem do Pcqueri e dêsse marco, e ali mesmo nada mais fez do que 
deixar assinalada a sua posse, sem de nenhum modo aproveitar rr 
terra. Bastaram os atos que acabo de descrever sumàriamente para 
dar até a Frei Gaspar, que ardorosamente combateu outras pre- 
iensões dos carmelitas, sucessores de Braz CUBAS, a impressão de 
que as terras de Piratininga estavam compreendidas no rumo legal da 
sesmaria. Tudo isso porque ninguém viu a duplicidade das testadas 
que êste atribuia i sua. sesmaria : para as terras do litoral, até a serra, 
estava essa testada na barra do Juriibatuba, mas para o planalto 
tinha de ser o canal da Bertioga ... - O ilustre e saudoso historiador 
Gentil Maura, que muito se esforçou para elucidar êstc problema his- 
tórico, incidiu no mesmo êrro que atribuo ao próprio Frei Gaspar. 
'I'rqando limites das duas sesmarias no campo, mais ou menos de 
acorda com essas pretensões, não sòmente se viu obrigado a restringir 
em demasia o direito que porventura tinham os suoessores de Pedro 
de a i s ,  como a segregar inteiramente as supostas terras de Braz 
CUBAS no campo das do litoral, com as quais ficaram sem nenhuma 
conexão (id., XIV, 22-23). Nesse tracado a sesmaria de Braz 
CUBAS está reduzida ao que o autor conseguiu determinar no pla- 
nalto, numa faixa de terra que, prolongada para o litoral, mediante 
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ponte aérea, imaginàriamente se pode ligar à costa do canal da  Ber- 
tioga, e que na realidade não tem nenhuma ligaçãn com as terras li- 
torheas  de Braz CUBAS. Nesse mapa a linha da  serra geral que 
liga o alto da do Morrãn ao da do Quilombo é o suposto limite se- 
tentrional das terras dos Góis com outras de ninguém, e o curso do 
rio Grande, desde as proximidades do Alto da Serra até as da antiga 
vila de Santo Audré, é o também suposto limite setentrional das m y  
mas terras dos Góis com as de Braz CUBAS ! - Dos limites de Pedro 
de Góis trato adiante (GÓIS, 5 1 E ) .  - Com a testada assim descrita 
ao longo da serra, na borda do campo, sem nenhum fundamento de 
direito, foi a sesmaria de Braz CUBAS figurada como estendendo-se 
até o rio Tietê (e daí em diante para o sertão), de um lado, aproxi- 
madamente pelo curso do Tamanduateí, do outro por uma reta, com 
inclinação de 20° para NNW, que do referido ponto do Alto da Serra 
atinge o Tietê na curva situada a E. de São Miguel. - Qual a li- 
gcpão entre essas linhas, que deveriam chegar à raia de Tordesiihas 
( !?)  e as que tinham de ser traçadas desde os pontos extrenos da tes- 
tada da sesmaria, que são a barra do Jurubatuba de um lado, e, do 
outro, a do ribeirão da Boa Vista, em m o  NE., até a serra de Para- 
iiapiaeaba.? - Dessa solucão de continuidade e mudança de rumo 
voltarei a tratar adiante, quando tiver de me referir às pretensões da  
Ordem do Carmo, como sucessora de Braz CUBAS. - Até 1567, ano 
em que obteve provisão do bispo D. Pedro Leitáo para ter sepultura 
na igreja da Misericórdia, em Santos, ia dêsse incongruente modo 
Eraz CUBAS estabelecendo as fragílimas bases para o descomunal 
poderio que ambicionava no campo de Piratininga. É de supor que 
o que sobretudo pretendia era, sem ter de adquirir mais terras em 
povoado, ficar em eondiçõp de repetir em São Paulo o conflito que 
suscitara em Santos como senhor do rossio. . .&Ias algo ocorreu que o 
í2issnadiu então. Creio que suas audaciosas pretensões tivemm eu- 
contrado 'obstáou10 maior que o que Ihes tinham oposto os Góis. . . 
E outras perspectivas se lhe abriram no Rio de Janeiro. Tendo to- 
mado parte nas guerras contra os tamoios e franceses, e tendo já ob- 
tido outras sesmarias no litoral, tanto ao N. como ao S. de Santos, 
outras alcançou no Rio de Janeiro em 1568, e numa delas erigin @a- 
pela, em que em 1570 obteve do bispo D. Pedro Leitão provisão de 
sepultura para si e para os seus descendentes (Gentil Monra em 
"Rev. Eras.", ap. Leite Cordeiro, ob cit.,) asse, talvez, um dos mo- 
tivos por que em 1570 não protestou contra a concessão da sesmaria 
de Rodrigo Alvares e em 1571 contra a de Amador de Medeiros. - 
Contra Rodrigo Alvares se ergueu em 1588, se foi êle e não o filho em 
seu nome que o fez, e foi êste que em 1599 continuou a aqão. E é de 
notar que também nada arguiu contra a concessão das ses- 



marias de .João Ramalho e dos índios, esta em 1580. Snponho que 
êle desistiu então dos planos que tinha em relação às terras de São 
Paulo, e que dêles afinal se penitencion. - Foi ainda Braz CUBAS 
durante muitos anos, provedor e contador da capitania, e além dessas 
funções exerceu as de ja iz  da alfândega e de alcaide-mor de Santos. 
Já muito velho e doente, em 1588 deu ao filho proousqão para admi- 
nistrar os seus negócios, e repito creio que foi êste, não êle em pessoa, 
quem teve'a iniciativa de mover asão contra Rodrigo Álvares. E m  
1589, logo depois da doação.de José Adorno da capela da Grqa ,  tam- 
bém êle fez uma doação, à Ordem do Carmo Doou-lhe, com instituição 
õe capela, não a sesmaria, que êle sabia não poder doar, não terras 
do litoral ou do planalto que realmente estivessem contidas na sesma- 
ria, mas "outras" q u ~  considerava suas sem declaração dos títulos de 
propriedade, situadas em Santos e no campo, em São Paulo. Do Cam- 
po o que a escritura menciona, além de gado para pfincípio de curral, 
são "todas as terras que êle tem em Beacabe" (Rev. do I. H. e G de 
S. P.", XL,IV, 253). Isto é nada mais que a fazenda do Peque ri... 
Kenhuma referência na doação foi feita aos chãos da vila, em que 
se fundou em 1594 o Convento do Carmo. Êstes, disse Azevedo' Mar- 
ques terem sido doados por Braz CUBAS, mas creia fossem os de que 
os carmelitas tamaram posse em 1592, de um legado por Antônio 
Fernandes (v. FERNANDES, I, 3) ,  se não foram os que com a 
capela da Graça Ihes tinham sido doados por José Adorno. Aliás, 
cstudando os termos dessa escritura, Leite Cordeiro (ob. cit). muito 
bem a considera, não doasão, mas um contrato comereial ( !), que 
Uraz CUBAS ainda modificou por disposições de outra escritura. 
de 1590. - Em 1592 fez testamento, em que suponho tenha fiel- 
mente cumprido o mais sagrado dos deveres, esclarecendo de modo 
completo os pontos ainda duvidosos de sua longa e sempre operosa 
vida, e reduzindo às verdadeiras proporções a fabulosa sesmaria. 

O fato de não convir tal solucão aos interêsses de 
quem foi seu sucessor no domínio dela, poderia induzir 
o mesmo sucessor a consumir, logo que terminou o inventário, o do- 
cumento em que se continha a expressão das últimas vontades de Braz 
CUBAS. E também o da  incerteza em que ficou até a data do seu 
ftidecimento, que, conforme documentos de letra muito posterior, teria 
oeorrido no mesmo ano de 1592, mas que bem poderia ter sido no ano 
de 1597. Entrando em dúvida a êsse respeito, observou Martins dos 
Santos que a inscrição tumnlar, reconstituída, diz que foi em 1592 ... 
Que significação pode ter êsse Z?. . . - O monte mor dos seus bens 
importou em 1 :125$270. E na terça, pela avaliação de 320$000, em- 
bora inalienáveis.. ., entraram "as terras defronte desta vila (de 
Santos) que partem da ilha que está na boea do Jerubativa até o ou- 



teiro que se chama Boa Vista, que é cousa de três léguas pouco mais 
ou menos conforme a doação" (Rev. do I. H. e G. de S .  P. ", XLIV, 
255) - Comparem-se a esta sumária descrição da testada "da ses- 
maria", que nos deu Frei Gaspar, as que se encontram em registros 
dos bens da Ordem do Carmo de Santos, que adiante cito. São estw 
as terras que na realidade só foram ocupadas no litoral, mas cujos 
fundos "no papel", !ongamente se estenderiam até o possível Natu- 
ralmente foi com êsses fundos que a fazenda no inventário 
foi avaliada em oitocentos cruzados. Tal era a fantástica sesmaria, 
pequena. parcela dos vultosos bens de inventário. - Deixou Braz 
CUBAS filhos naturais de que não se tem relação completa, por ter  
desaparecido o seu testamento, o qual creio que nem Frei  Gaspar' 
ehegou a conhecer. Aos in t e rhes  dp seu sucessor não convinha a 
conservaqáo dêsse documento. Apenas podemos citar : (AA) Isabel 
CUBAS. Natural de Santos. Casou em 1557 com Faulo de PRO- 
ENÇA (v. PROENÇA, § 1). Com geração. 

BB) Fulana CUBAS. Natural de Santos. Casou c. 1578 com 
Manuel VELOSO DA ESPAUHA (v. VELOSO, g 1). 

BC) Jerõnima CUBAS. Natural dc Santos. Casou antm de 
1599 eom Manuel PEIXOTO (v. PEIXOTO. § 1) .  

BD) Pedro CUBAS. Natural de Santos, Casou com a viúva 
do seu sobrinho Antônio de PROENÇA. Como já referi, foi procu- 
rador do pai nos últimos anos em que êste viveu, e parece que tam- 
bém o subst.ituiu em funções oficiais. Depois da morte dèste, não ten- 
cio sido arrolado como herdeiro no inventário, por ser filho natural, 
requereu a derrogação do testamento paterno na parte em que o pm- 
jcdicava. - Conforme a sua versão, colhida afinal pela justiça "em 
1603", Bras CUBAS requerera a el-rei a sua legitimaçáo, esta fora 
concedida em 1587, e em 1592 ainda se ignorava a despacho dado à p e  
tiçáo. Por esse motivo, não aparecia o seu nome como legitimado no 
testamento. Fosse como fosse, em 1603 conseguiu êle derrogar o tes- 
tamento e constitnir-se herdeiro e sucessor do pai. Antes disso, porém, 
mortos Braz CUBAS e Rodrigo Álvares, deu êle andamento ao pleito 
antes iniciado e suspenso, a fim de enxotar do Tatuapé o sucessor d e  
Itodrigo Alvares. E tendo Jorge Neto Falcão, que comprara as hen- 
feitorias, obtido carta de sesmaria,das mesmas terras do capitão-mor 
Koque Barreto, protestou contra esta concessão em março de 1602 
(Doe. do C m o ,  ant. ma$o 16), e prosseguiu na ação de despêjo. 
Tinha obtido em 1600 uma sesmaria em Cabo Frio ("A.D.F.", 11, 
464) ; vendeu-a em 1602 à Ordem do Carmo (Leite Cordeiro, ob. cit.) 
Em 1604 deu ohãos à mesma Ordem em Santos, para alargamento da 
cêrca do Convento. Entrou em eomposi@o com os confrontantes das 
tertas do Jurubatuba que constituiam a sesmaria de 1536 e foram na 



partilha "abotecadas" à têrça, em benefício da capela de que era ad- 
ministrador. Aforou essas terras a' diversos, alcaticando em 
1610 sentença de excomunbão contra os que não pagasse111 
os foros deGidos. Em 1614 pediu confirmacão de uma s-s- 
maria no litoral, que tinha sido concedida a seu pai e não 
constava do inventário ("Sesm.", I, 214). Em 1616 vendeu 
casas em Santos a Baltazar Fernandes, seu sobrinho por afinidade. 
El-rei não sòmente o tinha legitimado em 1387, como nesse mesmo 
ano ou depois o fez moço da câmara real. Sucedeu ao pai eoino pro- 
vedor e aleaide-mor. E foi capitão-mor loco-tenente do donatário de 
1605 a 1607, assim como interinamente em 1614. -Tendo em 1628 fei- 
to o seu testamento, que não desapareceu dos arquivos, con~o aconteceu 
ao do pai, faleceu sem deixar descendentes e instituiu herdeira de seus 
bens a Ordem do Carmo de Santos. - Pela morte de Pedro CUBAS, 
foram transferidos a esta os inalienáveis bens da sesmaria quinhen- 
tista, verdadeiros nus - os que tinham sido avaliados em menos de 
nil cruzados alguns anos ant.es, outros de fictício ~ a l o r ,  que o teriam 
incalculável se t.ir.essem consistência. Tornaram-se, pois, os carme- 
litas senhoi'es de fato do "bem de família" instituido por D. Ana Pi- 
xentel em favor de Braz CUBAS e seus descendentes. E, ressusci- 
tando a questão em que já se tinha patenteado e frustrado monstruoso 
grilo, cujo autor consciente em tempo deixara perecer, promoveram 
nova demarcacão da sesmaria, esta judicial, mas com o mesmo insa- 
nável defeito da que Braz CUBAS esboçara em 1567, demarcacão, 
em suma, n5o do imóvel como pega inteiriça, com esta ou aquela tes- 
tada, mas de dois blocos distintos e inteiramente disconexos, dos quais 
já longamente tratei. Demarcaram primeiro as terras do litoral, em 
que nenhuma resistência encontraram. A testada aí continuou sendo a 
costa que se estende da barra do Jurubatuba. à do ribeirão da Boa 
Vista, como a estabelecera em 1545 Braz CUBAS. Depois, saltando 
a serra e atravessando a distância que a separa do local da extinta 
vila de Santo André, dai Fumaram para São Paulo e tentaram fazer 
a demarcação pelo caminho e dentro da própria vila. A essa dili- 
gência opôs embargos a câmara ("Rev. do I. H. e Cf. de S. P.", XLIV, 
257-258). - Já demonstrei que o rumo tirado daquela testada, longe 
de atingir São Paulo, na  mesma latitude passaria muitíssimo a E. 
de Mogi das Cruzes. Isso não viram os padres. Como tinha sonhado 
Braz CUBAS, quando, invadindo te rns  dos Góis, que êstes tinhani 
deixado em abandono, iniciou o seu movimento de conquista de terras 
já povoadas, a W. das suas, t,ambém abandonadas, mas se deteve no 
Pequeri (1561), e tentou continuá-lo, pondo marcos mais ao S., a três 
Iégnas de São Paulo (1567) ; como também sonhou Pedro CUBAS, 
so atravessar no mesmo rumo o ribeirão Tatuapé (1601) ; mais 



ousadamente pretendiam êles assenhorear-se da metade da vila de 
São Paulo, estabelecendo uma linha divisória que, na atual cidade, 
desde o Ipiranga até Sant'Ana, viria aproximadamente pela rua do 
Bom Pastor, avenida D. Pedro 11, Ladeira da Tabat iqwra ,  rua do 
Carmo, pátio do Colégio, mas Álvares Penteado e de São Bento, la- 
deira de São João, ruas do Seminário e Brigadeiro Tohias, avenida 
Tiradentes e rua dos Voluntários da Pátria ... - Em 1679, os padres 
do Caxmo, protestando em São Paulo contra uma concessão de c h ã ~ s  
feita ao padre Albernaz, propuseram A câmara um acordo em que se 
lhes reconhecesse o direito às terras da Tahatiuguera. Não vingou êsse 
acordo, pela oposi$ão que então fez o capitão Francisco Nunes de Si- 
queira, e os padres iniciaram um processo de agravo. Como índice 
de que por muito tempo continuaram a sonhar com a fabulosa ses- 
maria que tinha de, passando por São Paulo, prosseguir sertão a 
dentro quanto estivesse na conquista de el-rei de Portugal, encontro, 
entre as numerosas fazendas da  Ordem, registrada no século XIX, 
conforme a relação constante do Aviso de 21 de outnbro de 1847, 
uma que é nestes termos descrita: "N.O 86 - SERRA DE PARA- 
'IAPIACABA. ,Trk  léguas de terras devolutas, sem senhorio, e sem 
cultura, que com.preendem a serra ath o rio pequeno do caminho de 
S. Paulo e que por sua incapacidade e esterilidade ninguém as pre- 
tende, nem cultiva; portanto, não tem morador, até a paragem Rio 
pequeno". Não vejo no original registro dêsse imóvel senão o intuito 
,de faner dêle uma ponte entre as terras do litoral e as pretendidas no 
planalto. Mas tão ingênuo era êsse intuito, que os próprios carmelitas 
dêle desistiram. Demonstraram-no os próprios termos do citado regis- 
tro. De fato essas terras, "sem senhorio" ou "devolutas" antes de 
1847, estavam em 1532 contidas na sesmaria de Pedro de Góis, e nun- 
ca  foram pretendidas por Braz CUBAS. - No fim do século XVIII  
ainda os carmelitas de Santos tinham a. ilusão geográfica de que o pro- 
longamento da linha do Juruhatuba pelo planalto passaria por S. Pau- 
lo, pois do recenseamento dos bens dos conventos da capitania de S. 
Paulo, organizado em 1798, extraiu Azevedo Marques êste registro: 
- "Uma sesmaria fronteira à vila de Santos, que começa na boca 

-do rio Jirihatuba com 3 léguas ou 16,6 I< de testada para o norte 
(sic) e sertão até além da cidade de São Paulo (sic), havida por doa- 
ção (sic) de Braz CUBAS". (É evidente que a conversão das léguas 
em Kin. não poderia ser do documento original). E, passando meio 
século, conforme o citado aviso de 1847, este era o registro oficial da 
mesma sesmaria, entre as fazendas da Ordem do Carmo de Santos: 
- "N.O 68. - JERIBATIBA. Três léguas de testada, e fiundos até 
ande chegar a eonquista de Portugal; parte de um lado com terras de 
D. Isabel Pinheiro e de outro com terras do Convento do Carmo; 



pertence por doação. ( 7 )  que fez Braz CUBAS ao dito Convento; 
não tem cultura". A isto se reduziu afinal a grande sesmaria Se com 
tal título se pudesse reivindicar o domínio de quaisquer terras bra- 
sileiras, ao N. da serra de Paranapiacaba, já demonstrei que os seus 
fundos seriam na costa do Atlântico, no Estado da Bahia.. . 

C) Antônio CUBAS. Natural do Pôrto. Não encontrei apoi* 
documental para a afirmação dos cronistas de que veio com Martim 
Afonso. Nenhuma referência ao seu nome, em nossos antigos docu- 
mentos, é anterior ao govêrno de ,Tomé de Soma. isto é, da  primeira 
metade do século XVI. Pode ter vindo com o irmão Gonçalo, ou de- 
pois dêste. Em 1550 foi nomeado pelo provedor-mo? para substituir 
Antônio Tinoco, que ia para o reino, como provedor da capitania de 
São Vieente. Tendo seu i q ã o  Braz C W A S  comprado êsse cargo, 
no mesmo o substituiu tempoririamente, em 1552, como consta de di- 
versas provisões publioadas. Erigida em i553 a vila de Santo André, 
logo aí se estabeleceu. Foi juiz ordinário da  vila em 1554, e almotaoel 
em 1555, ano em que também serviu interinamente como juiz e em 
que obteve chãos do irmão, que era capitão-mor. E m  1556, sendo juiz, 
teve de ansentar-se para cumprir pena de degrêdo na capitania de 
S. Amaro, mas em 1557 o local de degrêdo foi mudado para a própria 
vila de S. -Audré. Extinta a povoqão, passou êle para São Paulo, 
onde foi juiz em 1561, reunindo-se em sua casa a câmara, e deixou 
de receber em 1562 a vara do almotacel. Deixou de ter casa aqui, e, 
durante mais de dez anos, da maior parte dos quais não há documen- 
taeão, parece que não morou na vila nem no seu termo. E m  1575 
reaparece, como vereador, e depois de por algum tempo pousar em 
casa de Francisco PIRES, reinstalou casa na vila. Foi ainda aimo- 
tacel em 1576 e 1578, juiz ordinário em 1577, e esteve em ajunta- 
mento em 1579. Dessa data em diante suponho-o falecido. Nenhuma 
notícia tenho de casamento seu, nem sei se deixou descendência. Mas 
é de crer que tivesse casado com algwna das RAMALHOS e que, 
legítima ou ilegítima, deixasse geração. - Comparem-se: 

CA4) Francisca CWAS.  Casou antes de 1602 com Afonso 
DIAS, de quem foi segunda mulher. Seus filhos também tiveram o 
nome de MACEDO. - 

CX..  .) Isabel CUBAS. Irmã de Ana MARQUES. Filhas 
( 3 )  de Pedro DIAS (DIAS, $ 3 D). 

CUNHA 

1. Henrique da CUNHA. Segundo Pedro Taques e Silva 
Leme, teria casado em Portugal, antes de 1531, com Filipa GAGO, pa- 
renta próxima do capitão-mor Antônio de Oliveira, e vindo com ela 
para S. Vicente na expediçáo de "seu amigo" Martim Afonso. 



Basta, porém, confrontar as datas dos casamentos de seus filhos para 
concluir que há engana nessa informação. O casamento de Henrique 
da CUNHA, em Portugal ou S. Vieente, deve ter-se efetuado c. 1560, 
e nada demonstra qm a sua vinda para a capitania tenha sido muito 
anterior a êsse ano. Em 1564 ainda êle não morava em S. Paulo. 
Aqui residiu sòmente de 1572 a 1576, tendo sido neste Último ano 
juiz ordinário. Suponho que aindaviveu alguns anos no litoral, em- 
bora nada mais tenha encontrado a seu respeito nos arquivos. Seus 
filhos, descritos, salvo omissão, por Silva Leme, V, 3, vieram mais de 
d a  anos depois para S. Paulo. 

DARSAN 

5 1. Cornélio DARSAN. Natural de Flandres. Casou em 
São P a d o  com Elvira RODRIGUES, filha do capitão Martim RO- 
DRIGUES (TENÕRIO) e Susana RODRIGUES. Veio em 1609 
com D. Francisco de Sousa. Era carpinteiro. Em 1610 contratou 
a construção da igreja ("Actas", 11, 272). Em 1616 obteve c h h  
para moinho, no Anhauãabaú (id., 375). Em 1620 foi encarregado de 
organizar as tabelas do ofkio (id., 426). Em 1628, por ser herege 
(?)  esteve preso e foi inventariado em vida. Faleceu em 1638 
("Inv", XII ,  27). Geração em S. Leme, título ARZHO, VII, 315. 

DIAS 

5 1. Rui DIAS MACHADO (v. MACHADO, 5 2).  

5 2. Jerônimo DIAS. Segundo informa o seu tetraneto padre 
Guilherme Pompeu, casou com filha de Bartolomeu CANACHO, 
neta de João RAMALHO. Creio que morou em Santo Aiidré, e que 
fosse o que, mencionado erroneamente como João DIAS, foi al- 
motacel em 1556 e esteve em ajuntamento em 1558. Teria passado a 
morar em Santos. Em 1580 foi um dos signatários da doação da casa 
do concelho aos jesnita3. Dêle procederam, creio: 

A) Ana CANACHO. Casou com Domingos LUíS, o C A R  
VOEIRO. Com geração 

B) Fulana CAMACBO. Casou com Sebastião FERNANDES 
( o ) .  Foi a d e  de Sebastião FER.NANDES CAMACHO. 

C) Fulana CAMACHO. Casou com Jaques FÉLIX FIA- 
MENCO. Com geração. 

D) Afonso DIAS. Silva Leme, tendo em consideração os ape- 
lidos de alguns dos seus filhos supõe-o descendente de Antônio de 
MACEDO, ramo dos RAMALHOS. O apelido MACEDO só se eu- 
contra nos filhos de um dos casamentos; pode pois ser oriundo da 
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mulher. Xas, do outro leito, há uma filha com o nome de Isabel 
DIAS, que, embora por si só insuficiente, é indício que reforça.os 
ou,tros para a f i l ia~ão que faço. Devo notar que Afonso DIAS em 
1583 era cunhado de Gonçalo FERNANDES. "Actas", I, 216). 
Adotando a licão do manuscrito antigo, a que já me referi, informa 
Silva Leme que Afonso DIAS casou duas vezes, primeiro com Fran- 
cisco CUBAS, depois com MADALENA AFONSO. A~reriguei que 
foi primeiro casado, em 1583, com a "órfã" Nadalena (I, 215) e que 
esta era "viuva" de Gaspar AFONSO ("Inv.", X, l i 3 ) ,  irmã, por- 
tanto e não filha de Bárbara GAGO, filhas ambas de Pedro AFON- 
S O  e de uma tapuia. Francisca CUBAS em 1602 era sua segunda mu- 
lher. Logo que casou, entrou Afonso DIAS na governanca, tendo sido 
procurador do concelho em 1585, 1586 e 1587. Em 1590, de regresso 
da guerra de Jerônimo Leitão, foi nomeado meirinho do campo. Em 
1591 foi vereador e teve nova nomeação para o mesmo cargo de mei- 
I-inho do campo. Depois disso, foi almotacel em 1592, e durante 
alguns anos esteve em ajuntamentos. Nenhuma notícia dêle tenho 
depois de 1602. Deixou de ambos os casamentos descendência que 
Silva Leme, (I ,  43,) registra de acordo com o manuscrito citado. 
Mas neste ainda liá um êrro que convém corrigir. A filha Isabel 
DIAS casou primeira vez, antes de 1612, com Baltazar NUNES : se- 
gunda, depois de 1623, com Audré FERNANDES ; e terceira, depois 
de 1633, com Diogo de FONTES. O manuscrito e Silva Leme omi- 
tem o segundo casamento. 

§ 3. Lopo DIAS. PÍaseido em Portugal. Foi um dos povoa- 
dores de S. André, onde consta das atas a sua existência 110s anos de 
1555 e 1558, e onde foi casado, em primeiras núpcias, com Beatriz 
DIAS, que, com discrepância nas tradições e nas opiniões dos linha- 
gistas, se supõe filha de João Ramalho ou de Tibiriçá. Passou para 
S. Paulo, onde morava na praça, e foi almotacel em 1562, 1563, e 
1583; vereador em 1564, sucedendo a João Ramalho, e em 1576. 
Aqui, não se sabe quando nem com quem, casou segunda vez, esteve 
ainda muitos anos em grande atividade at6 1600; mas em 1608 alegou 
ser muito velho, para se escusar à curadoria dos seus netos, no inven- 
tário do capitão Belchior Dias Carneiro. Em 1609 já era segunda vez 
viuvo e, reiterando por escrito a escusa, alegou "ter-se entregqs aos 
padres do Canno". Aos carmelitas de São Paulo legou ao menos 
a fazenda do Mogi, em que pouco tempo depois se erigiu a vila de 
Sant'Ana das Cmes.  Além dos filhos descritos por S. Leme, I, 34, 
creio que teve, entre outros: 

AB) Isaque e Gaspar DIAS. Mortos pelas índios no sertão, 
respectivamente em 1590 e 1593, na ida e na volta da bandeira de 
Maeedo e Grou. 



C) Jerônima DIAS. Teria sido mulher de Conealo CA- 
MACHO, segundo tradições colhidas por Pedro Taques. 

5 4. Pedro Dias. Nascido em Portugal. Entrou na Com- 
panhia como irmão leigo e veio para São Paulo em 1554, segundo 
Pedro Taques. Aqui, com a necessjria dispensa, casou primeira vez 
-com uma filha de Tibiriçá, que recebeu no batismo o nome de Maria 
da GRÃ, e foi morar em Santo André, onde esteve em ajuntamento 
em 1558. Passando para São Paulo, foi tabelião em 1560; foi encar- 
regado, com outros moradores, de trabalho de fortificações, em 1562; 
escrivão da oâmara em 1572; almotacel em 1576, 1581 e 1586 ; aleaide 
em 15'77 ; contador, distribuidor e. inquiridor, em 1578 ; juiz ordinária 
em 1580; e novamente escrivão da câmara, de 1587 a 1589. Em 1584. 

assim como os seus filhos, tinha fazenda da banda da ponte grande. 
Faleceu em 1591, estando segunda vez casado com Antónia GOMES, 
de quem foi o primeiro marido, filha de Pedro GOMES e Maria 
AFONSO. Além dos filhos descritos por Silva Leme VIII, 3, devo 
referir: 

A )  Antônio DIAS ARESÇO. Em 1583 e 1584 tinha fazenda 
da  banda da ponte grande. Teve em 1589 o cunhado Gonçalo 
MADE1R.A como procurador em registro de marca de gado. Em 
1590, tendo seguido na bandeira de Macedo e Grou, voltou fugido do 
-sertão, em virtude de assalto de índios. Içnoro com quem casou, mas 
teve ao menos os filhos: 

AA) João DIAS ARENGO. 
AB) Antónia DIAS. Casada três vêzes: 1)  com Francisco 

JORGE, 2) com Manuel de CHAVES; e 3) com Francisco GOMES 
BOTELHO. 

B) Francisco DIAS, ou SARASPE. Já estam estabelecido 
em 1575, e &eve em ajuntamentos em 1585 e 1592. Dêste, que tam- 
Eém não se sabe com quem .casou, provieram: 

BA) Francisco SARASPE. Casou cêrca de 1604 com Isabel 
ANTUNES, de quem foi primeiro marido, filha de Gaspar FER- 
NANDES e Domingas ANTUNES. Foi almotaoel em 1608, esteve 
em ajuntamento em 1612, e faleceu no sertão, sendo inventariado em 
1614. 

BB) O sertanista Crisóstomo ALVAEES ou sua mulher. 
C e D) Na dúvida. Ana MARQUES e Isabel CUBAS. Ana 

MARQUES casou c. 1602 com André PER.ES, e foi inventariada em 
1633, tendo declarado em seu testamento que era tia de Pedro MA- 
DEIRA (irmã, portanto, de Clara PARENTE, filha de Pedro DIAS) 
e que era irmã de Isabel CUBAS. 



5 5. Fernão DIAS (PAIS), Pedro Taques na "Nobil.'! não lhe 
dera filiaçáo, mas em carta de 1775, escrita de Portugal a Frei Gas- 
par, estabelece que nasceu em Abrantes, sendo filho de Pedro LEMB 
c de Isabel PAIS, e identifica êste Pedro LEME com o que veio para 
o Brasil (v. LEME). Tenho dúvida a respeito dessa identificaqão. E 
não sei se o próprio P. Taques ficou absolutamente convencido do que. 
disse na carta, pois deixou elaborado como estava o seu títiulo dos 
LEMES, continuando a descendência do segundo leito de Fernão Dias 
ligada ao tronco pela linha feminina, com uma geração a mais. E 
Silva Leme, refundindo o título cam igual carinho, fez o mesmo 2 

inseriu no n. 2 a ger-ão L,EXE do n.0 1. Teria sido h t ã o  LEME. 
ou um dos seus irmãos ou primos o avô paterno de Fernão DIAS? 
Vindo para o Brasil, casou êste em São Vioente, primeira vez, com . 
Helena TEIXEIRA que suponho filhade António TEIXEIRA. Não 
o descobri em Santo André, onde diz o linhagista que êle veio morar, 
mas em 1562 encontrei-o em São Paulo, encarregado, com os demais 
moradores. de trabalhos de fortificação da vila. Passou a morar n a  
litoral. Em 1583, casado segunda vez com soa sobrinha ou prima Lu- 
crécia LEME, filha de Braz ,TEVES e Leonor Leme, reaparece em S. 
Faulo, com fazenda da banda de Pinheiros. Foi juiz ordinário em 
1590 e 1591; vereador em 1586, 1589 e 1592; almotacel em 1589 e 
1593; e fintador para a igreja em 1598. Faleoeu em sua fazenda 
dc Pinheiros em 1605, deixando, além de uma bastarda, Susana 
DIAS, a geração legítima descrita por Silva Leme, 11, 186 442. 

5 6. Domingos DIAS. Kascido em S. Miguel. Lourinhá, Vi- 
rcieiro. Casou, creio que em S. Viceute, com Alariana de CHAVES. 
que foi irmã, segundo Pedro ,Taques, ou melhor, filha do padre Ma- 
nuel de CHAVES, havida em matrimônio, antes de ma  entrada para 
a Companhia. Em 1572 já residia em S. Paulo. Tinha o ofíeio de 
sapateiro, como se vê no inventário de Damiáo Simóes, e fez parte da 
governança da terra. Serviu como juiz ordinário em 1579 e 1581, e~ 
como almotacel em 1580. Foi assiduo nos ajuntamentos dos anos se- 
guhtes e ainda vivia em 1606. Deixou geração descrita por S. Leme, 
lX, 53. 

$ 7. Braz DIAS. Se não houve êrro de leitura, mm deste nome 
estava em ajuntamento em 1576. 

5 8. Pedro DIAS MONGUE. Morava em São Paulo em 1580 
(I,  164). Suponho que fosse o mesmo que em 1583 matou um frade 
a punhaladas (I, 223). 

§ 9. Diogo DIAS. Em 1585 morava em S. P a d o  (I,  266). 
5 10. Padre Lourenpo DIAS MACHADO - v. COLAQO. 



DINIZ 

$1. Cristovão DINIZ. Nascido emPortuga1. Antes de 1560 já mo- 
rava em Santos, tendo ido ao Rio de Janeiro, na guerra contra os 
franceses ("Anais" da Bibl. Nas. XXV, 223). Casou com Maria 
CAMACHO, filha de Bartolomeu CAMACHO. Em 1567 ainda 
morava em Santos, onde tinha lavoura, sendo um dos partidistas do 
engenho de S. João, de José Adorno. Vindo para S. Paulo, aqui foi 
vereador em 1572, reunindo-se a câmara em sua casa, e nesse ano re- 
vebeu chãos para fornecer telhas ao conselho, mas em 1575 voltou para 
Santos sem haver cumprido o contrato. Lá obteve provisão de al- 
moxarife da fazenda real, cargo que já exercia em 1576. SilvaLeme sò- 
mente descobriu duas filhas suas, uma das quais, Clara DINIZ, ca- 
sada com Domingos DIAS, o moço, veio ou ficou morando em S. 
Paulo. 

DODILNGUES 

$ 1. Pedro DOMINGUES. Êste modesto povoador, cujo nome 
os filhos paulistanus e os netos sorocabanos tanto haviam de nobilitar, 
sòmente deixou, um traço da sua vida no arquivo quinhentista de S. 
Paulo: em 1579 foi contratado para exercer as funçóes de carcereiro 
? alcaide, e em 1583 já havia deixado de exercer essas funções. Foi 
casado com Clara FEBNANDES, de quem foi o primeiro marido, e 
faleceu antes de 1602. Dos filhos que S. Leme descreve, omita-se Leo- 
cor ESTEVES, que era filha de Antônio GONÇALVES PIRES, se- 
gundo marido de Clara FEFiKANDES. 

DRUMOND DE ESCaCIA 

Éste nobre apelido aparece diferentemente estropiado nos do- 
cumentos que se referem aos nossos antigos povoadores e aos seus des- 
cendentes. 

§ i. João DORMUNDO. Creio que natural da Madeira. Irmão 
do padre Francisco da LUZ, que antes de 1550 foi vigário no E 5  
pírito Santo. Por êsse tempo morava em Porto Seguro. 

4 2 Manuel da  LUZ (DE ESCÓRCIA DRUMOND). Naturai 
da Madeira. Filho, irrnão ou sobrinho do precedente? Segundo P. 
Taques, veio para São Vicente como capitão do presídio, com mulher, 
tres filhas e um filho, e aí casou segunda vez com Maria de BRITO. 
passou para o Rio com o genro abaixo mencionado, e voltou para S. 
Yicente, onde faleceu. A única referência documental que encontrei 
mostra que em 1581 era tabelião em São Vicente, tendo então funcio- 
i>ado no processo de uma j~ustificação, por precatória do foro de 
Santos. De sua descendência, apenas sei e conjecturo o que segue: 
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A) Maria da LUZ. Natural da Madeira. Foi sua filha, do pri- 
meiro leito. Casou em São Vicente com João PEREIRA D E  
SOUSA BOTAFOGO (r,. SOUSA). 

XA?)  João FERREIRA DORMUNDO. Suponho-o neto dc  
tronco. Xorou algum tempo em São Paulo. Em 1619 escreveu o 
testamento de Antônio da Fonseca. Em 1620 foi escrivão da &ara 
pela pauta, mas ausentou-se da vila. Em 1628 foi testemunha do 
testamento de Luís Fernandes Folgado e no ano seguinte era devedor, 
rio inventário de Gaspar Barreto 

YA?) João LOBO DORbmNDO. Tamhém creio que neto do 
tronco. Em 1624 c~u 1629 foi testemunha do testamento de Domingas 
Antunes. 

DUARTE 

h'enhum povoador dêste nome encontrei na capitania, no períoda. 
que estou analisando. Entretanto, Isabel DUARTE. aut$s de 1575, 
foi a segunda mulher de João EANES SOBRINHO. E Maria 
DUARTE, que poderia ter sido filha desta, casou c. 1589 com Es- 
t h ã o  RIBEIRO, o moto. Pertencerão a êste ramo os moradores que 
mais tarde no primeiro quartel do século XVII aparecem: Antònia 
DUARTE, Francisco DUARTE e Gaspar DUARTE? 

EANES 
I 

Assim como os demais ,pa.tronímicos antigos, &te apelido, sob di- 
versas formas, como EANES, ANES, ENES, espalhou-se desde os 
primeiros contatos dos portugueses e castelhanos com a gente da terra. 

5 1. Pedro EANES. O primeiro dêste nome foi um piloto de 
Xartim Afonso, que era "línpua da terra" e entendeu-se em Ca-~ 
iianéia com os índios. Em 1550 morava em Santos um mercador com 
ci nome de Pedro ANES. E um piloto dêsse nome, muito prático 
cas costas do Brasil. de 1585 a 1587 fez viagem de ida e volta entre 
Buenos riires e a Bahia e foi aprisionado pelos inglêses. 

5 2. Francisco ANES. Em 1553 era juiz ordinário em Santos 
e em 1567 era um dos lavradores partidistas do engenho de S. João. 
Mas Francisco Enes em 1556 tinha roças em Santo André. 

5 3. JoanEANES ou JoaniENES (SOBRINHO) (v. SO- 
BRINHO). 

g 4. Afonso EYES (ass. Alonzo ANES). Tinha casa na vila 
ae Santo André em 1556. 

6 5.  Geraldo ENES. Também tinha casa em Santo André. 



Talvez continuasse a morar no planalto e tenha sido o Geraldo que 
antes de 1562 foi morto pelos índios do sertão ("Actas", I, 42). 

$ 6. Alvaro ANES. Analfabeto. Foi da governança de Santo 
Bndré; almotacel em 1555 e 1557; procurador do concelho em subs- 
luição do efetivo, vereador em S. Paulo em 1563, reunindo-se a câ- 
mara em sua casa, embora algumas vêzes se recusasse a participar 
das sessões. Anos de@, contratou a construção da casa da conselho, 
e em 1575 a cobertura da mesma, a que se obrigaui "com o seu gen- 
ro''. Em 1579 ainda esteve em ajuntamento. 

Moradores novos com êsse apelido não se encontram em S. Paulo 
nas primeiras décadas da existência da vila. Quinhentistas sòmente 
aparecem : 

§ 1. Luís EANES. Filho de Domin;os LUIS GROL § 1 -A). 

5 2. Manoel EANES. Foi casado com Maria ALVAR,ES e fa- 
leceu nos primeiros anos do séeulo XVII, deixando filhos. 

g 3. Francisco LIATES. (Filho do precedente?) Em fins 
60 século XVI há  uma referência ("Iuv.", I, 354). 

EOBANUS 

Grande é o contraste entre a desinência latina dêste nome e i> 

seu radical exótico. E é como nota diferente das que se agrnpam em 
nossa modesta sinfonia, que aqui se coloca um alemão, que não veil 
ao Brasil, mas eujo sangue no Brasil se difundiu Na descendência 
brasileira, o nome teve sucessivamente as formas EBANOS e 
EBANO. 

5 i. Helius EOBANUS HESSUS. Humanista alemão, que foi 
considerado em seu tempo o "rex poetarum". Nasceu em Helgen- 
krausen, 6-1-1488. Esbudou em Erfurt, 1504.1507. Faleceu em 
Karburg, 4-X-1540. Filho : 

A )  Heliodorns EOBANUS.Veio para São Vicente depois da mor- 
te do pai, fixou-se na  nascente povoação de Santos, onde viveu muitos 
anos, e passou para o Rio de Janeiro. Chamando-lhe Heliodoro 
EBANO PERELRA e considerando-o natural de Viana, disse P. 
Taques que êsse alemão era primo irmão de Estácio de Sá, e na  sua 
descrição confundiu-o com um ou mais de um dos seus descendentes. 
Contra essa confusão ergueram-se Vieira Fazenda e Rocha Pombo, 
contraditados por Ermelino Leão. Poucos dados a seu respeito en- 



eontrei. Martins dos Santos acha que êle veio em 1533 para trabalhar 
no engenho do Adornos.* Em 1552 morava em Santos, sendo seu hós- 
pede o patrício Hans Staden. Era administrador do engenho de-S., 
João. ,Também o francês Bolès foi seu hóspede em 1559. Seguiu 
para o Rio de Janeiro com Estácio de Si, para a luta contra os fran- 
ceses e os tamoios. Não sei se desde logo lá ficou, tendo levado a fa- 
mília, constituida em Santos, ou se isso ocorreu mais tarde. Estava 
èle no Rio de Janeiro em 1569. Então, numa das sortidas ordenadas 
por Salvador Corrêa de Sá contra os franceses de Cabo Frio, seguiu 
com outros onze. Chegado ao destino da expedição, com um eunha- 
do e outros três companheiros, separou-se do grosso dessa diminuta 
tropa e dirigiu-se para a Baía Formosa. Aí foram os cinco atacados 
por sete inimigos, de que aprisionaram um e mataram seis. Mas aí 
também êle perdeu a vida. O fato ocorreu no dia de S. Antônio, e 
foi com tais minudências narrado, porque nesse mesmo dia, conta Vas- 
coneelos, a venerável Anchieta, pegando na cidade, fez umdos seus 
milagres, anunciando-o aos fiéis, como se o tivesse presenciado. Dei- 
xou ao menos os filhos: 

AA) Heliodoro EOBANO. Natural de Santos. Participou 
também das guerras contra os tamoios e os franceses, e teve o posto 
de capitão. E '  possível que tenha participado de alguma expedição 
aos carijós, como faziam os vicentinos, e de esplosações minerais em 
Parana&, que se realizassem no govêrno de Salvador Corrêa de Sá. 
Não tenho, porém, certeza disso. F o i  da governanga do Rio de Js, 
neiro, tendo sido vereador nos anos de 1569,1572,1584 e 1585. Creio 
que foi seu filho: 

AAA) Heliodoro EBANO ou DE EBANOS. Natural do Rio 
de Janeiro. Era o terceiro dêsse nome. Foi o que, como 
2esoobriu Vieira Fazenda, em 1614 aí  pedia terras para euitivar. 
E é a êle que, atenuando muito o rigor de expressão, se pode con- 
siderar primo dos Sás. Primo por afinidade, como bem 
imaginou Ermelino Leão, porque casou com Maria de SOUSA 

-BRITO, filha de João PEREIRA DE SOUSA BOTAFOGO, que 
tinha parentesco com a mulher de Salvador Corrêa, D. Inês de Sousa. 

- 

(*) A gentileza de Sergio Buerque de Holanda, além do conhecimento 
da obra de Machaim que cito no prefácio e no  texto, çau devedor de uma 
informacão que me parece esclarecer o motivo da vinda de Heliodoro Eobano 
para São Vicente. De seu pai, da Alemanha, foi discipulo e amigo um doi  
Schetz, que, sendo já notável nas letras, do seu cultivo passou ao  dos 
negócios, e ,  sem vir ao Brasil, teve em São Vicente o engenho que se 
tornou conhecido como dos "Esquetes", ou dos "Erasmos". Foi, portantó, 
como agente dos Schetz, em negócios de aviear, que o jovem alemão se 
estabeleceu na Capitania, onde constituiu familia. E sua mulher era decerto 
uicentina, mais ou menos indiática. 



- O genealogista Carlos da Silveira, seu descendente, descobriu 
em assento da Cúria que o capitão Heliodoro EBAKO e João 
PEREIRA DE SOUSA, talvez filho dêle, em 1644 foram teste- 
munhas de um casamento em São Paulo. Em 1649, como "General 
da Armada das Canoas de Guerra da Costa e Mar do Sul", "de ordem 
de Duarte Corrêa Vasques Anes, Administrador Geral das Minas", 
enipreendeu diligências em Paranaguá, onde estabeleceu casa de fun- 
cição. - Foi na descendência dêste, que se conservou cam res- 
peito até nossos dias a tradição dos nomes e dos feitos avoengos, com 
a6 naturais alterações do tempo, e com obliteração completa da ori. 
gem germãnica do tronco, ,que P. Taques colheu a conf'usa informação 
que nos transmitiu, e que milito melhor do que eu agora, teria êle 
mesmo em seu tempo corrigido, se em sua afanosa vida maiores opor- 
tunidades tivesse para eonsultar os arquivos, como costumava fazer. 
-Foi êste o que, como descobriu P. Taques, teve entre outros o filho: 

AAAA) Gibaldo EBANOS PEREIRA. Natural do Ro de. Ja. 
miro. Casou em São Vicente com Inês de MOURA LOPES. Mo- 
rou em São Vicente e deixou diversos filhos, entre os quais: 

A) Isabel de SOÇSA EBANOS PEREIRA. Casou com 
o mestre de campo Carlos PEDROSO DA SILVEIRA. Geração 
em S. Leme, V, 5.07. 

AB) Faustino EOBANO. Morou no Rio de Janeiro em época 
que permite considerLlo filho do tronco e natural de Santos. 

ESCOBAR 

5 1. Manuel de ESCOBAR CABRAL. Em 1627 era capitão- 
mor do Espírito Santo ("Inv.", VII, 307). 

$ 2. Francisco de ESCOBAR ORTIZ. Casou com Inês da 
OLIVEIRA COTRISI. O casal veio do Espírito Santo para a ilha 
de São Sebastião, onde ficou morando. Teve ao menos a filha: 

A)  Catarina de OLIVEIRA. Casou com Gaspar PICA0 (S. 
Leme, 111, 34, nota). 

ESCUDEIRO 

$ 1. André ESCUDEIRO. Suponho-o castelhano e casado com 
filha de Domingos AFONSO. Estabelecm-se em S. Paulo com corte 
de carne. Foi almotacel em 1594 e 1598, embora analfabeto. No últi- 
mo ano, em companhia de Jaques FfiLIX, obteve chãos no caminho de 
Ibirapuera. Esteve em 1602-3 no sertão, na bandeira de Nicolau 
Barreto, e é de crer que tivesse entrado noutras anteriores. 
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Em 1615 ainda vivia em sua fazenda na Borda do Campo. E r a  
velho e doente, pelo que foi desobrigado da curadoria de seus netos. 
Teve ao menos os seguintes filhos: 

A) Isabel de ESCUDEIRO. Casada antes de 1605 com Fran- 
~ isco  de SEIXAS. 

B) André de ESCUDEIRO. Casado com Isabel da COSTA, 
$e quem foi segundo marido, filha de Diogo DIARTINS DA COSTA 
e Isabel RIBEIRO DE ALVARENGA. 

C) Domingos AFONSO (DE ESCUDEIRO). Casado com 
Maria RODRIGUES, filha de Antônio RODRIGUES BAILO e 
Isabel RIBEIRO. 

ESPINHA 
$ 1. Manuel VELOSO DE ESPINEIA (v. VELOSO, § 1). 

FAREL 

§ 1. Francisco FAREL. Suponho-o vindo do Paraguai. Casoii 
na Capitania com Beatriz CAMACHO, filha de Bartolomeu CAMA- 
CHO. Erradamente, diz-se em "Sáo Paulo Antigo" que foi alcaide em 
Santo -4ndré. - Um dêste nome em 1574, foi arrolado como "vecino 
de Assuneión". Poderia o nosso ser filho ou sobrinho de Juan FAREL. 
de Sanlúcar, um dos conqui-tadores do Prata. - Veio para a capi- 
tania c 1573 ("Inv.", X, 162). Creio que morou em Santos cêrca de 
dez anos, pois só o encontrei em São Paulo desde 1584 ("Actas", I, 
244). Estêve no sertão, em 1597, na bandeira de João Pereira do 
Sousa, e creio que também tivesse entrado nas anteriores, nas guerras 
de Jerônimo Leitão. O casal ainda era vivo em 1601, pousando então 
em casa de Francisco TEIXEIRA,onde passou escritura de venda 
de terras de sesmaria que tinha em Umbuapira, além do Anhembi. 
Dêle &mente descobri as filhas: 

A) Fulana FAREL, o11 CAMACHO. Casou com Domingos . 
RODRIGUES. 

B) Beatriz CAMACHO. Casou primeira vez com Frutuoso 
da COSTA. e segunda com Belchior da VEIGA. 

D )  &a F ~ R E L .  Casou primeira vez com Pedro AIiVARES, 
o moço, e segunda com Pascaal XONTEIRO, que levou a família para 
São Sebastião. 

E )  Fulana CAMACHO ou FAREL. Casou com Manuel 
LUIS. 

FfGLIX 
5 1. Jaques m L I X  FLAMENGO, casou em Santw, antes de 

1575, com filha de Jerònimo DIAS e neta de Bartolomeu CAMACHO, 



bisneta de João RAn'iALHO. Vendeu em Santos a João Rodr iyes  
casas que tinha no pátio, as quais tinham sido de Jorge Ferreira. 

'Faleceu antw de 1605. Moraram em São Paulo os seguintes fiihos 
seiis: 

A) Isabel FBLIX. Casada antes de 1595, com Diogo SAN- 
CHES, de quem foi primeira mulher. Em 1597 era falecida, tenda 
feito uma deixa a sua sobrinha Antónia. 

B)  Ascensa FÉLIX. Faleceu em 1616, casada aom Lou- 
renço NüNES, de quem foi primeira mulher. 

C) Jaqnes FÉLIX. Casado com Francisea hlORZILH0, 
filha de João MORZILHO e Catarina ALVARES, mas talvez 
em segundas núpcim, pois tenho leve indício de que tivesse sido 
genro de Pedro GOMES. Em 1598, dizendo-se morador antigo, ca- 
sado e com filhos, obtém com André ESCUDEIRO chãos no ca- 
minha de Ibirapuera. Entre 160'7 e 1610, esteve dois anos conse- 
outivos no sertão. Foi procurador do concelho em 1616, ano em 
que obteve sesmaria com Manuel de Carvalho, e em 1617. Em 1628 
(ou 1632P) teve sesmaria para si e para os filhos Belchior e Do-. 
niingos. Em 1632 foi vereador. Em 1636 era provedor da Mise- 
ricórdia. Em 1641 deu terras aos filhos Domingos e Jaques, para 
povoarem Tanbaté. Foi o filho homônimo e não êle que em lfi46 
fez entrada pelo Embaú, por ordem de Duarte Corrêa Vasqueanes. 
Sua fazenda era no caminho do mar, em terras que foram de mestre 
Bartolomeu . Além dos filhos referidos em trabalho de Carlos da 
Silveira ("Rev. do Arq." XVII, 21), teve uma filha que casou com 
Francisco de GAIA, o qual em 1619 foi procurador do sogro no 
inventário de Diogo Sanches. 

FERNANDES 
I 

Entre os FERNANDES do litoral citarei apenas: 
5 1. Cosme FERNAiiDES. Natural de Portugal. Foi o pri- 

nieiro europeu povoador do nosso litoral, deixado em degrêdo na ilha. 
Cardoso pela expedição de André Gonçalves, que com Américo Ves- 
pucio fêz a primeira exploraçãa da costa, como demonstrou Young 
("Rev. do I. H. e C. de S. P.", VIII, 224). Como expõe Martins dos 
Santos, entre os anos de 1610 e 1616, com outros povoadores, fundou 
em São Vieente a primeira povoação do Brasil("H. de  Santos", I,47), 
mais ou menos oficializada então, como feitoria, sob a administração 
de Pedro Capico, segundo o mesmo autor. Aí fazia tráfico, assim 
como os- demais moradores, com os navegantes portygeses e es- 
panhóis, sendo por êstes conhecido   elo nome de Duarte Peres. Ne- 
gociou em 1527 com Diogo Garcia (id., 49) ; tinha até criação d e  
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porcos na ilha Pequena (ia. 51) ; e seu genro Gonçalo d a  COSTA 
tinha estaleii-o na pôrto. Obteve de Cristóvão Jaques concessão de 
terras (id. 47). Mestre Cmme era bacharel e tinha grande prestígio, 
tanto entre os indígenas wmo entre os demais povoadores.. Apesar 
dêsse prestígio, ou por isso mesmo, foi &em 1531 obrigado a re- 
tirar-se para Iguape, como degredado que era, e os seus sequazes 
sairam com êle da povoa60 (id., 52) .  Martim Afonso foi encon- 
trá-lo em Cananéia, com sua gente e cinco ou seis castelhanos. Foi 
seu genro, Francisco de CHAVES, quem guiou ao sertão a infeliz 
expedição de Pero Lobo. . . Mais uma vez pôsto fora da lei, fortificou- 
-se em Iguape com os espanhóis que se lhe j.untaram. Em 1534, depois 
de atacados pelos portugueses de São Vicente, vieram êles atacar 
a vila (id., 51 e 53). Não mais insistiram os espanhóis na luta, e até o 
fim de sua vida continuou mestre Cosme em degredo, tendo sido 
consideradas devolutas e concedidas a Pero Corrêa as terras de sua 
grande sesmaria. De sua descendência, além das filhas que casa- 
ram com Gouqalo da COSTA e Francisco de CHAVES, nada se pode 
rigorosamente apurar, embora tenha Young encontrado vestígios 
muito posteriores em documentos da região de Iguape. 

$ 2. Pascoal FERNANDES GENOVÊS- Veio com Martim 
Afonso. Estabelecmae com Domingos Pires em 1532, nu Eugua- 
guaçu, a NNW de Luís de Góis, sendo um dos primeiros povoadores 
a a  depois vila de Santos. Casou com Margarida FERNANDES, 
que talvez se possa identificar com a filha de João RAMALHO, de 
nome Margarida, cujo estado S. Leme não conseguiu descobrir. Foi 
quem abriu o primeiro caminho entre Santos e São Vicente. Em 
1539, o capitão-mor Antônio de Oliveira lhe passou carta de ses- 
mana das terras que lhe tinham sido dadas por Martim Afonso. Em 
1545 vendeu terras para quintal ao seu vizinho Bartolomeu Gon- 
çdves, que também foi um dos primeiros povoadores. E em 1545,, 
estando para ir  à guerra, passou escritura de outras, que antes de 
1544 vendera a Braz Cubas. Em 1548, com Martim Vaz, de Ilhéus, 
t h h a  navios que em Laguna capturaram espanhóis e índios, aos 
<luais o capitão-mor Braz Cubas libertou. Em 1552 já era condes- 
tável da fortaleza de Bertioga, reconstruida após a destruição da 
asa forte dos filhos de Diogo de Braga, e em 1562 cra o único po- 
voador existente na ilha de Guaibé. Ainda viveu alguns anos, tendo 
sesmaria na capitania de Santo Amaro. Teve ao menos uma filha: 

A) Maria FERNANDES, casada primeira vez coq Diogo 
hLVARES e segunda vez, c. 1552, com Sebastião FERNANDES, 
oleiro. 

5 3. Antônio FERNANDES. Em 1545, um dêste nome, em 
Santos, foi testemunha de uma escrit,wa passada por Pasooal Fer- 



nandes. Deve ter sido o qne S. Leme descreveu como genro de An- 
tônio RODRIGUES. É: possível que tivesse vindo para São Paulo. 
Mas aqui houve diversos povoadores quinhentistas com êsse nome: 
- Um, analfabeto, foi vereador em 1574 e vendeu porta do conselho 
para pagar o porteira. Em 1575 foi notificado para c q i r  a sua 
testada e dar  conta da porta. Em 1576 esteve em ajuntamento. 
Pode ter sido o que, passando a morar em Santos, lá  foi vereador em 
1589, faleceu dois ou três anos depois e legou à. Ordem do Carmo, 
com instituição de capela e missas, umas terras em São Pa'uio, de que 
olt! tomou posse em 1592. Suponho ainda se possa identificar com 
o que teve em São Paulo chãos que abandonou no Nhumirim Campi- 
nho, isto é, entre o caminho de Ibirapuera e de Pinheiros, entre a rua 
de S. Amaro e a da Consolqão, cujo genro, Domingos AGOSTIM, 
em 1594 pediu à câmara os chãos da sua tapera, onde estava mo- 
rando desde 1590 ("Reg.". VII, 330). - Outro, Antônio F E R  
NANDES LLAVADOR, aqui morava em 1575 ("Actas", I, 69). 
Teria sido êste o sogro de Domingos AGOSTIM? - I3 possível 
qiie o referido genro de Antônio RODRIGUES tenha tido descen- 
dência de mais de um casamento, e tenho dúvidas quanto à. descrita 
em S. Leme, I, 47. 

5 4. Sebastião FERNANDES OLEIRO. Casou c. 1552 com 
Maria FERNANDES, filba de Pascoal FERNANDES supra, 
às qual foi segundo marido. - Morou em Santos. Teve uma filha: 

A)  Isabel FERNANDES. Casou com Silvestre Frauc'isco, 
que da capitania passou para o Rio de Janeiro. 

5 5. Sebastião FERNAXDES? FREIRE. Mestre de açúcar. 
Casou com Beatriz GONÇALVES, filba de Bartolameu GON- 
GALVBS. Morou em Santos. 

5 6. Manuel FERNANDES. Casou com Maria ADORNO, 
filha de Rafael ADORNO. Veio para a capitania em 1563. Esta- 
beleceu-se em Santos, onde teve o engenho de S. Antônio, cuja si- 
tuação Frei Gaspar não log~ou: descobrir. Em 1608, morando em 
Santos, obteve sesrnaria para si e dois filhos ("Sesm.", I, 47). 
Foram seus filhos: 

A) Isabel Justiniano ADORNO. Casou com Francisco NU- 
NES CUBAS (v. CUBAS, $ 1, AB). 

B) João Batista ADORNO. Morador em Santos. Em 1608 
obteve confirmação de terras que lhe doara no litoral o t i o  José 
Adorno ("Sesm.", I ,  45). 

C) Rafael ADORNO. Morador em Santos. Em 1608 obteve 
carta de sesmaria das duas ilhas de Boicueanga ("Sesm.". I, 45). 
Creio que também teve terras em Mogi das Cruzes (v. S. Leme, VIII,  
442). 



D) José ADORNO. Morador em Santos. Em 1608 obteve 
spsmaria com o pai. 

E )  Diogo ADORNO. Idem. Idem. 

I1 

Com êste apelido houve diversos povoadores de Santo André: 
5 1. André FERNANDES. 33 possível que fosse filho de João 

ltamalho (v. R,AMALHO, 5 1 ) .  Em 1556 tinha roças em S. An- 
dré, foi almotacel em 1557 e esteve em ajuntamento em 1558. Em 
S .  Paulo, foi almotacel em 1563. Ideniifico-o com o que foi pri- 
meiro marido de 3f;laria PAIS, e que faleceu em S. Paulo em 1588, 
deixando ao menos os seguintes filhos: 

A)  Apolônia PAIS. Casada com Diogo SANCHES, de quem 
foi segunda mulher. 

B)  Jerônima FEFLNANDES. Primeiro oasada com Fran- 
cisco da GAUA, o moço, e segunda vez com Baltazar GONÇALVES 
MÁLIO. 

C) Isabel FERNANDES. casada com Manuel RODRIGUES 
GóIS. 

D) André FERNANDES. Casado com Susaua RODRI- 
GUES e falecido antes de 1616, tendo deixado os filhos: 

DA) Manuel FERNAINDES VELHO. Casado com Isabel 
RODRIGUES e falecido em 1633; c. g. 

DB) Maria FERNANDES. Casada com Miguel GARCIA 
l%ERNARDES. 

E)  Joso PAIS. Casou primeiro com Luisa da GAMA, f 5  
lecida em 1615, filha de Francisco da GAMA, o velho, e se,-da 
rez oom Susana RODRIGUES, filha de MAR.TIM RODRIGUES 
TENÓRIO e Susana RODRIGUES. Foi Capitão de entradas. 
Teve, além dos referidos por S. Leme, IV, 454, os filhos: 

EA)  Francisco da Gama. Nascido c. 1608, do primeiro ca- 
snmento. 

EB)  André. Nascido c. 1612, também da primeira mulher. 
EC) Maria PAIS. Casada com o capitão DIOGO DOMIN- 

GUES DE FARIA. 
5 2. Diogo FERNANDES. Nos anos de 1556 e 1558 foi es- 

crivão em S. André. Não passou para S. Paulo, segundo creio, em- 
bora tenha aqui havido posteriormente um do mesmo nome. 

5 3. . Gonçalo FERNANDES. Analfabeto. Em S. André, 
procurador do conselho em 1556, almotaoel em 1557, e estêve em 
ajuntamento em 1558. P w u  para S. Paula, onde em 1562 teve 
encargo de trabalhos de fortificqão. Continuou residindo aqui. 



E r a  carpinteiro e tinha fazenda da banda de Ibirapuera. Foi ve- 
reador em 1580, 1581, 1586 e 1587; e alniotacel em 1581. 

Em ,1583 requereu chãos com seu cunhado Afonso DIAS. (I, 
215). Em 1591 ainda aparece, como procurador do genro Baltazar 
RODRIGUES, prestando contas no inventjrio de Damião Simões. 
Teve os seguintes filhos: 

A) Fulana.. . Casada com Baltazar RODRIGUES. 
B) Fulana. . .Casada com Diogo Teixeira de CARVALHO. 
C) Gonçalo FER.NAh'DES, o moço. 
§ 4. João FERNANDES. Foi procurador do conselho em S. 

Andi-é e faleceu em 1555, deixando nm filho. Creio ser o mesmo 
que foi morto pelos índios do sertão (I ,  42). 

5 5. Outro JO~OFERP~TANDES - v. RAMALHO, g 1 - G. 
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Moraram em São Paulo, entre os anos de 1562 e 1575: 
g i. Francisco FEENANDES. Sòmente encontrei duas re- 

ferências, em que é possível tenha havido êrro de leitura do prenome: 
Em 1562 foi encarregado de trabalhos de fortificação (I, 16) e em 
1575, não sendo êle da govefnança, fêz-se ajuntamento em sua casa, 
.com a presença do governador Jerônimo Leitão (I, 65).  

5 2 João FERNANDES. Foi o primeiro tabelião e escrivão 
d a  câmara de S. Paulo, cargo de que desistiu em 1564, sendo subs- 
tituido por Manuel Fernandes. Em 1575 foi procurador do conselho 
na ausência de Domingos Luís, mas por êsse tempo não tinha m a  
na vila. Em 1578, por provisão de Jerônimo Leitão, exerceu de 
novo o cargo de esorix.ão, que em 1579 deixou, para ser vereador. 
E m  1580 figurava entre os moradores da vila que tinham gado solto 
nu campo e nas capoeiras do Guarepe, e em 1582 foi outra vez es- 
crivão, mas tão sòmente de 17 de fevereiro a 3 de maio, em que de- 
sistiu. Ainda. vivia em 1587 no tem? da vila, embora nenhuma 
.outra referência até entãa se encontre, porque nesse ano deliberou 
a câmara indagar dêle se um livro de ordenação qne "soía andar" 
na dita câmara fora comprado com o dinheiro do concelho. E 
ainda era vivo em 1598, em que se distinguia como o "veko" 
("Inv.", I, 150), e creio que até em 1606 (id., p 161). De fato, foi 
ainda êle que em 1600 foi o procurador do concelho a vem,  por sef 
homem pobre, deliberou a &mara remunerar as serviços. Foi seu 
filho : 

A) Manuel FERNANDES AJURA. Cason antes de 1580, 
creio que com filha de Do,min,gs AFONSO, e foi pai de: 

AA) Manuel FERNANDES, o moço. Em 1609 obteve ses- 



maria com o pai. Em 1594 foi curador dos seus sobrinhos, filhos 
d t  Rafael MARQUES 

AB) Antônio FERNANDES. 
AC) Maria F E R N W E S .  Casada com Rafael MARQUES. 
§ 3. Pero FERNANDES. Em 1562 esteve em ajuntamento 

c em 1563 arrematou par três tostões um pedaço de easa +elha do 
conselho. Serviu depois de 1564 como porteiro: por isso, de 1575 a 
1585, sendo pobre e carregado de filhos, foi obrigado a servir de 
novo. 

9 4. Manuel FERNANDES. " o velho". Analfabeto. juiz 
ordinário em 1572; e almotacel em 1573, 1575 e 1585. Creio que 
ainda não morava em São Paulo em 1564. 

§ 5. Manuel FERNANDES, "o moço". Natural de Moura. Em 
1564 foi escrivão da câmara, almotaçaria e órfãos, snbstituindo a 
João FERNANDES. Não sei quantos anos exerceu o eargo. por- 
que já não existem as atas dos anos de 1565 a 1571. Não o tinha em 
1572. É desde então que o encontrei qualificado como " o moço". 
Casou com Susana DIAS, filha de Lopo DIAS, de qnem foi primeiro 
marido, e tinha fazenda da banda de Ibirapuera. Foi juiz ordi- 
nário em 1575; almotacel em 1576, 1582 e 1584; juiz e ouvidor d o  
eclesiástico em 1587; vereador em 1581, 1587, 1588 e 1589. Faleceu 
entre os meses de outubro e dezembro de 1589, no exercício da  vere- 
ança. Foi depois de sua morte que Susana DIAS, com o irmão cap. 
Belehior DIAS CARNEIRO, obteve sesmaria em Parnaíba, para onde 
se mudou com os filhos, casando segunda vez, no comêço do séoulo 
XVII. Dos seus filhos, que foram os fundadores de Parnaíba, So- 
roeaba e Itu, não foram identificados cinco por Silva Leme. Dêstes 
descobri os seguintes: (*) 

A) Francisco DIAS, que em 1593, abrindo covas na praça, 
deu motivo a uma multa imposta a sua mãe. ("Aetas", I, 465). 

B)  Catarina DIAS, casada com Antônio RODRIGUES e fa- 
lecida antes de 1594 ("Reg.", VII, 16). 

C?)  Paula FERNANDES, falecida em 1614, casada antes de 
1596 wm Rafael de OLIVEIRA, de quem foi primeira mulher. 

c*) Estudando com carinho e proficiencia o titulo dos FERNANDES. 
POVOADORES, na "Rev. Gen. Lat.", n. 3. p. 77 e S., Carvalho Franco su- 
prime da lista de S. Leme a filha Isabel FERNAKDES, descrita em S. Leme 
VII, 258. Mostra que esta era filha natural de Manuel DIAS, como declarou 
em teztamento publicado em 1937. O autor concorda com o acréscimo dos 
trks que descobri, e, por sua vez, fundando-se em outro inventário que 
ainda não consultei. faz o de outras três filhas do  tronco: - Agostinha 
DIAS, Maria MACHADO e Margarida DIAS. Desse modo fica ainda in- 
completa o rol. 



IV  

Moraram em São Paulo, depois de 1575: 
5 1. Marcos FERNANDES, "o velho". Irmão de Messia 

FERlNANDES (Messiauçú), que casou com Salvador PIRES, de 
Isabel FERNANDES, que casou com PEDRO NUNES, e de h- 
tônio FERNANDES, infra. Segundo Pedro Taques e Silva Leme, 
teriam sido filhos de Antônio FERNANDES e netos maternos de 
Antônio RODRIGUES, o povoador de S. Vicente, companheiro de 
Iiamalho. Embora tenhamos já encontrado em S. Paulo um An- 
tônio FERNANDES, que aqui vivia nos anos de 1574 a 1576, creio 
que êsse não foi o genro de Antônio Rodrigues e não tenho ele- 
mentos para verificar essa ascendência. E devem ter-se em vista 
no estudo dêste ramo dos FERNANDES muitos que são conexos com 
os ÁLVARES e até com os RBMALHOS. - Marcos FERNANDES, 
de que se trata, teria sido também dos GONÇALVES, pois uma neta 
sua, filha de João MESSER GIGANTE, chamou-se Isabel GONÇAL- 
VES. E o cnrador dosseus órfãos foi Baltazar G0NÇALVES.- Assi- 
nou termos de ajuntamento em 1576, 1578 e 1583. Em 1579 trouxe das 
capitanias de cima, isto é, do E. Santo, traslado de sentença de de- 
gredo de Frutuoso da Costa, que seu cunhadoGaspar AFONSO, pro- 
curador do concelho, exibiu à Gmara. Em 1580 faltou à procissão de S. 
Isabel. Faleceu, assassinado por Antônio Fernandes AIA, antes de 21 
de fevereiro de 1583, data em que sua viúva obtém dada de chãos I, 
202). Foi casado com Maria AFONSO, de São Vieente, 
filha de Pedro AFOSSO e de uma tapuia, a qual diz o manuserita 
na "Revista" do Instituto, que omite êsse casamento, teria também 
sido casada com Pedro ÁLVARES FERNANDES. Silva Leme 
atribuiu toda a descendência de Maria AFONSO a Marcos FER 
NANDES, por haver nela um filho dêsse nome. Deve, porém, ob- 
servar-se que TODOS os outros são ÁLVARES, havendo entre êles 
Pedro ÁTIVARES, e que êste casou em S. Paulo antes de 1599, não 
tendo portanto nascido depois da morte de Marcos, FERNANDES, 
o velho. Ou tem-se de atribuir a Marcos FERNANDES uma as- 
cendência ÁLVARES ou a geração de um único filho de Maria 
AFONSO, considerando-a, quando casou com êle, viúva de Pedro Á1- 
vares, apesar de que o manuscrito antigo desse o primeiro e não o se- 
gundo, de época muito próxima do autor". - O que acabo de trans- 
crever é o que escrevi na primeira ediaáo dêste trabalho. Nada mais 
encontrei de positivo. V. o que a respeito deixei dito no título ÁL- 
VARES. - Para explicar o parentesco abaixo declarado com Bal- 
tazar GONÇAZiVES, poder-se-á admitir, entre outras hipóteses, a de 
que Marcos FERNANDES, o velho, tivesse casado mais de uma vez, 
sendo viuvo de uma GONÇALVES OC ÁLVARES quando casou 



com Maria AFONSO. Assim, poderiam ser filhos dêle, como en- 
tende S. Leme, mas de diferentes leitos: 

A)  Marcos FERNANDES, o moço. Dêste, S. Leme nada 
descobriu. Desde 1575 o encontrei entre os moradores de São Paulo. 
Nesse ano, não mandou gente ao consêrto da. ponte ("Actax", I, 
133). Em 1580, faltou na procissão de Santa Isabel e nãa cobriu 
os muros (133 e 136). Em 1581 foi obrigado; como outros, a dar  
uma peça para fazer caminho. Em 1583, com os sms "irmãos" 
GONÇALVES, o b t e ~ r  chãos no caminho "que vai para a cruz'' 
("Reg.", I, 5). Em 1587 esteve em ajuntamento ("Actas", I, 
134). Depois disso, desapareceu do cenário piratiningano. Tinha 
passado a morar em Smtos, onde adquiriu chãos dos Padres da 
companhia. E depois, estando casado com Maria de AGUIBR, 
estabeleceu residência na Conceição. Em 1602 o casal vendeu os 
referidos chãos à Ordem do Carmo. - Eram êles situados junto 
i ponte que foi de Bartolomeu Carrasco, oude depois se estabeleceu 
o Convento de Santos. - Em 1616 foi provido no cargo de nieirinho 
do campo, pelos muitos serviços que havia prestado ("Reg.", 11, 
381). Em 1616 e em 1619 ainda encontrei referêmias a êle, nos 
inventários de Henrique da Costa e de Francisco Verno. Neste, deu 
quitação de tudo quanto "dera" ao defunto. - Cp. $ 2 infra. 

B)  Pedro ALVARES, o moço. Casou com Ana FAREL. Foi 
almotacel em 1598. Tinha fazenda em Quitaúna e casas na vila. 
Faleceu em 1609. G:?raeão em S. Leme, I, 6. 

C) Simeão ÁLVARES. Foi da governança de São Paulo 
desde 1600, e grande preador de índios. Em 1622, os seus pom- 
bpiros, com os de outros moradores de São Paulo, f i r a m  grande 
caçada ilícita, que provocou devassa. Em 1627, sendo juiz ordi- 
nário, recebeu manda60 para seguir até Maraxubava e prender An- 
tônio Raposo Tavares e Paulo do Amaral. Mas em 1628 estava com 
seus quatro filhos no Tibagi, e em 1629 capitaneou a destriiição de 
S. Antônio. Foi casado (c. 1600) com Maria LUIS, filha de Do- 
mingos LUIS GROU. Já  era falecido em 1636 ("Inv.", VII, 295). 
Geração em S. Leme, I, 3. 

D) Maria AFONSO. Casou antes de 1609 com Sebastião 
PERNANDES CAMACHO e faleceu em 1634. Geração em S. 
Leme, I, 6. 

E) Francisca ÁLVARES. Casou três vêzes: primeira, com 
Antônio de ZOURO; segunda, com Henrique BARWELL; terceira, 
com Simão JORGE, o moço. Com geração dos três maridos. 

Catarina ALVARES. Casou d u q  vezes: primeira, com 
João MORZILHO; segunda, com João GOMES SARDINHA. Com 
geração. 
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g 2. Marcos FERNANDES, o POLAIO. Em 1578 ficou 
risento de trazer palha para a casa do conselho ("Actas", 1, 118). 
Em 1579 e 1584 estava em caminho para o ser%& e foi intimado a 
não ir (152 e 238). Suponho que êste fôsse o filho de. João Ra- 
malho, de nome Marcos. 

5 3. Sebastião F E R N M D E S  - Assinou têrmo de ajuntamento 
em 1576. E nada mais se soube de positivo, a seu respeito. Suponho 
que fôsse casado com filha de Jerônimo DIAS, tendo deixado 08 

filhos : 
A) Sebastião FERNANDES CAMACHO. Casado antes de 

1609 com Mana AFONSO, filha de Marcos FERNANDES ( o )  e 
Maria AFONSO. 

B) Paula FERNANDES. Casada com Jorge de E D U .  
$ 4. Bartolomeu FERNANDES. Casado antes de 1570, com 

Ana RODRIGUES. Não descobri sua origem, mas atribuo a êle e 
não à mulher o nome CABRAL que aparece em sua descendência. 
E ra  ferreiro, analfabeto. A mais antiga referência que achei é de 
1578. Nesse ano foi intimado a não ensinar o ofício a um indio que 
tinha em casa E em 1580 a cominação foi mais forte: era êle obri- 
gado a expulsar de casa o índio Gaspar. Em 1584 depôs sôbre pre- 
ços do ofíoio. Estava doente em 1586 c faleeeu em 1594. Tinha 
.chãos no caminho da cruz e fazenda da banda do Ipiranga. Dm 
seus filhos descobri os seguintes: 

A) Isabel RODRIGUES. Unica mencionada por Silva Leme. 
Casou em 1583 com Belchior da COSTA, de quem foi primeira 
.mulher. 

B) Messia RODRIGUES. Referida por Silva Leme sem fiii- 
.ação. Faleceu antes de 1631, e foi casada antes de 1594 com João 
SOARES. 

C) Antônio RODRIGUES CBBRBL ,Tendo perdido seu 
quinhão de herança, em executivo movido em 1611 par João VIEIRA 
SARMENTO, passou para o Paraguai, onde casou com Joana de 
ESCOBAR. Em 1612, com o nome de Antônio FERNANDEZ 
CABRAL, era do Cabildo de Ciudad Real. Com o de Antônio RO- 
DRIGUEZ CABRAL, em 1621 era capitão na mesma cidade e acom- 
panhou f i a sco  em sua visita às reduyóes do Paranapanema. Teve 
ao menos uma filha: 

CA) Ana RODRIüUES. Nascida em Guairá e falecida em 
, Parnaíía em 13-5-1634. Casada em Gnairá com Bartolomen de $'O- 
ZALES, de quem foi primeira mulher. 

D) Pedro FERNANDES CBBRAL. Acompanhou o irmão, 
indo para o Paraguai, e também ainda vivia em 1621. Suponho que 
&te (ou o irmão em segundas núpcias), foi casado com Maria de 



ZOKEGA, que já seria viúva quando casou com Baltazar FER- 
NANDES e veio para o Brasil com uma filha do primeiro marido: 

DA) Maria de TORALES. Casou (no Paraguai) crom Ga- 
biiel PONCE DE LEÓN. Veio para o Brasil com o marido r filhos, 
assim como a mãe e a prima. 

5. Domingos FERNANDES. Ferreiro, anzoleiro. Assinou 
os têrmos de ajuntamentos em que esteve presente. Já morava em 
S. Paulo em 1578 (I ,  133) e tinha fazenda da banda da ponte 
grande (I, 237). Em 1585 foi com forja na companhia do capitão 
Jerônimo Leitão e no ano seguinte suspeitava-se que estivesse no 
sertão fazendo ferramenta para os índios (I, 302). Em 1587 põe 
taxas no seu ofício (I, 313). E em 1588 foi obrigado a mandar os 
seus aprendizes à vila para uma diligencia (I, 350) e multado por 
desobedecer às taxas oficiais ( I ,  354). 

§ 6. Braz FERNANDES. Sapateiro. Em 1578 arrematou 
a oficina do defunto Damião Simões. Fôra genro de Álvaro ANES. 
Em 1579 não aceitou o cargo de carcereiro. Em 1580 estsve em 
ajuntamento. Em 1590 foi um dos designados por Braz Cubas 
para o lugar de alcaiúe. E, em 1602 não tendo ido para o sertão 
com Nicolau Barreto, teve dois votos para juiz. 

$ 7. Simão FERXANDES. Em 1578 assinou termo d i  ajun- 
tamento (I,  124). 

§ 8. Baltazar FERNANDES. Em 1579 esteve em ajunta- 
iiento I, 142). 

$ 9. Antônio FERNANDES. Irmão de Marcos FERNAN- 
DES, o velho, e &fessiauçú. Assinou termos de ajuntamentos em 
I580 e 1587 (I,  164, 167 e 334). Casou com sua parenta Maria FER- 
NANDES e faleceu em 1599 no Rio de Janeiro, em regresso de An- 
gola. Geração em S. Leme. I ,  47. 

$ 10. Gil FERNANDES. Em 1581 morava no Pcquerí, 
termo da vila, com o genro Manuel CORRÊA (I, 180). 

5 11 Miguel FERNANDES. Faltou em 1581 à procissão de 
S. Isabel (I, 180). 

5 12. Gaspar FERXANDES. Declarou ("Reg." VII, 107 + 
I, 42) que se estabeleceu na capitania c. 1561. Mas certamente en- 
tão estêve no litoral. Casou muito depois com Domingas ANTUNES 
filha de Antônio Preto. Em 1583 já estava aqui estabelecido (I, 
221) e morava da banda de Pinheiros. De 1584 a 1587 foi escrivão 
do campo. Em 1590 foi à guerra de Jerônimo Leitão. Foi procu-. 
rador do concelho em 1531 e vereador em 1595. Faleceu em. 1600 
na Embiassava, deixando filhos que são descritos por Silva Leme, 
TII I ,  323. 

$ 13. Lucas FERNANDES (PINTO). Irmão do precedente. 



Veio para a capitania c .  1578 ("Reg.", I ,  45; "Sesm." 1, 99). Em 
1583 estava no sertão ("Aetas", I, 221). Só aparece regula-mente 
em atos da vida pública e civil de 1591 em diante. Ocupou váriar 
vêzes cargos da república e faleceu depois de 1632. Foi casado com 
Maria NUIiES e deixou ao menos os seguintes filhos: A) Isabel NU 
XES; B) Diogo VAZ PINTO; C) Miguel VAZ PINTO: D) 
Custódio NUNES PINTO. 

V 

Moraram em São Paulo, depois de 1585: 
$ 1. Diogo FERNANDES. Aparece em atos públicos de 1587 

em diante. Foi juiz em 1589, 1591 e 1593; e vereador em 1598. Serta- 
ilista, não sòmente esteve na entrada de Jerônimo Leitão e em outras 
como fêz entrada sua, pelos anos de 1595 e 1596 ("Iuv.", 111, 60). 
Tinha sitio da  banda de Pinheiros. Foi casado, e uma filha sua ca- 
sou com Domingos de GÓIS. 

$ 2. Francisco ~'ERNANDES. Eni 1585 e 1586 morava em 
São Paulo. 

5 3. João FERNANDES (GERALDO). Nascido na Madeira, 
e. 1549. Casou em São Paulo, primeira vez, antes de 1590, com 
filha de André de BURGOS, e segunda vez, creio que antes de 1598, 
com Isabel MENDES, filha de André MENDES e Isabel AF'ONSO. 
i4:m 1590 obrigause a cortar carne (I, 398) e em 1593 foi almotacel 
1, 479). Em 1598 tinha casa da banda da cruz (encruzilhada dos 
caminhos de Ibirapuera e Ipiranga) ("Reg.", VII, 57 e 67). Por 
êsse tempo, era João FERNANDES, "o moto". Passou mais tarde 
a morar em Juqueri, termo de Parnaíba, onde velho, muito velho, 
enviuvou em 1633 e ialeeeu em 1639. Por ocasião do inventário de 
Isabel Mendes, ainda tinha terras em Ibirapuera, partindo com as 
de Pero Domingues, a 100 b rqas  para a banda de Ipiranga, quelhe 
haviam sido dadas em pago dos chãos que largara para a construção 
da  igreja matriz. Não me consta que tivesse geração $a primeira 
n~ulher. Da segunda, porém, além de três filhos falecidos antes de 
i633, teve ao menos os seguintes: 

A)  Salvador AMBRÓSIO MENDES. R'midiu em I tu  e foi 
primeiro casado com Ana BODRIGUES CABRAL, filha do Úrsulo 
C'OLAGO e Vieência da COS,TA, e segunda vez creio, com Catarina 
BICUDO TAVARES, filha de Diogo da COSTA TAVARES e Maria 
RICUDO. 

B) João MENDES GERALDO. Morou em Parnaiba. Ca- 
aado com Maria BICUDO, filha de Vicente BICUDO, e Ana LUIS. 

C) Sebastião MEKDES GERALDO. Casado em Parnaíba 
-zom Maria de CHAVES, de quem foi segundo marido. 



D) Dionísia FERVANDES GERALDO. Casado com IsabeY 
do PRADO. 

E )  Belchior FERNANDES GERALDO. Em 1633 foi t e s t e  
m u d a  do testamento da mie. ( ? )  

$ 4. Luís FERNANDES BUENO - v. BUENO, $ 1 - B. 
FERREIRA 

Foi só no litoral que encontrei indivíduos dêste apelido fixadoa 
no século XVI. De alguns, entretanto, a descendência logo veio. 
para o planalto. 

$ 1. Jorge FERREmA. C. F. Veio para São Vicente com 
Martim Afoaso e casou com Joana RAMALHO. Fundou povoa$n n a  
ilha Guaibé, estabelecendo-se em Itapema. Teve aí terras e m  o sogro e 
cunhados. De 1543 a 1547 foi loco-tenente do donatário da capitania 
de Santo Amaro. Foi capitão-mor da de São Vieente de 1556 a 
1557 e entre os anos de 1567 e 1571. Em 1565 foi ao Rio com Estácio 
de Sá e lá obteve sesmarias, para si e para filhos e, genros. Conti- 
nuou a residir em Santos, onde ainda viria em 1581, oomparecend* 
nesse ano ?i junta das duas vilas, convocada para decidir sôbre guer- 
ra ("Actas", I, 280). Geração em parte descrita por S. Leme, IX, 66. 
As duas filhas aí indicadas, que arnbas tiveram descendentes estabe- 
lecidos no planalto, devem acrescentar-se ao menos: 

A) Uma, casada com Cristovâo MONTEIR.0, O casal passou 
para o Rio de Janeiro e deixou gera&. 

B ? )  Marquesa FERREIRA. Teve terras no Rio de Janeiro. 
C) Baltazar FERREIRA. Em 1564, conta Frei Vicente, 

lutou com um monstro marinho na praia de Santos. 
$ 2. Diogo GONÇALVES. Natural do Pôrto. Mestre de .  

o$Úcar. Casado com F'rancisca CUBAS, filha de Gonçalo NUNES 
CUBAS. O c a l  morou em Santos e estêre em Portugal em 1575,. 
6oando então a seus t,ios, lá  moradores, um casal que lhes cabia, por 
Iieranga de Goncalo NUNES. Teve ao menos: 

A)  Gaspar CUBAS. Katural de Santos. Casou c. 1591 com 
Isabel SOBRINHA. Morou em São Paulo, onde foi da governança, 
tendo posto de capitão. Faleceu em 1648. Geração em S. Leme, VI, 221. 

FIGUEIRA 

$ 1. Antônio FIGUEIRA. V. PINTO, $ 3 B. 

E'RAKCISCO 

Algnns povoadores sòmente foram conhecidos por êsse sobre-. 
nome: 

5 1. Silvestre FRANCISCO. Analfabeto. Esteve em ajunta-. 



tdmento em 1576 (I, 105) e em 1579 contratou corte de gado (142). 
Passou para o Rio de Janeiro, onde morava em 1600, quando fc '  '1 men- 
cionado como devedor no inventário de Gaspar Fernandes. E m  
1609, já viuvo, fez doação em Santos à Ordem do Carmo de terra 
"que lhe fora dada em dote de casamento por Pascoal F E R  
KANDES, o velho, Caramuru de alcunha (sic), e por sua muiher 
Nargarida FERNANDES, ambos defuntos, avô e avó de Iaabel 
FERNANDES, sua mulher, que foi dêle dito Silvestre FRAIV- 
CISCO, filha de Sebastião FERNANDES oleiro e de sua mulher 
Maria FERNANDES". Em 1609 obteve chãos na nova p3voação 
de Angra (Sesm.", I, 95). 

$ 2. Manuel FRANCISCO. Em 1585 casou em S. Paulo com 
uma órfã, e obteve carta de chãos (I, 259). Em 1593 foi morto pelos 
índios do sertão, no regresso da bandeira de Macedo e Grou (I ,  476). 

FREIRE 

Sebastião FREIRE. V. Sebastião FERNANDES ( ? )  FREIRE 
(FERNANDES, I, $ 5.) 

5 2. Diogo FREIRE. Morava em S. André em 1556, sendo 
multado por sair da vila sem licença ("Actas", 49). 

YREITAS 

$ 1. Sebastião de FREITAS. Kasceu em Alagôa, Silves, M -  
:ame. Filho de Manuel PIRES. Estêve na Bahia como soldado 
da- companhia de Gabriel Soares, na exploração do S. Francisco. 
Passando para S. Pailo, casou em 1592 com Maria PEDROSO, 
filha de Antônio RODRIGUES (de ALVARENGA) e Ana RI- 
IIEIRO. Morava em Piratininga ("~esm.  I, 50 "Reg". VI1 55). 
Foi almotacel em 1596 e 1598; juiz ordinário em 1600, 1624 e 1626, 
vereador em 1604 e 1609. Obteve provisão de cavaleiro em 1601 
("Reg." I, 105). Estêve em 1594 na companhia de Jorge Corrêa, 
eni 1595 na de Manuel Soeiro, em 1599 no socorro a Santos; teve 
em 1608 provisão de capitão da vila; mandara ao sertão em 1616 
nm menino seu filho na bandeira de Antônio Raposo; e estève em 
1.625 na bandeira de Guairá. Geração em Silva Leme, VII, 169). 

FRIAS 

8 1. Bento de FRIAS. Creio que morava no litoral. E m  
1575, em S. Paulo, fêz uma arremataçáo no inventário de Darnião 
Simôes, para pagar em Santos. 2 possível que fossem seus filhos: 

A) Gonçalo de FRIAS. Estêve em 1593 em ajuntamcnto (I, 
475). Em 1599 e 1607, respectivamente, foi testemunha doa lesta- 
ruentos de Maria Gonçalves e Belchior Carneiro. 



B) Francisco da FRIAS. Faleceu antes de 1603. Foi o pri- 
meiro marido de Vitória GONÇALVES, que casou depois com Luís 
EANES. 

Nenhuma pessoa dêste apelido encontrei mencionada nos docu- 
xcentos do shulo XVI. E devo fazer grande alteração no título 
descrito por S. Leme. 

g 1. Estêvão FURQUIM. Francêq. Natural da Lorena. Não 
i ú i  o primeiro marido de Swaua MOREIRA, que, como adiante ex- 
nliro. antes de casar com Pedro ÁL-VARES CABRAL, teve outro 
r - - - I  ~ ~~ 

indivíduo como primeiro marido. Nem pude verificar se aqui morou. 
Foi filho dêle e não dela: 

A) Cláudio FURQUIM FRANCBS. Casou três vêzes em São 
Paulo, mas em ordem diferente da que se encontra em S. Leme. Sua 
primeira mulher foi Isabel PEDROSO, filha da referida Susana 
MOREIRA e enteada do referido Pedro ÁLVARES. No inventário 
desta, em 1613, deelars-se que êle tinha casas n a  vila, tenda de ou- 
rives, etc. Maria da SILVA, falecida em 1616, foi a sua segunda 
inulher. E a terceira Ana Maria de CAMARGO. Cláudio Fnr- 
quim não nasceu em São Paulo Numa das árvores de costado da 
cônego Roque, originalmente escritas por P .  Taques, se lê que era na- 
tural de "Nancy". E no Arquivo do Estado, no inventário de Fran- 
cisco Lourenço, pude ver que em 1643, com mais de trinta anos de 
residência em São Paulo, Cláudio passou um recibo de "dos pa- 
taques". Geração em S. Leme, VI, 237. 

GALEGO 

1. João GALEGO. Analfabeto. Morou em Santo André, 
onde foi rendeiro, coimeiro e porteiro. P w o u  para São Paulo, onde 
também foi porteiro, sendo-o ainda em 1572. 

GAMA 

4 1. Francisco da GAMA. Já morava em São P a d o  em 
1584, com fazenda da. banda de Pinheiros. Foi almotacel em 1589, 
1601 e 1611; procurador interino dos índios em 1601; vereador de 
barrete em 1602; procurador do concelha em 1610, 1611 e 1612; es- 
crivão peto pelouso 6m 1614; e contador em 1616. Como se vê no 
inventário de Filipa Vicente, também advogava em 1615. Foram 
seus filhas: 

A) Francisco da GAMA. Alfaiate. Estêve nas entradas de 
João Pereira de Sousa e de Domingos Rodrigues, faiecendo em 



1600. Foi 'asado com Jerônima FERNANDES, de que foi primeiro 
marido, filha de André FERNANDES e Maria PAIS. 

B) Luisa da GAMA. Foi a primeira mulher de J L ~ O  PAIS, 
irmão de Jerônima FERXANDES, supra. 
GARCIA 

5 1. Mi,~el  GARCIA. Estêve em ajuntamentos eu. 159% 
;593, 1596,1597 e 1600 (I, 448, 478; 11, 11, 29 e 72). Em 1593 re- 
grstrou marca de gado ("Reg.", I ,  67) e em 1597 foi almotacel. 
Tenho dúvida em identificá-lo com &ligue1 Garoia (BERNAKDES), 
mestre de armas, que foi casado com Maria FERNANDES, filha 
de André FERNANDES, e falecido, em 1640, o. g. ("Inv.", XIII ,  
;35), Comp. RODRIGUES, I,  83 . .  . 

4 1. João FERNAKDES - v. FERXANDES, v. 5 3. 
5 2. Xiguel GARCIA CARRASCO (V. CARRASCO, $ 3 ) .  

GERALDO 

5 i. João FERNANDES - v. FERNANDES, r.. $ 3. 

GIL 

5 1. Gonraio Gil. Antes de 1574, um dêste nome, com Cle- 
nteute FERREIRA, tinha sesmaria, no Rio de Janeiro, ent Sapo- 
pema. Outro ( ?), em 1583, depôs em São Paulo sobre a grave questão 
de ter ou não Lucas Fernandes (8) levado forja ao sertão (I ,  221) 
e foi em escolta prender espanhois fugidos (I,  223). E nenhuma 
6utra referência a qualquer GIL no planalto em dezenas de anos.. . 
Afinal, em 1615, a fazer matrícula de carijós, eis que surgem dois: 
Gon~alo GIL, simplesmente, e Gonçalo GIL RAMALHO ("Reg.", 
V I I ;  143 e 146). Lembrando que Gonçalo CAMACEIO, conforme a 
li$áo dos linhagistas, foi casado com uma neta de João RAMALHO, 
filha de Jorge FERREIRA, podem identificar-se com êle o GIL da 
sesmaria e quiçá o da  escolta. E o RBMALHO seria dele oriundo. 
&Ias o outro não. Ê s e  é o que foi primeiro casado com Maris LUIS 
L- segunda com Catarina GOXÇALVES. Silva Leme nos dá notí- 
cia dêle, VIII, 36 e 102, considerando-o, na dúvida, filho de Sebas- 
fiáo GIL e Feliciani DIAS. Esta filiação não é admissível. A 
primeira referência a Sebastião GIL que encontrei é a de que morava 
e ~ n  Alanaqui em 1614. Não é verdade que tivesse sido juiz em 1585, 
como diz Silva Leme. Pondo de lada 9 Gonçalo da escolta, vemos 
qiie êsse GONQALO GIL, nas manifestag0es da vida oivil foi eon- 
tempodneo da  mesma geração do seu suposto pai. Geração da pri- 
iiieira mulher em Silva Leme, I, 16. 
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ff 
%: r$ GODINHO ti 5 1. Francisco GODINHO. Casado com Joana FERNAh'- 
E- * DES. Residia no Espírito Santo. Em 1598, o filho adiante descrito 
x.:. pedia para êle chãos em São Paulo ("Cartas de Datas", 81). Em 
% 1607 dissolveu sociedade que tinha com Bartolomeu GONÇALVES @ * na propriedade de uni navio, ficando único dono dêste. Faleceu 
g, em 1610 (Inv.", 11, 481). Teve ao menos o filho: 
?..~ 

f 
A) Manuel GODINHO DE LARA. Vindo do Espírito 

Santo, casou em São Paulo, c. 1598, com Maria de CHAVES, filha 2. 
í. de Domingos DIAS e Mariana de CHAVES. Depois de resid* 
2 muitos anos em São Paulo, onde foi da governança, passou para 
P Mogi das Cruzes, e aí faleceu em 1655. Geração em S. Leme, I 
-3: IX, 54. 
2~. 
2. 

i: GODOI 
g r: $ 1. Baltazar de GODOI. Nasceu em Albuquerqiie, Castela, 
i? 
% c. 1561. Veio para São Paulo com cêrca de 30 anos de idade e aqui 
5. . A casou com Paula MOREIRA, filha de Jorge MOREIRA e Isabel 
. . v, VELHO. Durante muitos anos foi da governanfa da terra. V+ 
i 
5 

reador em 1597, 1600, 1609, 1613, 1617, 1628, etc. Em 1603, 
k', quando os paraguaios "descobriram" o caminho ,para São Paulo ( !) 
> :  e aqui mandaram qxatro soldados incumbidos de estabelecer re- 
g lações comerciais, ter-se-ia disposto a casar uma das suas filhas com 
s: 
e~ Francisco Benitez, filho do capitão Alonso Benitez, "teniente" da 
.,: 
t'. Vila Rica, e, estando proibido o caminho, em 1615 dois filhos seus 
E 
8: ~ 

conduziram até o salto do Guairá quatro portugueses ("Bandeirantes 
f. i i r :  Paraguai", docs. I1 e 111). Em 16X3 foi provido no ofício de 
i' jiiiz de órfãos. Geração descrita por S. Leme, VI, 3. 
g 
7. 
il 

GõIS 
,"r 5 1. GIL de GÓIS DA SILVEIRA. Comendador da Ordem 

E d a  Cristo. Nasceu e +eu em Portugal. Segundo Pedro de Aze- 
s, 
i . .  vedo ("H. da Col. Port. do Br.", 111, 212), foi o progenitor dos pri- 
ri 
i. . , meiros dêste apelido que vieram para a capitania: 
r 
i. A) Luís de 6615. C. F. Casado em Portugal com Catarina de 
r _ ~  
&. ANDRADE E AGUILAR. Veio com Martim afonso, em 1532 se 
5 cstaheleceu no Enguaguaçu, defronte ao canal da Bertiaga, na base 
&', 
.r 

do outeiro de Santa Catarina. Segundo Martins do Santos (oh. cit., 
I, 206), em suas teimas, s i tuada entre as atuais ruas Conselheiro 

8: 
g., Xébias ao S e Braz Cubaz ao N, ficam as ruas: Constituição, Xavier 

da Silveira, Visconde do Rio Branco, General Câmara, Rosário, e & 
g.. praca Teles. Acompanhou o irmão Pedro do GÓIS em suas tenta- 

g: 
e ., 



tivas de exploração da capitania de S. Tomé e foi seu representante 
na administração, e sucessor no domínio de suas propriedades na de 
São Vicente. Segundo o mesmo autor, além de ter sido em terras 
suas que se construiu a Misericórdia, foram êle e sua mulher que 
erigiram a capela de Santa Catarina, que foi a primeira sede 
da paróquia de Santos (id., id;, 156). Em 1545 fêz com Braz 
Cubas demarcação amigável das sesmarias, confinantes no litoral, es- 
tabelecendo-se como limite o curbo do Jurubatuba, desde a sua barra 
até a eaheceira, no alto da  serra, e em 1549 registrou todos os docu- 
mentos que caracterizavam a sesmaria concedida em 1532 a Pedro 
de GÓIS. Passou para o reino em 1553. Introduziu em Portugal 
n fumo petum, como informa Damião de Góis "depois, sendo viúvo, 
se fêz na índia dos da Companhia 20 nome de Jesu" (D. de C., ap. 
nota às "Cartas do Brasil", de Náhrega, p. 112). Teve ao menos 
os filhos : 

AA) Pedro do GOIS. Rfencionado pelo pai em carta a. el-rei, 
de 1548. 

AB) Cipião de GOIS. Cason com Maria de BRITO. Morou 
em São Vicente e substituiu em 1554 o pai na administração do en- 
genho e das terras da sesmaria. Esteve em demanda, suscitada pelo 
capitão-mor Braz Cubas a respeito das terras do Jurnbatnba. Em 
1555, deixando como procurador na capitania o tio Gabriel de COIS, 
foi para o Paragnai com a mulher e outros, acompanhando o eapitão. 
Juan de Salazar e sua mulher e outros castelhanos, e levando gado 
que lá proliferou e deu origem às grandes criações da Vacana. Es- 
tudou proficientemente essa viagem' Sergio Buarque de Holanda, 
em artigo publicado no "Estado de São Paulo". 

AC 1 )  Cipriano de GÓIS. Se r&o é o mesmo precedente, acom- 
panhou-o na ida para o Paraguai. Morava em Assunção em 1556, 
segundo Maehain. 

AD) Vicente dc GÚIS. Também foi para o Paraguai  em^ 
1555. Lá fêz testamento em 1580. Tinha a filha: 

ADA) Catalina (de GOIS). 
AE) Cecília de W I S .  Casou com Domingos LEITAO. Já 

era viúva em 1580, em Lisboa. 
B) Pedro de GÓIS. F. C. R.. Veio com Martirn Afonso e soom- 

yanhou-o ao campo. Em 10 de Outubro de 1532, na vila de Pera- 
finim - a que não subsistiu. - obteve m a  sesmaria, cinco dias 
depois demarcada pelos louvados João Ramalho e Antônio Rodrigues,~ 
'.línguas desta terra, nela estantes de 15, 20 anos", como reza o au- 
to. Deixado na capitania como um dos assistentes militares do ca- 
3itão-mor Gonqalo Monteiro. Estabeleceu na capitania o engenho 
da Madre de Deus, situado nas terras do Jurubatuba, com uma ca- 



pela, na parte fronteira. ao atual Valongo de Santos, como diz 
Martins dos Santos (id., id., 189). Em 1534 foi gravemente ferido 
nc iufeliz ataque dos vieentinos aos espanhóis que se tinham forti- 
ficado em Iguape com a gente do bacharel (id., id., 53). Eni 1537 
fêz o registro da sua sesmari- com todos os traslados. Retirou-se 
em seguida para Portugal, de onde voltou ao Brasil para estabe- 
lecer-se na sua donatária, a capitania de SBo Tomé, em que procurou 
também introduzir a indústria do agúcar, mas de onde teve afinal 
de retirar-se, indo para o reino. Ainda veio ao Brasil como ca- 
g t ã o  da amada  de Tomé de Sousa. Ficou com o pôsto de capitão- 
mor da armada do Brasil. Em 1553, comandando a flotinha que 
trouxe a São Vicente o ouvidor geral e o provedor-mor, ainda esteve 
em São Vicente. Diz P .  Taques que faleceu em São Paulo, porém 
nada encontrei que autorize a supor tivesse vindo ao campo tantos 
aiios depois do em que aoompanbou hlaxtim Afonso a. Piracininga. 
- A sesmaria de Pedro de GOIS, que em 1575 pertencia a Domingos 
Leitão e sua mulher Cecília de W I S ,  vinha do litoral até o campo, 
com divisas descritas no auto de demarca$io de 1532. No litoral, 
çm que ela confrontava com as terras de Henrique Montes, depois 
doadas a Braz Cubas, abrangia os vales dos rios que têm atualmente 
cs nomes de Jurubatuba, Quilombo e Dlogi, 1;mitando-se a SE. com 
as terras de Henrique Montes, nreio que dadas depois dessas, a par- 
tir da serra do Cabucu, peló divisor das +as, de um lado, do rio 
Jurubatuba, e do outro, dos rios Jaguarèguava e Itatinga (nomes 
modernos) ; e a W. com o antigo caminko de Piratininga. No pla- 
nalto os seus limites eram estes: (1) Do Capetevar (ponto próximo 
cia cabeceira do Jurubatuba) até entestaz com um rio que corre de 
E. para W - Em 1674, o padre Craveiro, reitor do Colégio de São 
Paulo, anotando de próprio punho certidão que obteve do documento 
registrado, como se lê em Azevedo Marques, declarou não ser bem 
conhecido êsse Capetevar, "que devt.. ser algum morro" e que o rio 
inencionado era o iinhembi, ou Tietê. Em conformidade com essa in- 
terpretacio, que me parece razoável, atrevo-me a identificar a Ca- 
petevar com o pico do Itaguagii, a NE. do Alto da Serra, e a es- 
tabelecer a linha divisória oriental da sesmaria aproximadamente 
pelo curso do Taiaçupcba, que entra no Tietê entre Poá e Mogi das 
Cruzes. E '  uma linha aproximadament.6.do mesmo rumo, porém 
situada a E. da que Gentil Moura, como em título CUBAS mas- 
trei, erradamente, considerou divisor oriental, não de Pedro de GÓIS, 
mas de Braz Cubas. 2) Depois, ao N., a divisa da sesmcria, que era o 
seu fundo, tinha de ser o mesmo rio, seguindo o seu curso, "até" Ygoar 
por terra em outro rio que tem aí o outeiro". - Assim inteppretou 
êste trecho o padre Craveiro: "E pelo rio Anhembi abaixo até o 
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rio Maquerobi, que está junto à aldeia da Conceição, o qual rio entra 
no Anhembi aí mesmo e é maior que êsse nosso Tamanduateí", e 
tem junto da barra um outeiro de que fala a dita carta". Dêste mo- 
do, na ponta NW a descrição E feita em movimento que a rodeia da 
íiireita para a esquerda, e dêste ponto em diante, como já se verá, 
teremos de "tornar" ao ponto de partida, as terras de Pedro de 
061s chegariam aproximadamente à aldeia do Pequeri, a um ponto 
de que sem título se apossou Braz Cubas em 1561, n a  ausência dos 
seus donos, os quais não o tinham aproveitado. - 3)  Dêssr ponto 
txtremo para S., passa a carta a descrever a divisória ocidental 
ùe Pedro de GÕIS nestes termos: Daí tornará (veja-se bem - tor- 
nará ao ponto inicial da descrição) dentro de um pinhal que está d a  
banda do campo Geoapê, daí pelo caminho a entestar com a serra, 
etc. - Por esta sumária descrição vê-se que a linha, atravessando 
o Tamanduateí no campo, iria aproximadamente do Pequeri, pas- 
sando pelas imediações do local em que depois se fundou Santo André, 
a encontrar, já na serra ou perto dela, o caminho de Piratininga 
para o litoral, a. que em principio me referi. Nesse 'enorme bloco de 
terras do planalto, que quase coincide com parte das pretensões de Braz 
Cubas, não estavam .incluidas as terras que mais tarde vieram a cons- 
tituir o rossio da vila de São Paulo. - Como se vê, acompanhando 
o padre Craveiro, estou quanto ao traçado desta sesmaria em ra- 
dical divergência com Gentil Moura, cuja lição já a propósito da 
sesmaria de Braz Cubas comentei, e com outro saudcso historiador 
leulista, úuis Piza, que antes dêle, no vol. XI I I  da "Revista", es- 
tudando a mesma questão do local da  vila de Santo Audré, não 
aceito? a versão que adoto, e que o fêz por admitir que na reivindi- 
cação dessas terras tirrha razão Braz Cubas, e por arguir de sus- 
peito o padre Craveiro, sem apresentar claramente os motivos da 
arguição, alegando apenas sua qualidade de j'esuíta. 

C) Gabriel de 'ÓIS. Segundo P. Taques, também veio com 
Xartim Afonso. E segundo Frei Gaspar, em 1553 ficou asminis- 
trando o engenho da Madre de Deus. Nenhuma outra notícia dêle 
tenho, a não ser, graças ainda a Frei Gaspar, a de que em 1555 foi 
procurador de Cipião de GÓIS, seu sobrinho, no já referido processo. 
Suponho que 4êste descendessem : 

CXA) Gabriel. de GOIS. "Dos GÓIS de São Vicente". Ca- 
sou com Sebastiana de TORRES, falecida em Taubaté, 1671, da qual 
foi primeiro marido. GeraçSo em S. Leme, VI, 546. 

CXB, CXC, CXD e CXE) Os irmãos Gabriel, Pedro Luís e 
Cecília de GÕIS, que, segundo Frei Gaspar, em seu tempo viviam 
em Baturica, junto à fazenda de Sant7Ana. 

$ 2. Domingos de GÕIS. Natnral da Madeira. Casado com 



Catarina de MENDONÇA. Tronco quinhentista do GOIS MEX- 
DONÇA, que P. Taques chegou a escrever, mas que se perdeu. Se- 
gnndo o linhagista, o caia1 veio para o Brasil, antes da fundação de 
São Paulo, com filhos e genro. Considero seus descendentes, em 
vários graus, muitos dêsse apelido, que desde o fim do século XVI 
encontrei no planalto. ,Teve ao menos a filha: 

A)  Isabel de COIS. Ns lição de P. Taques, teria vindo da 
Nadeira, casada com Domingos GONÇALVES (DA MAIA), do 
ilual foi a primeira mulher. 

3. Gaspar RODRIGUES DE C6IS (r. RODRIGUES, I, 
§ 4). 1 . _I *I 

GOMES 
I 

Do litoral, sòmente mencionarei um povoador dêste apelido: 
5 1. Braz GOMES ALVES. Casou com Margarida F E R  

~ i r o  em PCANDES, filha de Bartolomeu GONÇALVES. Era  sapat-' 
Santos, onde em 1569, com o casal infra, êle e a mulher venderam ao 
punhado Rodrigo Alares  o seu quinhão nas terras de mestre Bar- 
tolomeu Filha : 

A) Vitória GOMES ALVES. Casou com André RIBEIRO. 

I1 

Moradores do campo: 
5 1. Pedro GOMES. Casado em S. Vicente com Isabel 

AFONSO, filha de Pedro AFONSO e uma tapuia. Nenhuma refe- 
rGncia há de sua estada em Santo André ou em São Paulo. Mas 
uma filha sua, Antôuia GOMES (DA SILVA). foi segunda mulher 
de Pedro DIAS (falecido em 1591) e também segunda mulher de 
Gaspar NUNES. Ein 1598 aparece no inventário de Diogo San- 
ches uma quitação de Gonçalo Madeira, do que Jaques FBLIX 
"devia, de serviço e letra rasa" do inventário de Pedro Gomes. Isto 
me faz supor que Jaques fosse casado com filha de Pedro 
GOMES. E em 1616, no de Maria PAIS, aparece uma quitação de 
Antônio Rodrigues Velho, de dívida no inventário de Isabel 
AFONSO. Esta, creio, seria, ou a própria viúva de Pedro GOMES, 
casada segunda vez com André MENDES ( P ) ;  ou filha da mesma, 
e, portanto, de Pedro GOMES. 

5 2. Luís  GOMES. Segundo um terueto seu informou, cha- 
mava-se Luiz GOMES DA COSTA. Por êste nome, suponho-o nas- 
cido em Santos, e filho ou sobrinho de Estêvão da COSTA. Em , 1583 e 1584 morava em S. Paulo, tendo fazenda da banda d.2 Ihira- 
puera (I, 219, 221, 238). Foi casado com Ângela MOREIRA, 
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filha de Jorge DIOREIRA e Isabel VELHO. Teve ao menos a 
filha Maria GOMES, que casou c. 1599 com o alferes Jorge JOBO. 

8 3. Antônio GOMES. Em 1584 tjnha fazenda da banda da 
ponte grande (I, 237). Foi almotacel em 1588 (I, 357). Em 1598 
.ainda esteve em ajuntamento (11, 38). 

§ 4. Matias GOMES. Estêve em ajuntamento em 1592. Foi 
alcaide em 1593. Seguiu nas bandeiras àe Domingos Rodrigues, de 
que foi escrivão, de Nicolau Barreto e de Belehior Carneiro, de que 
também foi escrivão. Em 1611 e 1616 murava em S. Paulo, com a 
família, muito pobre. Uma filha sua, Isabel GOMES, casou antes 
de 1604 com Pedro GONÇALVES. 

$ 5. Gonçalo GONES. Estêve em ajuntamento em 1592 (I,  
448) e registrou marca de gado em 1593 ("Reg.", I ,  67). 

4 6. Gaspar GOMES MUACHO. Com mulher e filhos, esta- 
belkeu-se em São Panlo em 1599, trazendo provimento no cergo de 
meirinho das minas da capitania ("Reg.", VII, 101). Obteve chãos 
além do Anhangabaú, entre os caminhas de Taguaquara e de Pinheiros 
i ,  I, 87). Dêle nada mais pude apurar - %p. outro Gaspar 
GOMES, que nasceu c. 1589, cuja vida em São Paulo pude acompa- 
nhar desde 1613, e que foi casado com Isabel NUNES, filha de 
Lucas FERNASDES PIN,TO e Dlaria NUKES, do qual S. Leme re- 
fere dois filhos em 1, 45 e VI, 446. Êste ou outro do mesmo nome, 
muitos anos depois foi almoxarife da fazenda real em Santos e fo- 
reiro de terras do C a m .  

$ 7. Lourenço GOMES RUXAQUE. Homem nobre, natural 
d~ An..  . sola ( 9 ) .  ,Casou em São Paulo, c. 1599, ano em que foi 
zlmotacel, com Isabel RODRIGUES, da qual foi primeiro marido. 
Em 1608 fez o seu testamento e foi testemunha de outro, no porto 
do Anhembi, onde estava na companhia do capitáo Martim Ro- 
drigues, que ia ao sertão dos bilreiros. Faleceu no sertão e foi in- 
ventariado em São Paulo, no ,Tatuapé ("Inv.", 11, 257). Depois , 
-de iniciado o inventário, juntou-se ao espólio um casal de "pés 
largos", viudo da "viagem ao Itaqui". Geração em S. Leme, VII, 
287. 

§ 1. Bartolomeu GONÇALVES. "Como se lê em Frei Gas- 
par, em nota à descrição da fundaçio de Santos (I, § 143), veio com 
Martim Afonso, e durante mais de vinte anos foi o único ferreiro 
da capitania, um mestre Bartolomeu, que primeiro se chamava Do- 
mingos CONÇALVES, o qual, em 1555, tendo mulher e filhas, ob- 
teve de Braz Cubas grande sesmaria em Santos. Assumiu mestre 



Bartolomeu considerável importância, depois de morto, em quase 
todas as questões de terras de Santos. Tem-na também na história 
e na genealogia, até do planalto. Foi êle o mestre dos primeiras fer- 
reiros que transpuseram a serra, e não teria sido exclusivamente 
magisterial o seu parentesco com êsses e outros povoadores do pla- 
nalto. De um lado, ecm indiscutível prioridade, e com a vactagem 
de estar averiguado que mudou o próprio nome de batismo, poderia 
aisputar a Bartolomeu ANTUNES a identificação por mim smposta 
com Bartolomeii CAMACHO. Dessa identificação, entretanto, não 
necessitará para que se admita a hipótese de ter casado com alguma 
das mamalucas RhIALHOS.  E de outro a sua descendência e a 
dos F E R U N D E S ,  entrelaçando-se, tinham de necessAriamente ex- 
pandir-se, vindo povoar o campo de Piratininga", Estas foram as  
palavras com que tratei de mestre Bartolomeu na primeira redação 
dêste trabalho. Passados 14 anos, algo mais devo dizer. - Tinha 
éie em 1532 sido contemplado com as terras em que se estabeleceu, 
as quais, segundo hfartins dos Santos, iriam da rua de S. Bento ou 
adjacêneias até perto do quartel da rua de S. Leopoldo, e do morro 
de S. Bento até junto aos antigos mangues do estuário, em Santos. 
Xm 1566 já era falecido. E, de mais de uma mulher, teve ao menos 
us seguintes filhos: 

A) Naria GONÇAL17ES. Casou com Afonso SARDINHA. 
O casal veio para São Paulo, creio que em 1566, ano em que aqui 
passou ao sapateiro Gonçalo Gonealves escritura do quinhão que 
tinha nas terras do espólio de mestre Bartolomeu, situadas em 
Santos. Sem gerasão. 

B) Fulana GONÇALVES ( r ) .  Casou primeira vez oom An- 
tônio de PROENÇA e segunda com Pedro CUBAS. Com geração do 
primeiro marido. 

C) Fulana GONCALVES ( 8 )  Havida de uma escrava que 
a'mda vivia em 1592. Casou com Antônio da COSTA. Com ge- 
ração. 

D)  Beatriz GOXÇALVES. Casou com Sebastião FREIRE, 
mestre de açúcar. O casal em 1569 e 1571 vendeu ao cunhado Ro- 
drigo Álvares umas terras compradas de Estêvão Ribeiro e as da 
herança. 

E )  Catarina GONÇALVES. Casou com Domingos PIRES, 
morador no Rio de Janeiro.. Teve dote dos seus "sobrinhos" José 
Adorno e Catarina MON,TEIRO. - Êsse parentesco, declarado IL+ 

escritura de dote, é índice de ascendência RAMALHO. 
F) Catarina RAMALHO. Casou com Rodrigo ÁLVARES. 

J á  era falecida em 1599. Com geração. 
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G) Margarida FERNANDES. Casou com Braz GOMES 
ALVES. Morava em Santos em 1589, tendo filha casada. 

H) Baltazar GONÇALVES. Nasceu antes de 1556. Em 
1572 era casado com Maria ALVES, e, estante em São Paulo, em 
casa de Fernando &VARES ou ALVES, que suponho pai ou, 
irmão de sua mulher, vendeu a Rodrigo BLVARES, seu-cunhado, 
que não estava presente, as suas terras de Santos. Em 1576 aqui 
morava, tendo gado e escravos, assim como Catarina GONÇAWES, 
que suponho fosse sua mãe ou a irmã supra ("Aotas", I, 99). Ti- 
rLha fazenda da banda de Ibirapuera. Em 1583, depois da morte 
de Marcos FERNANDES, o velho, pediu chãos n a  vila com os 
"irmãos" Braz infra e Marcos FERNAINDES, o moço, partindo 
com Bartolomeu Femandes. Era sapateiro. Foi procurador da 
concelho em 1579 e vereador em 1602. Em 1596 foi nomeado es- 
crivão do campo, cargo de que desistiu em 1592. Em 1602, sendo 
~ereador, seguiu na bandeira de Nicolau Barreto. Em 1608, no 
porto do Anhembi, escreveu alguns testamentos, de bandeirantes da 
Companhia de Martim Rodrigues. Em 1609 morava perto de Pia- 
çaba e do Atuaí. Em 1616 ainda era viro. Suponho que em 1619 
já fosse falecido. Tinha sido eurador dos herdeiror. ausentes de 
Antão PIRES, os quais eram seus sobrinhos, e dos órfãos de Marcos 
FERNANDES. Teve ao menhs os seguintes filhos: 

HA) Maria GONÇALVES. Casada e. 1592 com Clemente 
ÁLVARES, de quem foi ,primeira mulher, e falecida em 1599. 

HB) Um filho, que em 1609 era acusado de haver aprisionado 
carijós no Anhembi ("Actas" 11, 240). 

HC) Andreza GONÇALVES. Casou primeira vez com Luís 
c:'ALBERNAZ, de quem teve uma filha ("hv.", XXX, 133), e 
ssgunda com Antônio da SILVEIRA, do qual não tere geração. 

I) Braz GONÇALVES. Nasceu antes de 1552. Em 1566, 
em Santos, onde morava, foi testemunha numa escritura e assinou a 
rogo de Maria Feruandeq mulher de Gonçalo Gonçalves. Casm 
antes de 1570 com Margarida FERNANDES, falecida antes de 
1602, tu~iniquim, filha do cacique de Ibirapuem. Era  sa- 
pateiro, sabia ler e escrever, e tinha fazenda em Ibirapuera. Em 
1578 foi avaliador no inventário de Damiáo Simões. Em 1583 pe- 
diu chãos com os irmãos. Em 1593 foi louvado para estabelecer os 
preços do seu ofício. Em 1602 seguiu na bandeira de Nicolau Barreto, 
em que perdeu um filho. Em 1608, no Pôrto do Anhembi, foi testemu- 
nha de testamentos de diversos membros da companhia de Mart'im Ro- 
cirigues. Em 1610 foi notificado a não consentir que seus filhos le- 
vassem gente ao sertão com forja. Em 1613, por não aparecer na 
viia e estar endividada, destitniram-no da curadoria dos netos, a 



que foi rzconduzido em 1615. Faleceu em outubro de 1636 no ca- 
minho do Tape, na bandeira de Raposo. Teve ao menos os seguintes 
f ihos:  

IA)  Braz GONÇALVES, o moço. Nasceu antes de 1572. Ca- 
sou com Catarina de BURGOS, de quem foi primeiro marido. Fa- 
leceu no sertão em 1603. S. Leme descreveu a sua gerqão em I, 
2.2, com erros consideráveis. Além de dois, IAA) Domingos e 
IAB) Baltazar, havidos de uma escrava, deixou os seguintes filhos, 
todos legítimos: 

IA,C) Bartolomeu GONÇALVES. Nasceu antes de 1598. 
Kão foi mencionado no inventário da mãe, em 1634. - S. Leme con- 
fundiu-o com outro do mesmo nome, muito mais velho, que descrevo 
adiante. 

IAD) Gabriel RODRIGUES. Kaseeu antes de 1600. Casou 
antes de 1621 com Isabel JOAO. Carpinteiro e sertanista. Fa-  
leceu em 1633 ("Inv.". IX, 175). Com geração. 

IAE)  André de BURGOS. Nasceu antes de 1602. Casou 
com Catarina de OLIVEIRA. Faleceu em 1629 ("Inv.", VII, 
509). Sem gera~ão. 

IAG) Margarida. 
IB) André GOXÇALVES. Nascido antes de 1573. Foi ca- 

s?do com Isabel BOTELHO, falecida em 1616, de quem foi segundo 
e não priaeiro marido. Era  alfaiate e foi almotacel em 1598. Fa- 
leceu depois de 1629 e deixou os filhos dexritos por Silrra Leme, I, 
26, salvo o último, que era irmão de André GONÇALVES. 

IC) Domingos GONÇALVES. Silva Leme omitiu-o na lista 
de pág. 22 de vol. I. Mas em errata o menciona. Em 1603 era credor 
do seu irmão Braz. Sem certeza de se tratar do mesmo, aqui refiro: 
a )  um que em 1609 era sapateiro em S. Paulo; b) um que em 1611 
obteve sesmaria em Mogi: c )  um que faleceu em 1615, casado se- 
gunda vez com Inês CONQUEIRO. (v. §§ 3 e 4). 

ID) Pedro GOKÇALVES. Falecido em 1628; casado antes 
de 1604 coui Isabel GOMES, filha de Matias GOMES. Teve os se- 

/guintes filhos, além de cinco filhas legitimas e uma bastarda; DA) 
Luís COITÇALVES, n. e. 1604; DB) Antõnio, n. c. 1609; DC) 
Miguel, n. c. 1615; DD) João, n. c. 1619; DE)  Matias, n. c. 1626. 

I E )  Baltazar GONÇALVES M X J O .  Silva Leme incl'uiu 
Baltazar GONÇALVES na lista de pag. 22 do vol. I, mas deixou de 
descrevê-lo e em errata o suprimiu. Entretanto, existiu êsse pau- 
lista, que teve longa vida e foi capitão. Nasceu c. 1573 e faleceu de- 
pois de 1659 ("Inv.!', VI, 479). Casou c. 1601 com Jerôni,ma F E R  
nandes, de quem foi segundo marido, filha de André PERNANDES 
e Maria PAIS. E têve ao menos os seguintes filhos: 



IEA) Baltazar GONÇALVES &L&LIO. Nascido c. 1621, ca- 
,q 9 

-sado em 1639 com Jerônima DIAS. $ ." 
IEB)  Estevão GONÇALVES. Casado c. 1631 com Pascoa da, .2 

Pena e falecido no sertão em 1637 na companhia de Francisco Bueno. 1 $ 
TEC) Ana GONÇALVES. Casada com Rafael DIAS. :a 
IED) Margarida FERNANDES. Casada com Miguel G A R  ..% 

.4 
CIA CARRASCO. 3 '$ 

I E F )  Isabel FERNANDES. Casada em 1634 com Antônio 3 
IIOMINGUES. :i 

J )  Na dúvida, se filho ou neto do tronco: Bartolomeii GOK- $3 
ÇALVES. Êste é o que S. Leme confundiu com outro muito mais i> 
moço, referido acima. Morou no Espírito Santo, onde casou três :i . . 
vézes, sendo a s'egunda com Bárbara NOGUEIRA e a terceira com .I 
Domingas RODRIGUES, de quem foi segundo marido. Lá teve i4 . - :a 

ravio  em miedade com Francisco Godinho. Mudando-se para São 4 
Paulo com a terceira mulher e filhos, em 1607 obteve chãos para 4 

.L 
casas atrás de S. Antônio, entre os caminhos de Birapuera e Pi- 4 ~iheiros ("Reg.", I, 139). e aí estabeleceu sua residência ("Inv.", 
111, 5 ;  ("Actas", 11, 376). Foi criador de gado (111, 144) e entrou .* 3 
na governanqa da vila ("Actas", I, 267,376, 433 e 481; 111, 20). Fa- i? 

i 
leceu em 1616. Gerasão em S. Leme, I, 23, onde se deve corrigir a 
sua filiação. 

g 2. João GONCALVES. Segundo Frei Gaspar, foi o primeiro 
homem que trouxe mulher para a capitania, tendo vindo em 1636. Era  
irieifinho em São Viente, e em 1638 obteve sesmaria em Iriripi- 
ranga. Suponho fôsse o dêsw nome que, c. 1566, tinha terras. con- 

G 
finantes com as de Manuel de Chaves, no caminho de Santos a São i 

Vkente, e já era falecido em 1581 ("Rev. do I. H. e C. de S. P. 2, 
.XLIV, 217-219). 

g 3. Gaspar (GONÇALVES) ORDONHO. Natural de C&%- - 
tela. Suponho se'identifique com Gaspzr GONÇALVES, que em 
1560 assinou em Santos o auto de demarcação do rossio. Gaspar 
ORDONHO teve ao menos o filho: 

A) Diogo GONÇAL,VES ORDOXHO. Povoador de Ita- 
nhaen. Casou com Ana LOPES, filha de Cristovão GOXÇALVES. 
Teve ao menos o filho: 

AA) Gaspar GONÇALVES (ORDONHO). Natural de Ita- 
nhaen. Casou em São Paulo. antes de 1628. com Ana MOREIRA, 
filha do alferes Jorgct JOAÓ e Maria GOMES MOREIRA M esse 
ano era juiz dos alfaiates ("Actas", 111, 311). Geração em- S. 

'Leme, VII, 398. 
$ 4. Diogo GONÇALVES CASTELÃO. Casou em São Vi- 

e n t e ,  c. 1555, com Branca XENDES, filha de Tristão MENDES e 
. e  



'Eolante DIAS (cristãos novos).Jforon em São Vicente. Foi ou- 
vidor da capitania e mamposteiro-mor dos cativos ("Actas", I, 139, 
157, 165, 371). Faleceu entre os anos de 1589 e 1593. Seg~lndo a s  
"Denunciaçóes" de Pernambuco, teve trés filhos naturais, havidos 
antes do casamento, e dois legítimos: 

A) Isabel GOK\'CALVES. Havida de uma índia forra. Ca- 
sou com.AntÔnio de OLIVEIR,A e já era falecida em 1593 ( 1 ) .  

B) Bárbara CASTELHANA. Havida de B16nica VIEGAS . 
Casou com Filipe de AGUIRRE e morou em Pernambuco. 

C) Beatiiz GOKÇALVES. Havida da escra7.a Catarina. E m  
i593 era casada, creio que com Salvador do VALE. 

D)  Inês CASTELSO. Casou com o capitio Jerônimo LEI-  
T A 0  e já era falecida em 1593. 

E )  Antônio CAFTELÃO. Morou em Santos. E m  1598 eom- 
yrou terras no Gerebatí e em 1612 já era falecido, tendo deixado à 
Ordem do Carmo duas casas, de que ela tomou posse, conforme 
aiito em que foi testemunha Salvador do VALE, cunhada do de- 
funto (''liex.. do I. H. e G. de S. P.", XLIV, 281, 269) . 

$ 5 Diogo GOXÇALVES FERftEIR.A4 (v. FERREIRA, 5 2) .  

Povoadores de São Paulo, antes de 1575: 
5 1. Gongalo GONCALVES. Analfabeto. Sapateiro. Aqui 

jú residia em 1562. Não o encontrei em Santo André, mas estou 
certo de que, se não casceu em Santos, I a  morou antes, pois foi êle 
quem, como diz Frei Gaspar, declarou em uma escritura que mestre 
Bartolomei~ Gonçalves supra (I, 5 1 )  também se chamara Domingos. 
Essa ewritura está agora publicada em extrato, com outros docu- 
mentos do manuscrito de Frei  Gaspar, (Cópia feita por um dos 
priores do Carmo, de Santos, que Leite Cordeiro inseriu no vol. XLIV  
da "Revista", aqui várias vezes citado). Fo i  em 1566 que Gonçalo 
UONÇALVES: tendo recebido em Sbo Paulo escritura de uns chãos, 
por outra lavrada em Santos passou a terceiro os mesmos chãos, que 
tinham sido de mestre Bartolomeu. E m  1583 foi nomeado juiz d a  
ofício c em 1584 ainda morara em São Paulo ("Actas", I, 244). 
Fui cavado com Maria FERNANDES. 

5 2. Simáo OONÇ.LLXTES. Analfabeto. Já morava em S. 
I'aiilo em 15i2. Assíduo nos ajiintamentos. A última referência que 
tciilio é de 1586, em qne era um dps obrigados a mandar gente ao 
conserto da ponte. 

5 3. Cristóreo GONÇALVES. Analfabeto. Estabeleceu-se 
em S. Paulo em 1575, mediante conoessão de chios que para o mesmo 
eleito tinham sido dados aiites a Cristovão Diniz, obrigando-se a 



f;izer telhas para o concelho, ao preCo de "quatro cruzados o mi- 
lheiro". Em 1580 contratou a reparação da casa do concelho. 
Continuou aqui morando com fazenda da banda da ponte grande. 
Bm 1593 ainda esteve em'ajuntamento. 

5 4. Antônio GONÇALVES. Analfabeto. Esteve em ajun- 
tt8mentos desde 1575. Foi alcaide em 1576 e procurador do con- 
celho em 1579, na ausência d? Baltazar GONÇALVES. Em 1579 
e 1581 foi multado por não mandar gente ao consêrto de ponte. Em 
15.84, 1585, 1588 e 1593 ainda esteve em ajuntamento; morou no 
Guarepe ("Reg.", VII, 77) .  Kão pode ser identificado com An- 
tCinio GOKÇALVES PROEKÇA cunhado de Afonso SARDLVU, 
;assim como Baltazar GONÇALVES), o qual em 1592 esperava de 

Angola navio seu e creio que moraTra em Santos. 

No último quartel do século XT71 diversos GONÇALVES se e6- , 

tnbeleceram em São Paulo: 
$ 3  1 e 2. Domingos GONÇALVES. Muito se consundem 

iiois indivíduos dêste nome, um com fazenda da banda do Ipiranga 
(I, 237), e outro da banda dos Pinheiros (I,  238). Um dêles e 5  
teve em ajuntamento em 1580; o mesmo ou o outro em 1585. Um 
cêles foi almotacel e n  1583; o mesmo ou o outro, ou um terceiro! 
então alcunhado "o maiorto", em 1585. Com o tempo a dificul- 
dade naturalmente se agrava, por snrgirem outros Domingot GON- 
CdLVES. Um dêsses, de que com al,qn;a confusão falam os nossos 
jenealogistas, foi: 
- Domincos GONCALVES DA MAIA. Conforme a licão de - 

I>. Taques, vei; da kadeira, casado com Isabel de GÓIS, filba de 
Ilomingos de GÓIS .? Catarina de DIENDONÇA. E conforme S. 
Leme, aqui casou, segunda vez, com Messia RODRIGUES, (VII, 
&52), e, terceira vez, com Narta de MEXDOKÇA (VI, 455), tendo 
iùlecido em São Paulo, 1627. Teve descendência das três mulheres,~ 
n. saber: da l.*, creio que ao menos AA, AB e AC infra; da 2.', 
- corrigindo-se a descrição de S. Leme VII, 452, e ao menos, 
iiD e AE infra; da 3.a os descritos em S. Leme, VI, 455. 

AA) Domingos 6e (341s. Descrito por P. Taques corno na- 
tural e nobre cidadão de São Paulo, casado segunda vez com Joana 
NUNES e falecido em 1630. Pode ser identificado com um dêsse 
nome, que foi almotacel em 1598, casado com filha de Diogo FER- 
KANDES, que lhe dera casas na vila ("Reg.", VII, 66). E m  1610 
e 1611 obteve sesmarias ("Sesm", I ,  70, 152 e 176. E m  1618 tinha ca- 
sas na vila, vizinho de João de Oliveira ("Reg.", I, 286). E ra  
cuiihado de Jo& GOAIES, em cujo inventário foi cnrador dos 



trfãos, encargo de que se desobrigou em 1625, por ter mais de 7- 
filhos e estar muito doente. E '  possível que tivesse casado duas ou 
três vezes, pois sua segunda mulher, referida por P. Taques e S. 
Leme, faleceu em 1625, e S. Leme se refere a filhos seus que tinham 
c apelido FURTADO. Sem, discriminação de leitos, assim re- 
laciono os seus filhos: 

AAA). Isabel dr GOIS. Casou com Franoisco LEME DA 
SILT'A. Geração em S. Leme, 11, 6. 

AAB) Ana de G-ÕIS. Casou com Antônio de SIQUEIRA 
'ALDEIRA. Geração em S. Lemz, VII, 509. 

AAC) Maria de GOIS. Casou primeira vez com seu tio Fran- 
cisco de MENDONÇA infra, de quem foi segunda mulher, e se- 
gunda vez com Amaflor Lourenço da CUNHA. Geração em S. 
Leme, V, 200, etc. 

AAD) Naria FCRTADO. Casou com Francisco PIRES DE 
XRITO. Geração em S. Leme, 11: 6. 

A&) Susana de GOIS. Casou com Belchior da CUNIIA (S. 
Leme, VI, 238, nota). 

AAF) João FURTADO. Casou com Ana TEIXEIRA DA 
CUKHA, de quem foi o primeiro marido. Geração em S. Leme,. 
VI, 250. 

AAG?) Domingos de GÓIS. Casou com Mariana MACIEL. 
Geração em S. Leme, VIII,  265. 

AB?) Francisco de MENDONCA. Casou primeira vez  com^ 

Afaria DIA'IZ e segunda vez com sua sobrinha Maria de 6616 supra, 
e faleceu em São Paulo, 1630. - Os nossos genealogistas conside- 
ram-no filho do velho Domingos de GOIS, portanto cunhado de Do- 
mingos GONÇALVES supra, e vindo com êles da Madeira. E m  
hipótese não se concilia com os seus tardios casamentos em São 
Paulo e com o silênci9 da documentação einhentista a seu respeito. 
Sua primeira mulher não podia ter nascido antes de 1585, e a se- 
gunda não havia de ser uma sobrinha-neta. - Na dúvida se com esta 
c.u com outra filiação, considero-o neto do tronco dos GbIS do pla- 
rialto. Da primeira niulher teve filha Única - ABA infra - e .  
da segunda ao menos os que seguem: 

ABA) Catarina de ,MENDOXÇA. Casou em 1629 com Bel- 
chior de GODOI. Geração em S. Leme, VI, 3. 

ABB) Catarina de MENDONÇA (outra). Casou com Sel- 
vador da CUNHA LOBO. Geração em S. Leme, V, 95. 

ABC) Margarida de MENDONÇA. Casou com Amador 
RUENO, o moyo. Geração em S. Leme, I,  419. 

ABD) Isabel de MENDONÇA. Casou com Manuel da  ' 





A) Luís EANES. Creio que nasceu em Santos. Casado c. 
1570 com Guiomar RODRIGUES, de quem foi primeiro marido. O 
seu nome aparece em ajuntamentos desde 1572 (I, 53). Obteve de 
Jerônimo Leitão sesmaria de uma légua em Oquitaúna e faleceu antes 
de 1599, deixando os seguintes filhos: 

AA) Luis EANES. Nasceu c. 1572. Casou primeira vez com 
Vitória GONÇALVES, e segunda vez com Jerônima DIAS, filha 
natural de Isaque DIAS. Esteve em 1602 n a  bandeira de Nicolau 
Barreto e em 1607 na de Belchior Dias Carneiro. De 1616 em di- 
ante morou no Rio. Em 1619 voltara para S. Paulo e aqui foi da 
governança, tendo votos para proeurador do concelho em 1620 e 
1625. P m o u  para Parnaíba, onde foi tcbelião e escriváo. Faleoeu 
em 1628 no sertão, deixando, a1é.m das filhas deseritas por Silva 
Leme, I, 16, e de uma bastarda, Bibiana RODRIGUES, n. antes de 
1605, os seguintes filhos da segunda mulher: Antônio DIAS 
CROU, Luís EANES GROU, Manuel, Andreza DIAS, Madalena 
DIAS, Ascensa LUÍH e Maria. 

AB) Ascenso LUÍS GROU; casou c. 1622 com Iria CA- 
MACHO, filha de Francisco RODRIGUES BARBEIRO e Espe- 
rança CAMACHO. Esteve em 1616 n a  bandeira de Antônio Pe- 
droso. Morou em Parnaíba, onde foi tabelião e escrivão, falecendo 
em 1653, sem geração. 

AC) Domingos LUIS GROU. Faleceu solteiro antes de 1625, 
deixando uma filha natural, Maria. 

AD) Maria ~LUÍS. 
AE) Outra filha. 
B) Antônio LUÍS GROU. Casou antes de 1609 com Guiomar 

BICUDO, filha de Antônio BICUDO e Isabel RODRIGUES. Foi al- 
motacel em 1607. Estêve na bandeira de Nicolau Barreto e na de Guai- 
rá. Em 1631 ainda vivia em sua fazenda de Oquitauna. Geração em 
Silva Leme, VI, 465. 

C) Mateua LUÍS GROU. Casou com Fulana da  PENA (o) .  
E~têve  em 1607 na bandeira do seu cunhado Belchior Dias Carneiro. 
Foi ainda diversas vezes ao sertãa e em 1628 capitaneou entrada, no 
sertão de Ibiaguira, cabeceiras do Ribeira. Filhos: 

CA) Maria LUíS. Casou ahtes de 1625 com Pascoal NETO. 
Com geração. 

CB ?) Na dúvida: Matas  LUIS GROU. Casou com Isabel de 
PINHA, filha de Braz de PINHA e Isabel LOPES. Faleceu em 
Jundiai, c. 1658. Geração em S. Leme, 1, 21. 

D) Domingos LUIS GROU. Dêste, apenas mencionado por 
S.  Leme, pouca cousa descobri. Estêve em ajuntamento em 1624 e 
em 1628 foi testemunha, no sertão, do testamento de seu sobrinho IRUS 



EANES. Talvez fosse sua filha Maria LUÍS, casada depois de 1616 
com Francisco VELHO, de quem foi segunda mulher. 

E )  Hilária LTJÍS. Casada c. 1584 com Belchior DIAS CAR- 
NEIRO. 

F) Maria LUÍS. Casada c. 1600 com Simeão ALTARES. 

G) Ana LUÍS. Casada primeira vez, o. 1602, com Tioente BI- 
CUDO, e segunda vez com Jerônimo de BRITO. 

GUEDES 

Dêste apelido sòmente encontrei uma família, que veio do E 5  
pírito Santo para São Paulo no fim do século XVI. Em 1593, um 
m ~ ç o  branco, qualificado como cunhado de Pedro GUEDES (?)  ou 
de sua casa, foi morto pelo gentio de Mogi, no regresso da bandeira 
&e Macedo e Grou ("Actas", I, 476). Suponho que o ncms de Pedro 
seja êrro de leitura, pois nesse tempo outro foi o GUEDES que 
aqui se estabeleceu : 

5 1. Gaspar VAZ GUEDES. Natural do Espírito Santo. 
Casou com Fiancisea CARDOSO, filha de Braz CARDOSO e Fran- 
cisea da COSTA ( 8 ) .  E '  possível que já tivesse vindo casa?o para 
São Paulo. Em 1593 registrou marca de gado e no ano se,ouinta 
ottere data de chãos, comprou outras e construiu casas na vila 
("Reg.", I ,  TO, VII, 12;  "Cartas de Datas", I ,  68). Desde então 

aqui residiu. Também vieram morar na capitania duas irmã., suas, 
descritas por S. Leme. Foi almotacel em 1599 e juiz em 1600 
("Actas", 11, 62 e 70). Em 1608, morando já no sítio de Mogi, ob- 
teve carta de sesmarin ("Sesm.", I, 25) .  Em 1611, ano em que 
faleceu sua mulher, conseguiu, com Francisco Vaz Cardoso, Braz 
de Lima e outros, a criação da vila de Sant'Ana das Cruzes. Em 
i628, com um filho e um genro, estêve na bandeira do Ouairá (H. 
das B.", 11, 115). Ainda era vivo em 1636. Geração em S. Leme, 
XrlII, 536. .~ ~. ..,-%& 

J080 

5 1. Lourenço JOAO. Almotacel em 1596 ("Actas", 11, 18). 

5 2. Jorge JOAO. Alferes da companhia do capitão Diogo 
Gonçalves Lasso. Casou em São Paulo com Maria GOMES MO- 
REIRA e pediu chãos na vila em 1599 ("Reg", VII, 79). Zm 1602 
seguiu na bandeira <le Nicolan Barreto e estava no sertão em 1603, 
sendo testemunha do testamento de Braz Gonçalves. Suponho-o fa- 
lecido pouco depois. Geração em S. Leme VII, 397. 
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ZORGE 

5 1. Simão JORGE. Natural de Viana do Minho. Segunda 
Pedro Taques e Silva Leme, veio de Portugal casado com Agostinha 
IIODRIGUES, filha de Garcia RODRIGUES e Isabel VELHO. Mas 
I!& nisso manifesto engano. Em 1563, Pimão JORRE não tinha 
parentesco com Garcia Rodrigues, pois serviram na mesma câmara, 
um como juiz, outro c.omo vereador. E todos os seus filhos sòmente. 
easaram cerca de cinqnenta anos depois da suposta vinda dêle para 

g.  o Brasil. Morou em Santo André, onde foi escrivão em 1556; al- 

g; motacel em 1556 e 1558; e juiz ordinário em 1557. Em São Paulo, 
$, :@i encarregado de trabalhos de fortificação em 1562; juiz ordinário, 

reunindo-se a &mara em sua casa, em 1563; e almotaeel em 1564. 

p Foi também êle, e n io  Fernáo Jorge, como diz Azevedo Mareues, o. 
juiz que em 1570 (ou melhor, em 1560). deu posse de terras sas 

ii Y 
w ,padres. J á  estava casado com Agostinha RODRIGUES em 1573. 
$:. pois nesse ano foi alegado o seu cunliadia com Antônio BICUDO. 
e. Ainda é atestada a sua existência em S. Paulo em atas de 1575, 1576, 
k .  e.,' 1578 e 1579. Depois, o silêncio a seu respeito é completo. Teve 
- 
1. no menos os seguintes filhos: 
& 
-*,. ~. ~ 

A) Francisco JORGE. Falecido c. 1602, casado c. 1598 com 
2. Antónia DIAS, de quem foi primeiro marido,' filha de Antônio ~- DIAS AREKÇO. Deixou, albm da filha descrita por Silva Leme 
P 
i; (T'III, 382), o filho Antônio JORGE, que casou com filha de Ma, 
h .~. - m e l  PRETO. (Outro Francisco JORGE, natural de. Portugal, es- 
ss - .  tabeleceu-se pouco depois em S. Paulo). k~. 
i B) Simão JORGE. Casou e. 1600 com Francisca &VARES, 
& 
*% ,.,. 

ue quem foi segundo marido, filha de Xarcos FERNANDES ( 9 )  e 
8; Maria AFONSO. Sòmente se verifica a sua presença em Sáo Paulo, 
f: .A pelas atas, a. partir rle 1601, em que foi almotacel (11, 90). Esteve 
v cm 1602 na handeira de Nicolau Barreto r em 1628, com doi3 filhos, 
q: 
~+ -~ na do Guairá. Geração em Silva Leme, VIII, 36Z .." 
i< C) Aleixo JORGE. Tem de se distinguir de um português 
$1 
:%. 

c*~ntemporâneo, do mesmo nome. Casou c. 1610 com Maria de SI- 

@ ~ ,  QUEIRA, filha de Antônio AWiVES e Maria PIACIEL. Aparece. 
a primeira vez em ajuntamento em 1607. Foi também sertanista. 

g": 
,&~ 
.i. Ceração em Silva L e ~ e ,  VIII,  367. 
g, D) Onofre JORGE. Casado e. 1610-15 cam Luzia da  PAZ,. 
& Suponho-o aparentado com Xanuel Godinho de Lara (v. GODINHO), 
@2 As primeiras referências que dêle temos são de inventários, :r part ir  

de 1616. Também sertanista. Geração em Silva Leme, VIII, 378. 
E) Uma filha casada com Jorge de SOUSA, a qual foi pof 

Silva Leme confundida com o marido. 



LARA 

5 1.. Diogo de LARA. O primeiro dêste nome em São Paulo. 
Suponho-o aparentado com Manuel Godinho de Lara, (v. GODINHO),. 
que veio do Espírito Santo para São Paulo em 1598 e foi depois mo- 
rador em Mogi das Cruzes. Era  ttecelão. C w u ,  não sei se em São 
Paulo, antes de 1580. Foi almotacel em 1591 e nesse mesmo ano regis- 
trou marca de gado. Em 1593 foi lolivado para arbitrar os preços da 
seu ofíoio. Faleceu em 1602, deixando sa menos os seguintes filhos: 

A) Na dúvida: Francisco de LAR-4. Em 1600 foi teste- 
munha do testamento de Antão Pires e em 1601 esteve em ajaunta- 
meuto. 

B) Diogo de LARA. Confundido por Azevedo Marques com 
um castelhano que nunca esteve em S. Paulo, o pai de Dom Diogo 
de Lara infra. Casou com Antónia de OLIVEIRA, de quem foi se- 
gundo marido, filha de Antônio de OLIVEIRA e Isabel GON-. 
ÇALVES. Foi também tecelão. Almotacel em 1608, "por ser ca- 
sado de pouco e filho de vizinho que ajudou a defender a terra" (11, 
210). Faleceu antes de 1627, deixando, além dos descritos por 
Silva Leme, VIII,  484, o filho Diogo de LARA, falecido antes d e  
1653. 

C) Na Idúvida: Jerônimo de LARA. . Credor no inventário de 
Iienrique da Costa, 1599. 

D)  Ka díivida: Gahriel de LARA. Foi ao sertão na bandeira 
de Antônio Pedfoso em 1616. Pela idade, não podia ser êsse, mas u 
aobrinho homônimo, o povoador e primeiro capitão-mor de Parano- 
guá 

5 2. Dom Diogo de LARA. Filho de D. Diogo ORDONEZ DE 
IiARA. Natural de Zamora, Espanha. Veio para São Paulo já 
i?o século XVII. Casou aqui com Madaleua FERNANDES D E  
MORAIS. Foi da governanca da vila e faleceu em 1665. Ge- 
ração em S. Leme, IV, 537, título LARAS. 

5 1. Pedro de LEÁO. Em 1558 estêve em ajuntamento em 
Santo André ("Actas", 74). O mesmo, ou filho seu, que por 
erro de leitura é chamado Gonçalo no texto impresso de uma das atas, 
aparece em Sáo Paulo desde 1575 atP 1581, ano em que foi multado 
por não ter mandado gente ao consêrto da ponte (I, 66, 101, 138, 
150 e 180). Pode ter sido seu descendente: 

A) Francisco LEÃO. "Mancebo da terra" (I, 424). Foi irmão 
o11 cunhado de Diogo PIRES, O TIGRE, que, depois de Jerônimo 
Nnnes (seu concunhado), foi eurador dos seus órfãos. Porteiro 



e rendeiro do verde, de 1591 a 1597, e de 1599 a 1601. Aleaide, 
ue 1608 a 1611. Em 1612 foi intimado a servir como porteiro. 
l'ossou para Parnaiba, onde faleceu em i631. Foi casado primeira 
Tez com Maria RODRIGUES, e segunda vez com Isabel FER- 
NANDES, filha natural reconhecida do capitão André FERNAN- 
DES. Sem geração da. primeira. Deixou dois filhos da segunda. 

LEITAO 

Dão-nos os cronistas noticia de diversos indivíduos dêst,? ape- 
lida, que consideram ter vindo todos para, a capitania com Martim 
Aionso. Não posso admitir que todos êles fossem tãa velhos. 

3 1. Baltazar LEITAO. C. F. Nada encontrei de positivo a 
seu respeito. Se veio com Martim Afonso logo voltou para o reino. 
E dêle (ou de outro do mesmo apelido) foram filhos: 

A) Domingos LEITAO. Casou, não sei se em Portugal ou 
em São Vicente, com Cecília de W I S  Em 1558, ano em que su- 
ponho morasse êle no reino, conta o padre Nóbrega, que "o seu na- 
vio" nio apartou na Bahia ("Cart.", 178). Foi o sucessor de Pedro 
e Luís de W I S ,  no domínio das terras que aquêles tinham no 
Brasil, 'porém aqui não morava. Em 1575, em Portugal, fez doação 
i sua sobrinha Isabel LEITÃO (v. VASCONCELOS), do engenho 
da Madre de Deus com as terras do Jumbatuba. J á  era falecido 
em 1588, tendo deixado um filho em Pmugal. 

B) Fulana LEITÃO (Genebra?)' Creio que fôsse casada eom 
Jorge VASCONCELOS. 

C) Jerôuimo LEITAO. Não podia ter vindo eom Nartim 
Afonso. Casou em São Vicente com Inês CASTELAO, filha de 
Ziogo GONÇALIES CASTELÃO e da cristã nova Branca DIEN- 
DES. Foi capitão-mar loco-tenente do donatário de 1572 a 1592 
com pequeno intervala. De todos os governadores quinhentistas, e 
o que maior número de referências tem nas atas da câmara de São 
Paulo. Em 1573 abriu a pauta (I, 57). Em 1575, estando em 
aprestos para ir para o Rio de Janeiro A guerra, estêve em reunião 
da câmara (I, 65). Nesse mesmo ano, com o contingente vieentino, 
participou da expedição a Cabo Frio, em que se fez grande c*- 
nificina de tamoios e franceses (Florisbelo, "H. da C. do R. de J.", 
1, 57). Em 1580 concedeu aos índios as sesmarias de Carapieuiba 
e de Ururaí ("Reg.", I, 355). Em 1583, com o provedor, f in tm o 
gado para a armada ("Actas", I, 217), e a câmara escreveu-lhe pe- 
dindo as suas novas provisões para registro ("Actas", 1, 2.23). Em 
1585 as câmaras ihe pediram guerra aos carijós, por falta de e&- 
cravos (I, 2781, e, em reunião da de São Paulo, também se cogitou 
dos tnpiães (I, 282). Em fins de outubro dêsse mesmo ano fêz 



uma entrada, que ficou sendo chamada a sua primeira guerra (I, 
285), da qual parece que já estava de volta em julho do ano se- 
&vinte (I, 301). Em 1587, mandou o meirinho do campo, Antônio 
de Proença, ao encontro dos tupiães trazidos por Domingos 
Luk Grou (I, 328). Em 1588 houve aqui protestos por ter êle man- 
dado gente ao sertão (I, 345,349). Em março de 1590, os homens bons 
de São Paulo pedem-lhe guerra contra os índios levantados (I, 3881, 
e êle registra a procuração que tinha do donatário ("Reg.': I, 25). 
Em abril pedem-lhe socorro para a vila em perigo (I, 392), e êle 
faz pregão para a guerra (I, 398). Em maio estava em São Pauio 
("Reg.", I, 23) ; pedem-lhe socorro ("Actas", I, 403) ; tinha seu 
arraial no campo (I, 404). Era na Piaçaba (Sesm.", I, 23), nas 
terras que Braz Cubas tinha doado aos cairmelitas de Santos, ou junto 
a elas. - Partiu de São Paulo para o sertão em agosto, apesar de 
não ser propício o tempo (I, 405), tendo feito eêrca de taipa na Em- 
buaçava (1,414). Regressou do sertão em fim de dezembro (I, 
409). Em ajuntamento de janeiro de 1591, autorizou a cons- 
trução de pontes e obras de defesa (1,413). Em fevereira pedi- 
ram-lhe guerra geral aos índios, porque a d a  estava em perigo (I, 
417). Não atendeu ao pedido de guerra campal, em que insistia a 
câmara (I, 427) e esta contra a sua atitude protestou (I, 431). Em 
abril de 1592 já estava substituído por Jorge Corrêa no govêrno da 
capitania (I, 439). Já era falecido em 1612 e teve ao menos as 
filhas : 

CA) Fulana LEITÁO. Casou com o capitão Antônio PEDRO- 
SO DE BARROS (v. PODEROSO). 

CB) Fulana LEITAO. Casou com Diogo de AVILA BI- 
TANCUR. 

LEITE 

5 1. Pascoal LEITE FURTADO. Natural da ilha de Santa 
Maria dos Açores. Filho de Gonçalo MARTINS LEITE, de nobi- 
Iíssima aucendêneia, e de Maria da SILVA. Casou em São Vicente 
com Isabel do PRADO. Em 1585 morava em São Vicente 
i"Actas, I, 281). Veio depois para São Paulo com a faaília da 
mulher, e aqui entrou logo na governança da terra. Foi alrnotacel 
em 1597 e vereador em 1608. Em 1602 seguiu em bandeira que foi 
ao sertão dos tememinós, capitaneada por Nicolau Barreto. Faleceu 
em 1614, no seu sítia de Pinheiros. Geação em S. Leme 111, 92. 



LEME 
I 

§ 1 Antão LEME. Natural da Madeira. Filho de Antônio 
LEME e Catarina de BARROS. Segundo Frei Gaspar, veio para 
São Vicente quando mandaram buscar a cana na Madeira e foi juiz 
ordinário em 1544. Nenhuma outra notícia dêle tenho, apesar dos 
esforços dos nossos grandes gmealogistas, seus descendentes, salvo 
a de que foi seu filho.legítimo: 

A) Pedro L,EME. C. F. Natural da Madeira. Codorme o seu 
testamento e codicilo, feitos em 1592 e 1596, foi casada primeira vez 
Com Luzia Fernandes, fal'eeida em São Vicente, 1560, e segunda vez, 
em São Vicente, 1590, com Grácia RODRIGUES DE MOURA, fale- 
cida em 1594, filha de Gaspar RODRIGUES DE MOUR.8. Como di- 
zem Frei Gaspar e seu primo o linhagista, veio para a capitania com 
mulher e fiiha já carada, e foi o primeiro povoador da fazenda S. 

Ana. Não pude apurar a data do sen estabeleoimento, nem se eram 
realmente madeirenses as referidas mulher e filha, que, apesar da  
tradição que se fixon na família, bem poderiam ambas ser nascidas 
,e casadas na capitania. Em 1551 vendeu terras a um alemão que 
quatro anos antes comprara casas em Santos. Quatro anos depois 
de ficar viúvo, em 1564, procedeu à justificação de sua nobreza 
Em 1585 era juiz ordinário- em São Vicente. Em 1591 queima- 
ram-lhe a casa os ingleses. Tornando a enviii~rar, passoc para São 
Paulo, a morar com a filha e o genro, já aqui estabelecidos. Estava 
nego em 1596, quando fez seu codicilo. E faleceu em São Paulo em 
1600. - Nesta sumária deserição, procurei especialmente obedecer 
as suas declarações testamentárias, que sòmente registram. os dois 
casamentos acimz referidos - Assim fêz também P. Taques, quando 
escreveu o título dos LEMES. Anos depois, porém, em 1775, estu- 
dando a filiação de Pernão DIAS PAIS, P. Taques levantou a hi- 
pótese, que já discuti (v. DIAS, F, 4), de anterior easamento.de 
Pedro LEME com Isabel PAIS, em Portugal. De cada uma das 
mulheres declaradas no testamento êle teve uma filha: 

AA) Leonor LEME. Natural da Madeira (ou de São Vi- 
c a t e ? ) .  Casou na Madeira (ou em São Vicente?). Com Braz 
TEVES (v. TEVES). Inclino-me a crer que ela ainda não estava oa- 
sada em 1551, pais faleceu em São Paulo, no estado de viúva, em 
1633. 

AB) Antónia. Nasceu em São Vicente entre 1591 e 1594. 
Ficou com o avô materno, e creio que faleceu na infância. 

I1 
Além de muitos descendentes de Antão LEME supra, que se 

astabeleceram no planalto e que descrevo nos títulos TEVES e DIAS, 



aqui encontrei dois moradores, que suponho da mesma família, em- 
bora nenhuma referência Ihes façam P. Taques e S. Leme: 

5 1. Sebastião LEME. Estabeleceu-se em. São Paulo simul- 
tâneamente com Mateus LEME e Fernão DIAS, pelos anos de 1583. 
Foi da governança da terra, tanto como Fernão DIAS. Ai;notacel 
em 1583 e 1587; juiz ordinário em 1591 e 1604; vereador em 1585, 
1588, 1590, 1591, 1593 e 1608, ano em que foi excluida por culpas 
pelo ouvidor Gaspar Conqueiro. Em 1584 tinha fazenda em Ibi- 
rapuera; em 1585 tinha casa na vila; em 1608 residia em sua fa- 
zznda, a 5 ou 6 léguas de distância. Em 1612, depois de ter obtido 
confirma~ão de sesmaria em Anpra dos Reis, retirou-se com a fa- 
milia da-vila e da capitania. Üma filha sua foi casada eom An- 
tonio PINTO DE OLULHA. 

$ 2. Domingos LEME. Morava em São Paulo em 1587 
("Aetas", I, 312, 330). Veio, pois, com Braz Teves. Era tecelão 
e juiz do ofício. Nada mais encontrei a seu respeito. 

LIANES 

5 1. Franeiseo LIANES. V. EANES, 111, 5 3.  

LIMA 

3 1. João da COSTA LIMA. V. COS,TA, 11, 5 7 
5 2. Salvador de LIDIA. V. PIRES, 111, $ 2 D. 

LOBO 

Al6m de Pero LOBO, que em. 1531 partiu de Cananéia para o 
sertão, em infeliz entrada, só encontrei no litoral um povoador an- 
t ~ g o  dêste apelido : 

9 1. Francisco LOBO. Em 1555 fêz sociedade com os don& 
térios e outros para a exploração de engenhos na capitania e par- 
ticipou da fundação do engenho de's .  Jorge. Suponho que foram 
suas filhas: 

A) Fulana LOBO. A que deve ter sido segunda mulher do 
capitão-mor Antônio de OLIVEIRA. 

B) Fulana LOBO, outra. A que teria casado com O mpit80- 
mor Cristóvão de AGUIAR. 

LOPES 

$ 1. Franeiseo LOPES. Em 1558 era tabelião em São Vi- 
cente. Talvez o mesmo, em São Paulo, em 1564 serviu como juiz 
na ausência de Antiinio Marins ("Aetas", I, 39) ', e em 1571 era 
tabelião em Santos. Um Francisco LOPES morava em São Vi- 
cente em 1592 ("Inv", I, 29). 
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$, 2. Isabel LOPES DE SOUSA (v. SOUSA, § 1 A) 
3 3. Jácome LOPES. Em 1581 tinha no caminho de Santos 

a São Vicente terras que foram de Valentim da  Costa, e era juiz 
úrdinário de Santos em 1589. 

5 4. Dlarcos LOPES. "Homem velho", casado com Helena de 
MACEDO, filha de Antônio de MACEDO e neta de João FLA- 
MALHO. Morava em 1599 em São Paulo, sendo nomeado porteiro 
e . . . estalajadeiro ("Actas", 11, 57 e 61). Pouco durou. Foi 
ma  f i a  (ou enteada?) : 

A ? )  Maria de MACEDO. Casou com Lázaro de TORRES. 
5 5. Antônio LOPES PINTO (v. PINTO, 11, $ 4). 

t 
LOURENCO 

§ 1. João LOURENÇO. Esteve em ajnntamento em 1593 (I, 
478). É possível que tivesse casado com filha de Francisco FAREL, 
sendo seus filhos: 

A)  Custódia LOURENÇO. Prima de Simeão ALVAFLES 
("Inv.", IV, 121). Primeiro casou c. 1608 com Henrique da 
COSTA e segunda vez em 1616, com Calixto da MOTA. 

B) Francisco LOURENÇO. Falecido em 1624; casado; o. g. 

LUCENA 

§ 1. Rodrigo de LUCENA. Em 1540 era feitor de Martim 
Afonso em São Vicentá. Foi depois escrivão da ouvidoria e oficial 
fia contadoria da fazenda em Santos. Creio que fosse sua filha: 

A) Beatriz de LUCENA. Casou com Luís ÁLVARES, em 
Santos. 

. 5 2. Pedro de LUCENA. Neto de outro do mesmo nome. Em 
1572 foi intimado pzla &ara de São Paulo a não levar ínaios 
para o Rio de Janeiro ("Actas", I, 52-54). 

1,UÍS 
§ 1. Domingos LUÍS GROU - V. GROU § I. 
5 2. Domingos IiUfS - v. CARVOEIRO, § 1. 
5 3.. . . João LUIS. Em 1562 foi encarregado de trabalhos de 

fortificação (I, 16). Outro do mesmo nome, em 1597, estava n a  
bandeira de João Pereira de S o m ,  ("Inv.", I ,  88). Creio que êste 
foi o casado em 1621 com Vitória DIAS, filha bastarda de Fran- 
cisco VELHO. É possível que ambos fossem da família dos GROUS, 
assim como Laneelote LUIS, que em 1593 esteve em ajuntamento 
(1, 478), e Manuel LUIS, que em 1618 se dizia dos moradores mais 
antigos, para obter chãos no caminho de Piratininga ("Reg.", I, 28), 
luas que só encontrei mencionado desde 1609, o qual suponho fosse 
casado com filha de Francisco FAREL. 



I~ACEDO 

5 1. Antônio de MACEDO. V. RAMALHO, 1 E. 

NACHADO 

5 i. Simão MACHADO. Disse P. Taques que veio para a 
capitania com Martim Afonso. Mas averiguei que veio para Santoa 
em 1555, como escrivão da fazenda, da alfândega e da ouvidoria. 
C ~ s o u  em São Vicente com-Maria da COS,TA, filha de Martim da  
C,OSTA, e viveu em Santos cêrca de sessenta anos, exercendo altas 
funções públicas. Tinhaterras na Bertioga. Em 1606, alegando 
rsorar havia 50 anos na capitania e ter mulher, filhos e netos, re- 
quereu u m a  sesmaria (Sesm.", I, 18). Em 1608 outra ( id ,  112). 
I.lm 1611 confirmaçãs e declaração (id., 179). Teve ao menos os 
fiihos: : 

A) Luzia MACHADO. oasou com Atanásio da MOTA. 
B)  Simplício da COSTA, ou MACHADO. Em 1593 agrediu 

a Gaspar Soares, em Santos ("Reg.", VII, 9). 
C) Manuel MACHADO (DA COSTA). Em 1598 era da 

gwernança de Santos ("Reg.", VII, 64). Em 1602 seguiu na ban- 
òeira de Nieolau Ban'eto, estando em março de 1603 no s e r t b  do 
Paraoatu ("Inv.", 11, 27). Em 1607 era escrivão ajudante do pai 
na provedoria e na alfândega ("Inv.", 11, 236). Em 1611, morando 
em Santos, obteve sesmarias em Marambaia e na povoação de Angra 
("Sesm.", I, 178 e 182). 

D) Nicolau MACHADO. Também seguiu na bandeira de 
Eicolau Barreto ("In\~.", I,  469), e em 1611 obteve chãos em Angfa 
("Sesm.", I, 182). 

E )  Francisco MACHADO. Em 1611 obteve terras no litoral 
c9m os irmãos supra. Em 1620 era escrivão da &ara de Santos 
!"Reg.", I, 443). 

F )  Pascoal MACHADO DE SOUSA. Em 1611 obteve ses- 
~ i a r i a  com os irmáos supra. 

5 2. Rui DIAS MACHADO. Casou com Cecília RODRI- 
GUES. Em 1555 era juiz ordinário em São Vieente. Teve ao 
nlenos os filhos: 

A)  Brígida MACHADO. Casou com Pedro COLAÇO. 
B )  Padre Lourenço DIAS MACHADO. Foi o primeiro vi- 

gário de São Paulo. Em 1591 apresentou sua provisão, mas ainda 
riáo havia capela ("Reg.", 1, 30) ; "Actas", I ,  460). E m  ajunta- 
mento de 1592 foi contrário à entrega das aldeias aos fesuitas 
("Actas", I ,  447). Em 1593 estava prestes a fazer a capela (id., 
454) ; servia de graçs e pretendia retirar-se, mas continuou a pe- 



dido do povo (id., 459). No mesmo ano, em ajuntamento sôbre 
guerra, propôs algumas medidas (id., 474). Em 1594 voltou a 
querer deixar a vila, para ir tratar dos seus ordenados (id., 490). 
Xm 1625 morava em. Angra, sendo testemunha do testamento de 
i'ascoal Munteiro. 

ArACIEL 
I 

Segundo P. Taques, foi em uma família de Viana do Ninho, (da 
qual mais tarde proveio o governador do Maranhão Bento MACIEL 
PARENTE), que se originou o tronco dos MACIgIS paulistas. 
Antes de descrever êsse tronco, meneianarei outros povoadores qui- 
nhentistais do litoral, que tiveram o mesmo apelido: 

$ 1. Melchior MACIEL AEANHA. Casou na Bahia com 
Isabel de BRITO, e teve ao menos o filho: 

A)  Sebastião de BRITO CORRÊA. Casou em pr. do século 
XVII  com Maria GUEDES e faleceu em 1657. Geragão descrita por 
Jaboatão. 

5 2. Talvez o mesmo: Melchior MACIEL. Foi o primeiro 
povoador dêste apelido que se estabeleceu no Prata. Depois de 
niorar na Bahia, passou para Buenos Aires. - Azarola Gil, que o 
ãescreveu em "Los Maziel en Ia História de1 Plata", diz que nasceu 
c. 1583 em Viana do Castelo (?) ,  que era filho de Butônio F E R  
XANDES e de JT.laris DIAS MAGIEL, e que primeiro morou no 
Erasil. Ainda morador na Bahia, em 1604 iniciou viagens de co- 
mércio a Bnenos Aires, levando e trazendo carregamentos. Mudou, 
afinal sua residência, comprando casa na cidade em 1617, e empre- 
endendo negócios de criação e exportação de gado. - Em 1613 
tinha sido preso por "aoeión de naeión", e obrigado a dar fiador. 
I'odia ser apenas meio cristão novo. - Casou em Bnenos Aires em 
i618 com sua patríeia Catarina de MELO, filha de Gil CONÇBLVES 
DE MOURA e Inês NUNES CABRBL, os quais se tinham ali esta- 
Eeleeido e. 1599. E faleceu em 1633, deixando 6 filhos, que tive- 
ram nobre descendência na Argentina e no Uruguai. 

§ 3. Manuel MACIEL ARAKHA. Casou na Bahia com Ju-  
liana TELES, filha de Francisco de BARROS LOBO e Ana de 
XENEZES, e tetrmeta de CARAMURU. Com gerqão;  conforme 
expõe Jaboatão. 

I1 

Passemos aos MACIÉIS paulistas: 
5 1. João MACIEL. Natural de Viana do Minho. Creio 

clue irmão de Ana DIAS MACIEL e tio de Melchior e Nanuel 



-31ACIEL ARANHA supra e de G q a r  MBCIEL ARANHA e 
Branca DIAS MACIEL infra. - Seria também mais ou menos "de 
nação"? João MACIEL casou "na terra" (e não em Portugal) c. 
I570 com Paula CAMACHO, falecida depois de 1624, filha de "mo- 
rador e (conquistador) antigo" ("Reg." I, 72). Pedro T q n e s  e 
Silva Leme, embora digam que êsse casamento se realizou em Por- 
tugal, o que não é verdadeiro, também afirmam que em 1570 já êle 
morava em S. Paulo. As primeiras menções que dêle fazem as 
atas conhecidas são de 1578 (I ,  66 e 125), sendo já então oudiado de 
Gaspar NUNES. Foi procurador do conselho em 1580 e 1590; al- 
motacel em 1581, 1585 e 1592; juiz ordinário em 1593; e vereador 
em 1600. Também foi escrivão do campo de 1581 a 1584; tabelião 
e escrivão da câmara, de 1582 a 1584; contador e inquiridor de 
1591 em diante. Em 1601 ainda estêvo em ajuntamentos (11, 90 
.e 92). Teve chãos no Guarepe e fazenda no Manaqui. Em 1609 
j á  era falecido (11, 247). Teve, ao menos, os seguintes filhos: 

A) Maria MACIEL. Casou c. 1587 com Antônio NUNES. 
Com geração. 

B)  Ana MACIEL. Tinha P. Taques desdobrado em duas 
esta filha de João DIACIEL, quando, mencionando os nomes de dois 
genros dêste, disse que êle viera do reino com duas filhas casadas. 
E. Leme descobriu o nome de "uma" dessas supostas filhas reinóis, 

dizendo que Ana MACIEL veio casada com Jorge de BARROS 
FAJARDO. E o próprio P .  Taques, em uma das árvores de eos- 
tado, que traçou e o cônego Roque copiou, nos deu o nome da 
"outra": foi Ana MACIEL, que teria  indo casada com Antônio 
ANTUNES.. . Realmente se trata d e  uma só pessoa. Com esta 
identificação, finalmente consigo dar solução a um problema que há 
rouitos anos me preocupava, corrigindo agora, nãa sòmente os er- 
ros dos grandes genealogistas, mas também os em que eu mesmo in- 
eidi, no cipoal das pesquisas em que tive de enroscar-me. - Ana 
MACIEL casou duas vêzes em São Paulo: primeiro, o. 1595, com 
Jorge de BARRO FAJARDO; depois, entre os anos de 1615 e 1623, 
:com ANTONIO ANTUNES (LOBO) (v. ANTUNES E BARROS). 
>Com geração de ambos os maridos. 

C) Lucrécia MBCIEL. Casada primeira vez e. 1600 com 
Bento de BARROS (BASAO), e segunda vez em 1614 com Fran- 

,cisoo de FIGUEIREDO. Com gera&. 
D) Catarina CAMACHO. Casada antes de 1605 com Fernão 

DIAS PAIS ou LEME. 
E )  Justa MACIEL. Casada primeira vez c. 1604 com And1'6 

MARTINS (BONILHA), e segunda vez c. 1615-23 com André LO- 
PES. Com geração. 
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F. Paula MACIEL. Casada c. 1607-12 com Álvaro NETO, 
,> moyo. Com geração. 

C+) André MACIEL. Casou primeira vez antes de 1603, com 
Paula GOMES, falecida em 1615, filha de Pedro DIAS e Antónis 
GOMES, e segunda vez com Maria TINOCO. Sertanista. Foi al- 
rnotacel em 1607 e morou uo Manaquí. Passou para Mogi das 
Cruzes, onde faleceu em 1666. Geração em Silva Leme, VIII, 262. 

H) João MACIEL (VALENTE). Nascido c. 1578. Casou 
antes de 1610 com Maria RIBEIRO, falecida em 1662, filha de Es- 
têvão RIBEIRO, o moço, e Maria DUAXTE. Foi sertanista e da 
povernança. da terra, em que começou como almotacel em 1609. Fa- 
leceu em 1641, deixando geração descrita por Silva Leme, VIII, 230. 

I) Domingos MACIEL (VALENTE). Casou com Maria 
de ALVARENGA, filha de Domingos RODRIGUES e Ana de A L  
VARENGA. Faleceu depois de 1615. Gerasão em S. Leme, V. 
42-21, 

J) Batista MACIEL. Casou com Isabel RODRIGUES, filha 
ce Antônio RODRIGTTES VELHO e Jaana de CASTILHO. Mo- 
rou no Manaqui e faleceu em 1654. Geracão em S. Leme, VIII, 
264. 

g 2. Gaspar MACIEL ARAXIIA. Suponho-o natural de  
Viana. S. Leme não lhe deu filiacão. Descrevi-o, em 1936, erra- 
damente, como filho do § 1, por se ter êle declarado irmão de Ana 
IIACIEL supra. Mas êSse tratamento também se costumava daf 
aos primos. Agora corrijo o êrro, e creio que não cairei em outro, 
considerando-o sobrinho de João MACIEL, filho de Antônio FERr 
NANDES e Maria DIAS MACIEL, irmão de Melchior MACIEL 
ZiRANHA supra, e também de Branca DIAS MACIEL, que casou 
?rn Viana com Oonçalo da GUERRA (pais de João da GUERRA 
RRANCO, que em 1643 casou em São Paulo com Úrsula PEDROSO 
-- S. Leme, 111, 93). Conseguintemente, cristão novo ou meio 
cristão nova. Creio que foi êle o Gaspar ARLWHA, a quem João 
de  FIGUEIREDO, morador no Rio de Janeiro, em 1603 transferiu 
um crédito no inventário de Francisco Barreto. - Casou em São 
Paulo com Ana de OLIVEIRA, filha de Rafael de OLIVEIRA e 
Paula FERNANDES. Em 1615 fez matrícula de oarijós ("Reg.", 
VII, 147). Em 1621 foi testemunha do testamento de Catarina de 
Pontes. Em 1623 foi fiador de sua "irmã" (prima) Ana MACIEh 
supra, no inventário do primeiro marido desta. Em 1627 foi al- 
iriotauel (111, 279). Em 1630 esteve em ajuntamento (IV, 59). E m  
1631 foi juiz ordinário (IV, 78 etc.). Em 1636 esteve na bandeira 
de Raposo ("H. das Band.", 11, 232 e "Iuv." XI, 146). E m  1640 
estêve em ajuntamento ("Actas", V, 35). Em 1642 escreveu uma 



quitacão no inventário de Inês Pedroso. No mesmo ano foi pa- 
drinho de batismo do primeiro filho de Gabriel Antunes Maciel, seu 
parente próximo. 

NADEIRA 

$ 1. Gonçalo MADEIRA. Nascido em Portugal. Casou com 
Clara PARENTE, falecida em 1635, filha de Pedro DIAS e Maria 
d6 GRÃ. Em 1583 e 1587 foi procuralor do concelho na ausência 
dos efetivos. Almotacel em 1588 e 1590; juiz ordinário em 1598; 
e vereador de barrete em 1608, 1613 e 1623. Em 1592 foi fintador 
de farinha requisitada pelo governador, e em 1609 para obras do 
concelho. Em 1602 era rendeiro. De 1617 em diante, avaliador, 
Foi mordomo de S. João em 1615. Faleceu em 1626, ano em que 
acsinou diversas fianças no inventário de Bartolomeu Gonçalves, e 
deixou gerqão que Silva Leme desere~eu (VIII, 4). Encontrei 
também menção de Francisco MADEIRA (I, 363). 

$ 1. Antônio de MAGALHÃES. Morava em S. André em 
1558, sendo então juiz ordinário ("Actas", 71). 

$ 2. Luís de MAGALHAES. Foi aferidor em 1600 ("Actas", 
11, 80). Esteve em ajuntamento em 1601 (11, 90). E em 1609 
devia ao espólio de Pedro ÁLVARES, o moço. 

MAIA 

5 1. Domingos GONÇALVES DA MAIA (v. GONÇALVES. 
§§ 1 e 2). 

MALDONADO 

§ 1. Francisco MALDONADO. Casou com Joana CAMACHO, 
de quem foi segundo marido. Esteve em ajuntamento em 1594 (I, 
491). Foi procurador do concelho em 1599. Em 1600 foi avaliador 
do eoncelbo em 1599. Em 1600 foi ,avaliador no inventário de Pero 
Leme, em que era também credor como rendeiro que fora, creio; 
que em São Vicente. Suponho que fâsse seu filho, de leito an- 
terior: 

A) Miguel AIRES MALDONADO. Casado primeira vez com 
Maria de MEDEIROS, de Santos, fiLha de Amador de MEDEI- 
ROS, que em 1571 era ouvidor da capitania e requereu sesmaria 
no campo, e segunda vez com Bárbara P I W O .  E m  1600 morava 
em São Paulo, onde estêve em ajuntamento (11, 75). E m  1610 
ji morava no Rio de Janeiro, com casas na cidade e engenho na 



n. ' lijuca. Foi um dos conquistadores dos Campos dos Goitaoazes*. 
lTiveu ainda muitos anos, como capitão e homem da  gover- 
nança do Rio de Janeiro, sendo em 1647 ou 1648 eropoliado por- 
Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Em 1637, ano em que era ,  
juiz ordinário, doou ao Mosteiro de São Bento de São Paula a 
sesmaria que fôra do sogro no campo, onde os beneditinos esta- 
beleceram a fazenda de S. Bernardo. Morava na rua da Miseri-~ 
córdia e em 1657 escreveu um memorial, como informa Felisbelo 
F'reire (ob. cit., I, 241). Teve ao menos a filha: 

AA) Maria MALDONADO. Casou no Rio de Janeiro, 1612, 
com Francisco CABRAL. 

MARINS, HARIZ. 

0 1. Antônio de  MARINS (COUTINHO). Fidalgo. Neto 
de Antônio de MARIN. Foi um dos primeiros povoadores de São. 
Paulo, onde teve sesmariia (no Ipiranga). Foi juiz ordinário em 
1562 e 1564 e almotacel em 1563 ("Actas", I ,  11, 33 e 39). Tendo. 
ido com Estáeio de Sá para o Rio de Janeiro, lá ficou morando, como 
homem da governança. Em 1568 era provedor da fazenda. Teve 
sesmarias em Niterói e no morro de Santo Autônio e cedeu terras 
para a sesmaria de Araribóia. Dêle tirou Alencar a personagem do 
Unarani, em que se encarnam as virtudes da fidalguia portuguess. 
Foi casado com Lauriana SIMAO e faleceu antes de 1594. Teve, 
além da romanesca Ceci e outros, os filhos: 

A)  Antônio de MARIZ. Casou com Paula da CUNHA, filha 
de Lourenço de SAMPAIO e Francisca da CUNHA. Creio fosse o~ 
que em 1591 doou à Ordem do Carmo os chãos do morro de Santo 
Antônio e em 1609 era oficial da câmara do Rio de Janeiro ("A. 
ri. F. ", I, 265; 11, 404) - Diz-se que a referida doação foi feita 
por êle com "sua mulher" Isabel de MBRINS. Suponho que 
esta fosse sua irmã, salvo se êle teve mais de um casamento, o que 
também é possível. 

E) Diogo de MARIZ. Em 1589 e 1590 era ofical da câmara 
cio Rio de Janeiro. Em 1607 era credor no inventário de Francisco 
Earreto. 

C )  Francisco de MARIZ. Morador no Rio de Janeiro. Em 
1616 era devedor de Cláudio Furquim (Inv. de Maria da Silva). 

MARQUES 

4 1. Rafael MARQUES. Casado com Maria FEmANDES, 
filha de Manuel FERNANDES AJURA. Faleceu em S. Paul@+ 
antes de 1594 e deixou geração ("Reg.", VII, 20). 



Comparar : 
A) Ana MARQUES, casada e 1602 com André Peres, de 

auem era viúva em 1632, quando fez testamento. Dizia-se tia de 
Pedro MADEIR,4 (filho de Gonçalo MADEIRA e Clara PA- 
RENTE) e irmã de Isabel CUBAS (v. DIAS, 3 3 - C.). 

B)  Fernão MARQUES. Nascido na capitania.' Filho do po- 
voador de São Paulo. Casado antes de 1598. Keste ano, com 
outros, obtém chãos no raminho de Ibirapuera - ("Reg.", VII, 67), 
E ra  tecelão, como se lê no inventário de Fernão Dias. Em 1611 
obteve sesmaria em Mogi (Sesm.", I, 190). 

XARTINS 

3 1. Alvaro MARTIKS. Procurador do concelbo da primeira 
d m a r a  de Santo André, segundo Azevedo Marques. Nada descobri 
sobre êste povoador. 

5 2. Luís MARTINS. Mineiro prático. Veio para o Brasil 
em 1559, a fim de examinar minérios e pedras preciosas. Ineum- 
Lido de explora~ão na capitania de São Vicente, percorreu o ser- 
tão com Braz Cubas ( ? )  e voltou a explorá-lo, encontrando ouro no 
Jaraguá e imediaçóes. Em 1562, ido do campo, apresentou &- 
luara de Santos três marcos de dobra e seis grãos de ouro, que disse 
ter extraído, pedindo embarcação para levar ou mandar as amostras 
à Bahia. Ficou morando em São Paulo. Foi procurador do conce- 
lho em 1562 e almotacel em 1563. Nesse ano era também alcaide, e 
Pedro Dias morava em casa que iôra sua. Tinha ainda residência na 
vila, pois em 1564 foi ein sua casa que se hospedou João Ramalho. 
Ein 1572 ainda estêve em ajuntamento. 

3 3. Francisco MARTINS (BONILHA). Natural de Cas- 
tela. Casado com Antónia GONÇALVES, falecida em 1616. Veio 
na armada de D. Diogo Flores Vald-ez. Estabeleceu-se em S. 
Paulo c. 1584, conforme declaração sua ("Reg.", VII, 82). E m  
1588 pediu licença para corte de carne, com o seu patríeio Andr6 
Casado (I, 360), e em 1599 coiitratou o mesmo serviço (11, 60). Foi 
almotacel em 1591 e 1594 e procurador da concelho em 1593. Ainda 
era vivo em 1603. Deixou geracão, Silva Leme, VII, 258. 

§ 4 Pedro MARTINS. Casou com Isabel NUNES, irmã de 
I'aula CABIACHO, e neta de Bartolomeu CA31ACH0, creio que filha 
de Baltazar NUNES. Já morava em São Paulo em 1592 ("Actas", 
1, 448). Faleceu, muito velho e viúvo, em 1638 ("Inv.", XII, 199). 
Teve 4 filhas. Dêle descenderam: 

A) Isabel MARTINS. Casou com Cristóvão PERE1R.A. 
Com geração. 



B)  Ana RIBEIRO. Casou d-s vezes: primeira com Manuel 
REQUEIXO. segunda com o licenciado Gaspar Manuel SALVAGO. 
Com geração. 

C) Fulana.. . Casou com João VIEIRA SARMENTO. 
D) Maria LEOA. Era  viúva e foi em sua casa que o pai mor- 

reu. 
XA) Maria MOURATO ( o ) .  Neta do 3 4. 
XB) Luzia de AVILA. Neta do § 4. 
$ 5. F. MARTINS. Casado com Filipa DIAS, filha de Pedro 

DIAS e Maria da GRA. Referido por Silva Leme, VIII,  25. 
$ 6. Domingos MARTINS. Foi dmotacel em 1597 e procu- 

rador do concelho, substituindo o efetivo, em 1602, e da pauta em 
i616. Foi sogro de João do PRADO, o maço, e curador dos netos. 
Destituido da curadoria em 1618, quando se mudou para o Rio de 
Janeiro. E ra  parente cousanguíneo ou afim de Matias de OLI- 
VEIRA. 

MEDEIROS 

§ I. Amador de MEDEIROS. Em 1554 era tabeliãa em São 
Vicente. Morando em Santos, em 1572 era ouvidor da capitania. 
Nesse ano, obteve uma sesmaria no campo, a qual abrangia o local 
em que fora situada a vila de Santo André e no século seguinte cons- 
tituiu a fazenda de S. Bernardo, dos beneditinos de São Paulo. 
rieixou ao menos os seguintes filhos: 

A)  Maria de MEDEIROS. Casou com Miguel AIRES MAL- 
DONADO. 

B ? )  Fulana.. . Suponho que fôsse a mãe de Messia F E R  
NANDES, a última mulher de Salvador PIRES, em virtude do ape- 
lido MEDEIROS de al-ms filhos dêste casal. 

C?)  Belchior de MEDEIROS. Morou em São Vicente, onde 
foi tabelião e escrivão, conforme referências de 1598, 1600, 1603 e 
1606 ("Reg.", VII, 63; "Iuv.", I, 44; "Sesm.", I, 192; ("Actas", 
11.. 155). 

§ I. Jorge MENDES. Povoador de São Vicente. Em 1543 
recebeu 300 réis, por ter tirado do mar o pelourinho. 

5 2. Francisco MENDES. Foi tabelião em São Vieente antes 
de 1544. 

5 3. Tristão MENDES. Natural de Bragança. Cristão novo. 
Casado com Violante DIAS, cristã nova. Em 1549 era tabelião em 
São Vicente. Teve ao menos os filhos: 
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A)  Branca MENDES. Casou com Diogo GONÇALVES 
CASTELÁO. Em 1612, no estado de viúva. doou à Ordem do 
Garmo uma morada de casas, com pensáo de uma missa. 

B )  Francisco MENDES. Em 1593 era juiz ordinário em Sáo 
Vicente. 

C) Esperança MENDES. 
D) Ana TRISTAO. 
E )  Diogo TRISTÁO. 
5 4. Gaspar MENDES. Morava em Santos em 1566. 
5 5. André MENDES. Morava em Santos em 1571. Suponho 

fosse o mesmo que passou para São Paulo. Êste, casou com Isabel 
AFONSO, que era ou filha de Pedro COWES e Isabel AFONSO, 
ou esta mesma, de quem então seria o segundo marido. E m  1584 
tinha fazenda da  banda de Ibirapuera (.'Aotas", I, 238). 'Em 1588 
tiiiha casa junto ao terreno escolhido para a igreja (I, 352). Em. 
1593 sua marca de gado foi regist~ada pelo genro Antão PIRES 
("Reg. ", I, 66). Teve ao menos os seguintes filhos: 

A) Bárbara MENDES. Casada primeira vez antes de 1593 
com Antão PIRES, falecido em 1600, e segunda vez com Baltazar 
ÁLVARES, falecido em 1612. 

B) Isabel MENDES. Faleceu em Parnaíba em 1633 e foi 
casada com João FERNANDES GERALDO, de quem foi segunda 
mulher. 

C) Grácia MENDES. Inventáriada em 1676. Foi casada 
com Leonel FUFi,TADO. 

D) Ambrásio MENDES. Casado com Agostinha DIAS. Fêz 
matrícula de carijás em 1615 e estabeleceu-se depois em Parnaíba, 
onde faleceu em 1642. 

E )  Na dúvida: Maria MENDES. Falecida antes de 1615. 
Foi casada com Pedro SARDINHA. 

F )  Na dúvida: Braz MENDES. Irmão da precedente. Ca- 
sado com Catarina RIBEIRO. Obteve chios na vila em 1598. Foi 
almotacel em 1628. Faleceu antes de 1635 e sua mulher antes de 
1640. Teve ao menos os filhos: 

FA)  André MENDES RIBEIRO. Casou em 1640 com Isabel 
de SAAVEDRA. Faleceu em 1652. Geração em S. Leme, VIII, 
400. 

FB)  Braz DIAS MENDES. Casou em 1633 com Jerônima 
de MENDONÇA. Geração em S. Leme, VI, 155. 

FC)  Catarina RIBEIRO. Casou com Amara DOMINGUES. 
Com geração. 

G) Na dúvida: Cristóvão MENDES. Casado c. 1600 com 
Gráoia DA COSTA. Fêz em 1615 matrícula dos carijós. Foi um 
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dos indicados para alcaide em 1620. Procurador do concelho em 
1628. Estêve na  bandeira do Guairá em. 1628. Tinha fazenda 
em Ibirapuera. Faleceu em 1638; c. g. 

H)  Na dúvida; Sebastião MEXDES. Foi testemunha do tes- 
tamento de Autão Pires em 1600. Estêve em ajuntamento em 1624 
("'Actas", 111, 101). Seguiu em 1637 na bandeira de Francisco. 
Eueno. 

I )  Na dúvida: André MENDES, o moco. Creio que é o que 
casou com Domingas MOREIRA e foi pai de outro: 

IA) André MENDES. Casou em Itu, 1682, com Antónia GIL 
e faleceu em 1685, deixando ao menos: 

IAA) Catarina MENDES. Casou em Sorocaba, 1704, com 
Belchior FREIRE DE CARVALHO. Geração em S. Leme, VIIT, 
128. 

$ 6. Antônio MENDES. Creio que irmão do 5 5. Em 1598 
tinha chãos na vila e era sopro de Pano VAZ PINTO ("Reg.",. 
VII, 46). 

3.JENDONÇA 

$ 1. Antônio SIQUEIEA DE MENDOKÇA (v. SIQUEIRA). 
5 2. Messia BICUDO D E  MENDONÇA (v. BICUDO, $ 1 ). 
$ 3. Francisco de MEKDONÇA ( GONÇALVES, 111,. 

55 1 e 21, AB).  

hlESSER, MISSEL 

5 1. João MESSER GIGANTE. Estrangeiro, cujo apelida 
originário é ignorado e que recebeu, além da alcunha, o de MES- 
SER., transformado nos descendentes em NISSEL. Seria francês? 
Casou com filha de Marcos FERXANDES ( 8 )  e Maria AFONSO, 
a qual faleceu antes de 1636 e não foi mencionada por Silva Leme. 
Estêve em ajuntamento em 1384 e nesse mesmo ano obteve chãos junto, 
aos da sogra ("Reg.", I ,  2). Este7-e 8inda em ajuntamentos em 
1588, 1592 e 1593 (I, 345, 448 e 478). E m  1600 j3 falecido, e Alvaro 
Neto passou a usar direita a sua marca de gado, que usava invertida 
!"Reg.", I ,  82). Foi curador dos seus órfãos o cunhado Pedro ÁL-. 
VARES o moço, e, após a morbe d&te, Estêvão Ribeiro. Teve ao 
n!enos os seguintes filhos: 

A) Isabel GONCALVES. Casada primeiro, antes de 1609, 
F com Radr'igo ALVARES GAGO, e segunda vez e m  1636 com F: 

F 
GONÇALVES. 

*~ 
8~ B) Sebastião. Falecido na menoridade, em 1611. 
rn C) João XISSEL GIGAN,TE. Casado c. 1624 com Cans- 



tança de OLIVEIRA, filha de Antônio de OLIVEIRA e &ela 
3'EENASDES. Estabeleceu-se em Parnaíba onde foi da govemança,. 
e capitaneou entradas. Faleceu em 1645 e deixou filha única: 

C 4 )  Virginia MISSEL,. Casou com o capitão Antonio PE-  
I;EIRA DE AZEVEDO. Geragão em S. Leme, VII, 257. 

5 1. lfiguel de ALNEIDA DE MIRANDA (v. ALMEIDA, 
11, 5 1) .  

5 1. Pedro DIAS MONGUE (v. DIAS, 7). 

JIONONEZ, MCINHOZ 

5 1. Fernão MONONEZ. Estêve em ajuntamentos em 1591 
e 1592 ("Actas", I, 424, 443 e 448). Suponho-o o tronco dos MU- 
NHOZ : 

A)  Fernão MUNHOZ. Casado com Slargarida GAGO, filha 
de Fernão PAIS e Bárbara GAGO. Era  carpinteiro. Faleceu em 
1673. Geração em Silva Leme, I, 14. 

B) Diogo MUNHOZ. Irmão do precedente. Casado com 
Maria NVNES, falecida em 1632, filha de Lourenço NUNES e As- 
ernsa FÉLIX; c. g. 

MOYTEIRO 

Sòmente no litoral encontrei povoadores quinhentistas dêste 
apelido : 

5 1 Gonçalo MON,TEIRO. Vinda com Martim Afonso, foi 
por êste deixado em São Vicente como seu loco-tenente ou "vigário" 
- termo usado por D. Ana Pimentel na sesmaria de Braz Cubas - 
uo govêrno da capitania. Foi primeiro eapitão-mor e governou até 
1539, voltando então para o reino. Pretendem diversos historiadores 
que êle tivesse sido clérigo e, como tal, o primeiro vigário da igreja 
de São Vicente. Como Azevedo Marques, não encontrei prova dis- 
so. Mas há na tradição indícios de verdade e é certo que o padre 
Gonçalo MONTEIRO - a mesma pessoa ou outra - veio para a 
capitania depois de 1550, e foi vigário de Santos e ouvir eclesiástico. 

p 2. Cristóvão MONTEIRO. Casou com filha do capitão-mo* 
Jorge FERREIELA, neta de João RAMALHO. Segundo Frei Gas- 
par, já morava em São Vicente antes de 1550. Em 1556 foi no- 
meado almoxarife da fazenda real ("Aetas de S. André, 38). Em 



1560 tinha o seu nome um outeiro de Santos. Obteve terras na &ri 

de S. Amaro, onde em 1566 tinha fazenda, assim como outros pa- 
rzntes de sua mulher, como diz Frei Gaspar. Creio que então já 
se tinha mudado para o Rio de Janeiro, onde nesse e no ano ante- 
rior, com José Adorno, obteve sesmarias na Carioca e em Niteroi. Foi 
vereador no Rio de Janeiro em 1568 e 1572, e nesse período também 
exerceu o cargo de ouvidor Deixou ao menos os seguintes filhos: 

A) Catarina MONTEIRO. Casou com José ADORNO. 
B)  Eliseu MONTEIRO. 
C)  Cristóvão ZUARTE. 
D )  Antônio MONTEIRO. 

MORAIS 

1 Baitazar de MORAIS. Nasceu em Mogadouro. Foi 
filho de Pedro de MORAIS, C. F., e de Inês NAVARRO D'ANTAS. 
Em 1556 já residia na capitania; "estante" no Rio, aí foi fiador do 
t~belião Gaspar Rodrigues Góis ("Arch. do D. F", 111, 55 e IV, 
245). Em 1572 esteve em S. Paulo em ajuntamento (I ,  53). En- 
trando em 1578 na pauta e saindo eleito juiz ordinário para o ano de 
1579, houve agravo de sua eleiçio, que o ouvidor Tristão de Oliveira 
decidiu a seu favor, pelo que tomou posse em 30 de Janeiro (I,  136) 
Nos, primeiros meses dêsse ano seguiu para o reino, sendo substi- 
tuído em 19 de abril por Domingos Dias (I, 140). As "Aotas" 
dão-no presente em ajuntamento de 25 de outubro (I, 150), êrro evi- 
dente do copista ou revisor. Em setembro a t ava  êle em Por- 
tugal, na vila de Monxagata, e em junho do ano seguinte na cidade 
de. Funcfial, tratando do processo de sua justificação de nobreza 
/"Reg.", 111, 100 e 116). Trouxe para o Brasil essa justificação, 
nas  parece que não voltou a estabelecer-se em S. Paulo. Foi casa60 
com Brites RODRIGUES ANES, filha de Joana ANES SO- 
BRINHO, e faleceu antes de 1600, como diz PedreTaques, deixando, 
além da ger.ação que Silva Leme descreveu (VIII, 3), ~reio,  u m a  
Siiha casada com Manuel de SOVERAL. 

NOREIRA 

$ 1. Jorge MOREIRA. Segundo P. Taques e S. Leme, era 
Iiatural do Rio Tinto, Pôrto, "foi capitão-mor da capitania", e veio 
para São Vicente c. 1545, a í  casando com Isabel VELHO, filha de 
Garcia RODRIGUES. Não foi, porém, governador, e creio que 
ainda nzo era casado com a filha de Garcia RODRIGUES em 1575. 
33 possível que antes dêsse casamento êle tivesse outro, de que já ti- 
nha filhos. Foi povoador de Santo André, onde era almotacel em 



1557 e ainda morava em 1560, quando depôs em Santos na devassa 
contra Bolès. Trmferida nesse ano para São Paulo a sede da vila, 
para aqui passou, com os demais moradores, e foi durante quarenta 
anos o mais notável homem de govSrno entre os colonos de Piratinin- 
ea. Além das funções que teria exercido em cêrca de dez anos dêase 
período, de que o arquivo municipal já não tem documentação, teve 
as seguintes: almotacel em 1575; juiz ordinário em 1573, 1575, 1591 
e 1597; vereador em 1562, 1578, 1580, 1582, 1584, 1585, 1586, 1587, 
1589,1590,1595 e 1599 ; mamposteiro dos cativos, e por isso isento da 
almotaçaria, de 1580 em diante. Tinha em 1560 capitaneado a entra- 
da por Mogi, em que Anchieta foi língua, e era capitão da vila em 
1575. Em sua easa, quando era oficial da câmara e enquanto não hou- 
ve casa do concelho, reuniam-se os edis em vereança. E foi nela que 
em 1597 se fez ajuntamento dos homens bcns para resolverem sobre o 
caminho do mar. Em 1599, todavia. pousava êle em easa do genro 
Baltazar de GODOI. Tinha fazenda da banda de Ibirapuera e por 
suas terras a câmara resolveu em 1593 abrir o novo caminho público, 
"mais direito que o primeiro" (I, 459) As últimas referências que 
lhe são feitas nas atas são de 1600, ano em que esteve ainda em ajun- 
tamentos (11, 70 e 72). Dando a sua deseendência, diz Silva Leme 
(VII, 397) que teve um filho e onze filhas, das quais descreve sete, 
e acrescenta que a3 quatro restantes faleceram sem geração (VII, 
440). As sete descritas, pelas datas aproximadas dos seus easa- 
xneutm, entre os anos de 1585 e 1600, foram certamente filhas de 
Isabel Velho. Destas, uma, Susana MOREIRA, segundo Pedro 
Taques, foi casada com Estêvão FURQUIM, e teria sido mãe de Cláu- 
dio FURQUIM FRANCÊS ... Silva Leme, em título FURQUINS, 
reproduz a lição, e acrescenta que Susana foi segunda vez casada 

I com o "governador" Pedro ALVARES CABRAIi. Mas em título 
GAKCIAS VELHOS entra em dúvida a respeito da ordem dos ca- 
samentos. Evidentemente, para ser mãe de Cláudio, que " em 1610 
tinha sua loja de fazendas em S Paulo", sendo-o também, em outro 
leito, de Pedro &VARES MOREIRA, que nasceu c. 1598, devera 
e!a ter casado primeiro com Estêvão e depois com Pedro AIVARES. 
Mas estou absolutamente certo de que ela não foi mãe de Cláudio, 
que era na realidade francês (v. FURQUIM). Como porém Cláu- 
dio foi primeiro casado com uma PEDROSO, que Silva Leme não 
filia; como além, disso, o próprio Silva Leme registra outras PE- 
DROSOS (nascidas antes de 1600) entre os filhoa de Pedro AL- 
VARES e Susana, já enunciei a hipótese de que ela tivesse primeiro 
casado com um Estêvão que foi pai de PEDROSOS e tronco dw 
BAIÕES. E já também mostrei que contra essa hipótese pode 
erguer-se,eom a mesma força, a de que Susana tivesse sido madrasta 
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das referidas PEDROSOS. Para qualquer delas serve de apoio a 
distinção de Pedro Taques a respeito de alguns dos filhos dêsse 
casal, que teriam sido "irmãos inteiros", o que não se poria em evi- 
aência se entre êles não houvesse alguns que não o eram. - O que 
acabo de escrever entre aspas é a reproducão do que há 14 anos pu- 
bliquei sobre êste título. ,Tive. de formular hipóteses para tentar 
carrigi? evidentes erros dos nossos genealogistas, aos quais mnito de- 
vemos, mas cujas lições temos o dever de. examinar com cuidado, por- 
que a matéria é das que mais se prestam a desvios da verdade his- 
túriea. Hoje, resumindo e corrigindo-me também a mim próprio, 
posso sustentar que Pedro ÁLVARES CABR,AL foi o segundo ma- 
rido de Susana MOREIRA, e que esta era viúva de um PEDROSO, 
quando com êle casou. Não de Estêvão RIBEIRO, como supus. Mas 
de Gaspar PEDROSO, como descobriu o próprio P. Taques e se lê 
na 29." das árvores d e  costado por êle escritas e copiadas pelo seu 
primo cônego Roque. - Passemos, como na anterior edição, aos 
filhos varões que atribuo a Jorge MOREIR.A, que os teve de dife- 
rentes leitos: 

A)  Padre Diogo MOREIRA. tnico varão, segundo Silva 
Leme. Encontrei-o de fato, em São Paulo, desde 1601. Qualificado 
então como "clérigo da &lina", e tio de Gaspar de BRITO, foi arre- 
rratante no inventário de João Serrano. Em 1602 seguiu como ca- 
pelão na bandeira de Nicolau Barreto. Pelos anos de 1605 e 1607 
era vighrio de S. Paulo. Em 1614 foi testemunha do testamento 
de João Leite. - Mas descobri também, anteriores, creio, ao ca- 
samento com Isabel VELHO: 

B) Diogo PIOREIRA. Casado com Agostinha RODRIGUES, 
filha de Gareia RODRIGUES e Isabel VELHO. Em 1594 foi pro- 
ciirador de seu cunhado Ealtazar de GODOI ("Reg", VII, 14). E 
no inventário de Antônio RODRIGUES VELHO (1616) teve men- 
são como "cunhado" deste. Foi juiz ordinário em 1601, 1608 e 
1623; vereador em 1603 e em 1623, então com relutância; e almo- 
tacel em 1624. Em 1610 era mordamo do Santíssimo e em 1620 
provedor da Misericórdia. Em 1612 retirara-se com índios, da 
vila e da capitania, mas em 1615 estava de regresso, tendo então vo- 
tos para juiz. Creio que muito pouco viveu depois de ter exercido 
pela úitima vez a vereança, pois as atas de então em diante nada 
dizem dêle, e em 1629 já era falecido ("Inv.", VIII,  44). Sòmente 
descobri uma filha sua, não sei se legítima, que foi Beatriz MOREIRA, 
casada ,primeiro antes de 1625, com seu primo Gareia RODRIGUES 
VELHO, falecido em 1632, e segunda vez com João PIRES AN- 
TUNES. Essa faleceu e foi inxrentariada em 1653. 

C) João DIOREIRA. Em 1594 foi procurador de seu 
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"cunhado" Baltazar de Godoi ("Reg.", TTII, 147). Foi almotacel em 
1598 e 1601. Eni 1599 obteve terras no Jeribatiba ("Reg.", VII, 85). 
&m 1607 foi ao sertão na bandeira de Belchior Carneiro. Em 1610 
arbitrou alimentos para os órfãos de Pedro ÁLVARES, o moço. 

D) Jorge MOREIRA, o moço. Em 1599 foi nomeado escrivão 
das dadas de terras ("Reg.", VII, 91). 

E ? )  Belchior MOREIRA. Em 1616 devia a Cláudio Fur- 
quim, no inventário de Maria da Silva. 

F?)  Fre i  Leão MOREIRA. Ko inventário de Inês Pedroso 
menciona-se um filho bastardo dêste. 

C) F.. . .  - P a i  ou mãe de: 
GA) Padre Gaspar de BRITO. Era  sobrinho do padre Diogo 

MOREIRA e irmão ou primo de netos de Isabel VELHO (v. inven- 
tários de João Leite, em 1616; e Inês PEDROSO, em 1634; "Inv.", 
XI, 347). E o já referido manuscrito dos seus parentes mencionou-o ... 

Gomo "filho',, dr Garcia RODRIGliES - primeiro dêste nome. - 
Gaspar de BRITO ordenou-se maduro, pois foi almotacel em 1600, 
por desistência de Pero LEME (11, 75) e, durante cêrca de trinta 
anos, é frequentemente referido, prinripalmente em inventários. 
Em 1626, estava de caminho para Assunção a ordenar-se, levando 
zr.ensagens sobre os holandeses e rzclamacões contra as reduções je- 
suíticas ("Actas", 111, 226). Em 1631 já era vigário de Parnaíba 
(v. inventário de Francisco LEAO etc.) Em 1632 atribuo a engano 
a menção do seu nome, por jesuitas castelhanos como "pai" do vi- 
&rio de Parnaíba e procurador da Companhia em S. Paulo ("H. das 
E." 11, 205). Em 1634 ainda vivia ("Inv.", XI 347). Entre os fatos 
d? sua vida que merecem estu.do há o de ter sido seu patrimônio 
-dada por André FERNAXDES (não o de Parnaíba) e sua mulher 
Lrabel DIAS, que parece não terem tido com 61e parentesco (v. RO- 
DRIGUES § 5). 

MOTA 

$ 1. Jáeome da MOTA. Em documentos compulsados por 
Frei Gaspar encontrei-o como tabelião em São Vicente nos anos de 
1553, 1555 e 1558. 

§ 2. Vasco PIRES DA 1110,TA. Xascido em Portugal. Filho 
d o  dr. Aniceto VAZ DA ILZOTA e de Filipa de SA. Casou em São 
Vicente com Filipa GOMES DA COSTA, filha de Estêvão da 
COSTA e Isabel IAIPES DE SOUSA, neta, por esta, de Martim 
Afonso de SOUSA. Foi tabelião e escrivão da ouvidoria em Santos. 
Estêve em Santo André com o ouvidor em 1556 ("Actas de S. 
André", 41). Ainda estava em exercício em 1573 ("Actas", I, 
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57). Em 1585 compareceu à junta das duas vilas (id., 280). De seus 
filhos apenas descobri: .. 

Ar)  Filipa da MOTA. Em 1597 era viúva de Pedro de SE- 
ABRA. A mesma, em segundas núpcias, ou outra da mesmo nome, 
talvez sua filha, foi casada com Manuel de OLIVEIRA CAGO e já 
era falecida em 1608. 

B)  Atanásio da MOTA. Cssou com Luzia MACHADO, f i a  
de Simão MACHADO e Maria da COSTA. Recebeu em dote os 
ofícios de escrivão da fazenda real e da alfândega de Santos. En- 
contrei-o como tabelião e escrivão da ouvidoria desde 1584. E m  
1594 foi mandado à Bahia como procurador das vilas de São Vi- 
cente e Santos, a fim de pedir devassa contra o capitão-mor Jorge 
Corrêa ("Reg.", I, 74). E m  1602 veia a São Paulo e adoeceu (i&' 
137). Creio que já era falecido em 1604 (v. "Inv.", I ,  165). Entre 
outros, foram seus filhos: 

BA) Maria da  COSTA. Casou com Bartolomeu ANTUNES 
LOBO. Com geração. 

V BB) Vasco da MOTA. Em 1598 estava no sertão do Par- 
[ naíba, no arraial do capitão João Pereira de Sousa ("Inv.", I ,  8). 
2, Em 1611 era escrivão das datas em Santos ("Sesm. ". I. 151-163). . . 

Ko mesmo ano escreveu em São Paulo o testamento de Domingos 
ilarbosa. Em 1612 casou em São Paulo com Catarina, filha do fa- 
lecido Francisco DIAS PINTO e de Cecília GAGO. Continuou a 
exercer em Santos as funções do cargo e, segundo S. Leme, foi ca- 
pitão-mor de Itanhaen. - Talvez fosse o mesmo que, em 1622, como 
procurador da coroa, reclamou em São Paulo providências contra a 
passagem pelo Tietê para o Paraguai ("Actas", 11, 490-494), e em 
1626, como capitão e provedor das minas, apresentou regimento para a 
partilha de peças entre os mineiros (id., 111, 241). as te  aqui morava, 
tinha em 1622 cvbtido provisão para o primeiro ofício que vagasse, e 
tomou posse do cargo de juiz de 5rfãos no impedimenta de João de 
Drito Cassão (id., 111, 21-23). - Suponho que fosse m a  filha: 

BBA) Isabel da MO,TA. Casou com Damião da  COSTA. 
Mofavam em Itanhaen e foram os pais de: 

BBAA) Vasco da MOTA. Casou em Itu, 1681, c o m  Ana 
Luís de -0. Gerqão em S. Leme, VII, 342. 

BC) Enfêmia d á  COSTA MOTA. Natnral de São Vicenie. 
Casou com João de GODOI MOREIRA. Geração em S. Leme, 
VI, 112. 

BD) Padre Antônio RAPOSO. Vigário colado de São Vi- 
cente desde 1611. 

BE)  Calixto da NOTA. Casou em São Paulo, em 1616, com 
Custódia LOURENÇO, viúva de Henrique da  COSTA. Foi iabe- 



lião e escrivão da câmara muitos anos. Em 1628 estava n a  bandeira 
do Guairá. Ainda era vivo em 1643. 

B F )  Vicente PIRES DA MOTA. Morou em Santos. 
BG) Simão MACHADO. Em 1628 estava na bandeira do 

Guairá. 
BH?)  Duarte MACHADO (v. "Inv.", I, 162). 
BI?)Gonçalo da MOTA. Em São Paulo, em 1599, escreveu 

os testamentos de Gonçalo da Costa e de Isabel Fernandes. - O 
mesmo ou outro do mesmo nome casou muitos anos mais tarde com 
Sebastiana RIBEIRO (S. Leme, VIII, 401). Bste morou em São 
Sebastião e teve filho homônimo, que casou em Itu, 1698, eom Fran- 
cisca MARTINS. 

5 3. Simão da MOTA (v. PIRES, 5 1 A). 

IfOURA 

Dêste apelido, no século XVI sòmente encontrei pmoadores do 
litoral : 

5 1. Gaspar RODRIGUES DE MOURA. Morava em S. Vi- 
cente. Entre os anos de 1568 e 1570 foi morador do Rio de Janeiro. 
Xm 1592 ficou devendo a Pedro Leme 100 cmzados de dote; tinha- 
-us nas mãos de Braz Cubas e Filipa da Xlota; pagou em terras. 
Em 1600, no inventário do mesmo Pedro Leme, desdenhou partilha 
em São Paulo e quis que se terminasse o inventário em São Vieente. 
Teve ao menos a filha: 

A)  Gráoia RODRIGUES DE MOURA. Casou em S. Vi- 
cente com Pedro LEME, viúvo de Luzia FERNANDES 

5 2. Dom Filipe de MOURA Fiiho de D. Manuel de MOU- 
RA e de D. Isabel de ALBUQUERQUE. CasouOU com Genebra 
CAVALCANTI, fiiba da Filipe CAVALCANTI e Catarina de AL 
RUQUERQUE. Foi eapitão-mor de Pernambuco e fêz a expedição 
n Paraíba. Deixou nobre e numerosa descendência no Norte. 

MUACHO 

5 1. Gaspar GOMES MUACHO (v. COMES, 11, 5 6). 

5 1. Domingos de MURO. Casou em São Paulo em filha de 
Gonçalo PIRES. Em 1591 obteve chãos entre os caminhos que vão 
para Pimtininga, e iio ano seguinte no Guarepe ("Reg.", VII, 45 e 
*O). Em 1616 era credor de Luís Furtado, no inventAio de Fi- 
Ijpa Vicente. 



NAVARRO 

5 1. Guilherme NAVARRO. Francês. Em 1593 fai morto 
pelos índios do Mogi, no regresso da bandeira de Macedo e Grou 
("Actas", I ,  476). 

NETO 

$ 1. Álvaro KETO. Nasceu em S. Marta, Viana, c. 1543. Es- 
têve na Bahia, depois em S. Vicente. Casou com Xessia da Pena, 
ratural de Santos. Morou em S. Paulo desde 1578. Foi proourador 
do concelho em 1584; almotacel em 1592; e vereador em 1624. Tinha 
fazenda da banda de Pinheiros. Em 1592 foi ao sertão na bandeira 
de Nicolau Barreto. Em 1597 na de João de Sousa. Fieou 
riúvo em 1635 e falecau em 1636. ,Teve ao menos os seguintes 
filhos : 

A) Luisa NETO (Dona L,uisa). Falecida em Xogi em 1667, 
Casada primeiro, antes de 1614, com Cristovão de AGUIAR GIRÃO, 
e segunda vez, em 1617, com Gaspar da COSTA. 

B )  Mateus NETO. Casado antes de 1616 com Jerônima de 
MENDONÇA, filha de Antônio BICUDO e Isabel RODRIGUES. 
Seguiu em 1602 na bandeira de Nicolau Barreto; em 1628 na de 
Guairá; em 1636 na  de Raposo. ,Teve geração descrita por Silva 
Leme VI, 457. 

C) Alvaro NETO, o moço. Casou antes de 1613 com Paula 
MACIEL, filha de João MACIEL e Paula CAMACHO. Esteve em 
1607 na bandeira de Belchior Carneiro e em 1628 na de Guairá. 

de 1631 estêve prêso por dívidas, que os pais pagaram. Mu- 
doii-se para Parnaiba. Têve ao menos nm filho - João NACIEIi, 
que seguiu com o pai na bandeira de Guairá e que em 1638 foi tes- 
temunha no inrentário de Pedro Domingues. 

D) Pascoal NETO. Bastardo, havido de uma índia escrava. 
Foi-lhe dada alforria pelo casal. Casou antes de 1625 com Maria 
LUIS, filha de Mateus LUIS. Foi diversas vezes ao sertão, onde 
faleceu em 1636 (bandeira de Raposo). Deixou duas filhas - Inês 
e Iieonor. 

O 2. Jorge NETO FALCAO. Casou com Juliana de SOUSA, 
que suponho filha do capitão João PEREIRA DE SOUSA BOTA- 
FOGO.. &forou em Santos. E m  1598 vendeu terras no Gerebati 
a Antônio Castelão. Dois anos depois, comprou de Luís Blvares as 
terras do Tatnapé, em São Paulo, que o capitão Pedro Cubas es- 
tava reivindicando camo suas. Teve em 1601 mandado de despejo 
dessas terras e opôs embargos. Obteve em 1602 certa de sesmaria 
das mesmas terras, mas Pedro Cubas no mesmo ano protestou contra 



.a validade dessa concessão. Xão sei quando faleceu. Em 1621 ti- 
nham terras no J m b a t u b a ,  em Santos, a sua viúva e as seguintes 
filhas : 

A) Filipa PEREIRA DE SOUSA. 
B) Maria de SOCSA. Casada com Simão FERNANDES. 
C)  Generosa de SOUSA. Viúra. 

KOGUEIRA 

5 1. Gaspar NOGUEIRA. Foi tahelião e escrivão da câmara 
C< Santo André desde a fundação da  vila, como diz Azevedo Mar- 
ques (v. "Actas", 11, 19, 29, e 31). Dêle nenhuma outra no- 
tícia nos dão os arquivos paulistas. Káo sei se foram seus descen- 
dentes : 

A ? )  Bárbara NOGUEIRA. Foi, no Espírito Santo, seguiida 
mulher de Bartolomeu GONÇALT'ES, o velho, o qual veio para 
São Paulo com família, casado terceira vez, em comêço do skulo 
XVII. 

B?)  Pero NOGUEIRA DE PAZES. Pelo apelido, que indica 
,parentesco tanto com Bárbara como com o "antecessox" de Barto- 
lomeu GONÇALVES (primeiro marido de sua terceira mulher), 
suponho tambSm tivesse vindo da capitania de cima. Nasceu c. 
1570 ("Inv", V. 376), e estabeleceu-se em São Paulo c. 1599, ano 
ein que foi arrmatante no inventário de Gonçalo da Costa. Em 
1601 era feitor de Jorge Neto Falcão na fazenda do Tatuapé. 

NUNES 

5 1. Antão NUNES. Casou. em São Vicente duas vezes: pri- 
meira com Isabel BOITELHO> filha de AndrE BOTELHO, e segunda 
com Maria de SIQCEIRA, filha de Antônio de SIQUEIRA. De 
nenhum dêsses casamentos dá notícia S. Leme, mas P. Taques os re- 

. gistrou, pois estão ambos declarados nas árvores de costados do cô- 
iiego Roque, um na 19." e outro na 5.'. Foi um dos partidistas do 

.engenho S. João, segundo Frei Gaspar, e E sòmente esta notícia que 
dêle nos dá S. Leme. Ainda vivia em Santos em 1579, pois então, 
como disse Anchieta em uma de suas cartas, devia a Cairobaca o 
,achádego de um escravo. Mas em 1582 já os seus herdeiros tinham 
ri6 antigo caminho entre Santos e São Vicente, terras que tinham 
sido de André Botelho. Teve ao menos os filhos: 
. A) Fulana NUNES. Foi a que suponho primeira mulher de 

Antônio BICUDO. Com geração. 
B)  Pero NUNES. Casou primeira vez com Isabel FER 

NANDES,  irmã de Marcos FERNANDES e Xessia FERNANDES, 



a qual faleceu em 1607; segunda vez, em 1608, com Maria JORGE, 
falecida em 1611, de quem foi segundo marido, filha de Gonçalo 
MADEIRA; e terceira, c. 1612, com Catarina de PONTES, falecida 
em 1621, de quem foi segundo marido, filha de Bartolomeu GON- 
ÇALVES. Estabeleceu-se em São Paulo, onde se declarou filho de. 
morador antigo ("Reg.", VII, 67). E ra  sapateiro. Foi alcaide 
de 1583 a 1586; procur'ador do concelho em 1598 e 1618; vereador 
em 1606 e 1617; juiz ordinário em 1612. Estêve em 1602 n a  han- 
deira de Nicolau Barreto. Tinha fazenda da banda do Ipiranga. 
Faleceu, com testamento em 1623. Além dos filhos descritos por 
S. Leme, I, 24, teve os seguintes: 

BA) Maria NUNES. Da primeira mulher. Casada antes de 
1598 com André FERNANDES, de quem foi segunda mulher. Fa .  
lrcida antes de 1621. 

BB) Baltazar NUNES. Bastardo. Casado antes de 1612 com 
Isabel DIAS, de quem foi primeiro marido, filha de Afonso DIAS 
e Madaleua AFONSO. Foi sertanista. Faleceu e foi inventariado 
em 1623, no Ipiranga, c. g. ("Inv. ", VI, 15).  Uma de suas filhas, 
Maria NCNES, em 1636 foi acusada d i  haver dado ordem aos es- 
cravos para que lhe matassem o primeiro marido, Antônio de AL. 
ICEIDA ("Inv.", X, 298, 304). 

BC) Jácome NUNES. Bastardo. Casou antes de 1615 com 
Helena DIAS, filha natural do cap. André FERNANDES. Estêve 
em 1628 na bandeira do Guairá. Foi morador em Parnaíba. Foi sua 
filha Maria NUNES, que casou antes de 1628 com Isaque DIAS 
CARNEIRO. 

BD) Lourenqo NUNES. Bastardo. Faleceu, no sertão antes 
de 1610, deixando nm filho - Antônio NUNES, que em 1632, em 
Parnaíba, foi testemunha do testamento de Antónia de Oliveira. 

G) Pedro NüNES DE SIQUEIRA. Do segundo casamento 
de Antão NUNES, conforme a citada árvore 19.' Não sei com que 
fundamento lhe deu S. Leme diferente filiação. Nasceu em Santos, 
c. 1365, e faleceu depois de 1630. Teve ao menos a fia: 

CA) Maria h-UNES DE SIQUEIRA. ' Casou com a capitão' 
lianue1 Afonso CAIA e faleceu em Santos, 1667. Geração em S. 
Leme; VIII, 404. 

D1) Antônio &UNES (DE SIQUEIRA). Aqni o filio por- 
que seu filho, o "Redentor da Pátria", considerava "tia" a prima 
c<?nsanguínea hIessia mKES BICUDO, que foi casada com um tio' 
de Antônio NUNES (Manuel de SIQUEIRA). Erradamente. P. 
Taques afiliou a êste casal, como se vê em algumas árvores do oô- 
nego Roque. S. Leme tambírm erradamente disse que Antônio 
RUNES era irmão de Francisco NUNES DE SIQUEIRA e Cata- 



rina de MENDONÇA 4ue foi casada com Pedro GOXÇALVES 
TAREJKO" (v. infra:. - Antonio XUNES, conforme sua pró- 
pria declaração ("Reg.", I, 166), casou em São Paulo, c. 1587, com 
filha de povoador, ista 6 ,  com Maria MACIEL, f i a  de João MA- 
CIEL. Já era aqui morador em 1580 ("Actas", I, 164). Era  car- 
pinteiro. Foi almotaeel em 1593. Em 1600 fez obras na igreja 
e avaliou a madeira gasta nessas obras. Seguiu em 1608 na ban- 
deira de Martim Rodrigua e pereceu no sertão com todos os com- 
panheiras. Gerasão em S. Leme, VIII,  210. - Entre os seus filhos, 
aí descritos, além do referido Francisco NUNES D E  SIQUEIRA, 
se encontra : 

CA) Catarina NUNES DE SIQUEIRA. E '  a referida Ca- 
tarina de MENDONÇA. - Casou em 1612, dotada pelo cunhado 
-4leixo Jorge, com Pedro GONÇALVE3 VAREJÃO, que então se 
estabeleceu em São Paulo. Em 1641 foi madrinha de uma neta, 
filha, de Miguel RODRIGUES GARCIA e Catarina VAREJOA DE 
EIQUEIRA (casada em 1640). Além desta teve a filha Antónia 
VAREJOA DE SIQUEIRA, casada em 1636 com antónio de MA- 
DUREIRA; a filha Maria VAREJOA, casada com Antônio PE-  
DROSO; e o filho Antônio VAREJAO DE NENDONÇA, que casou 
com Maria de VASCONCELOS. Como informa o mesmo S. Leme 
(lX, 30), Catarina de MENDONÇA fakceu em 1671. 

$ 2. Baltazar NUNES. E '  o mais antigo povoador do 
campo que encontrei com o apelido &'UNES. Foi morador em 
Santo André, onde tinha chãos ("Actas", I ,  31 e 32) e foi interi- 
namente alcaide e porteiro em 1555 e 1556 (id., 15, 42 e 50). Pas- 
s i~u para São Paulo e, como todos os moradores, teve em 1562 uma 
tarefa na fortificação da vila ("Actas", I, 16).  Nenhuma outra 
menção encontrei da sua existência, salvo a t a  de 1575: seus her- 
cieiros tinham uns chãos, em que Frutuoso da Costa pedin licença 
para edifiear (id., I ,  80). Creio que foi casado com filha de Bar- 
tulomeu CAMACHO e que foram seus filhos: 

A) Pauia CAMACHO. Casou com João MACIEL. Com ge- 
rasgo. 

B) Isabel NUNES. Casou com Pedro MARTINS. Com ge- 
l a ~ & .  

C) Gaspar NITNES. Casou primeira vez c. 1564 com filha 
d? povoador; segunda, e. 1591, com Antónia GOMES, filha de Pedro 
GOMES e Isabel AFONSO, de quem foi segundo marido; e ter- 
ceira vez com Helena GONÇALVES, da qual também foi segundo 
marido. Em 1572 esteve em ajuntamento. Foi alcaide em 1578; 
procurador do concelho em 1583 ; almotacel em 1584, 1603 e 1609; 
grocurador dos índios em 1606. Em 1593, como procurador de S. 



Antonio, registrou com a sua a marca de gado do santo. Teve fa- 
zenda da banda do Ipiranga, e morou no Guarepe, onde em 1616 
ainda tinha chãos. Káo sei se teve geração da primeira e da ter- 
ceira mulher. Da segunda, teve a geração descrita em S. Leme, I,, 
9, a que acrescento: 

CA) Isabel CONES. Caçou com Francisoo da COSTA. 
D?)  Gonçalo CASIACHO (v. CAMACHO, 5 1 H). 
5 3. Lourenso KCNES. Não sei ae era reino1 ou natural da. 

terra. Casou primeira vez com dscensa FÉLIX, filha de J q u e s  
F'ÉLIX FLAMEKGO. e segunda vez, 1623, com Maria GON- 
ÇALVES, filba de Clemente ALVARES e Maria GONÇALVES. 
Em 1598 arreaatou o ofício do seu defunto coneunhado Diogo 
SAKCHES. Em 1602 seguiu para o sertão na bandeira de Nicolau 
Barreto. Foi almotacel em 1610; procurador do concelho em 1613; 
vereador em 1623. Teve da primeira mulher os filhos: 

A) &Iaria NUNES. Casou antes de 1620 com Diogo MU- 
&HOZ e faleceu em 1632. 

B) Domiiigos NCNES FÉLIX. Casou com hladalena 
AFONSO, falecida em 1655, filha de Feriião PAIS e Bárbara 
GAGO. Geração descrita em S. Leme, I, 14. 

.., 
CILIVEIRA 

T , W i . . ,  
I ' (L,. i 

5 i. Antônio de OLIVEIRA. C. I?. Foi capitão-mor loco- 
tenente de Martim Afonso em dois períodos, de 1538 a 1542 e de 1549 
a 1553. Foi ainda em seu govêrno que foi criada a vila dc Santo An- 
dré. Continuou morando em São Vicente, onde faleceu'antes de 1581. 
Como se lê em Frei Gaspar, depois de concluir o seu primeiro go- 
vêrno, isto, é, entre os anos de 1542 e 1549, foi a Portugal e de 16 
trouxe sua mulher Genebra LEITBO DE VASCONCELOS e vá- 
rios filhos. Essa informação é literalmente reproduzida por P. 
Taques e S. Leme. Apesar do respeito que tais autoridades me- 
recem, devo considerá-la inteiramente errôiiea. A ela já o@us 
fundadas dúvidas, r a minha objecão está robustecida pelos doou- 
iiientos colhidos pelo próprio Frei Gaspar e agora publicados na.  
'Revista'', do Instituto de São Paulo. A única Genebra LEITBO 
nêles mencionada (uma vez, por êrro de cópia, com o nome de Ce- 
nerosa) é a que em título R,ODRIGUES descrevo, casada, não com 
Antônio de OLIVEIRA, mas com um dos seus netos. Aliás o 
próprio P. Taques, posso dizê-lo, teve dúvidas a respeito do suposta 
easamento de Genebra LEITAO com Antônio. de OIIIVEIRA, e nos 
cieixou diferente licio. Nos árvores de costados que o linhagista 
eçcreveu e que o seu primo cònego Roque copiou, ora a declara ea: 
sada com Antônio de OLIVEIRA, ora com um suposto filho dêste 
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(Domingos de OLIVEIRA.. . LEITAO). E S. Leme, ao descrever 
c? OLITTEIEA LEITÃO, sentiu também a necessidade de deixar 
subentendida uma geração, a primeira do troneo. - Admitido que 
fôsse o casamento no reino ou em São Vicente, de Antônio de OLI- 
VEIRA com outra Genebra LEITÃO, de que não nos fala nenhum 
documento, dêsse enlace não se conhece geração. - Pelos apelidos 
dos seus filhos pode-se admitir que Antônio de OLIVEIRA, provà- 
vtlmente na capitania, easou primeira vez com uma GAGO, e se- 
gunda vez com uma LOBO. - Sòmente posso aqui descrever dois 
filhos que atribuo à primeira mulher e dois que foram da segunda: 

A) Manuel de 0LIVEIR.A GAGO. Casou com Filipa da 
MOTA. Foi dono do engenho de N. S. da Apresentação. Faleceu 
em Santos, 1580. Teve ao menos os filhos: 

AA) Manuel de OLIVEIRA GAGO. Nascido em 1567. Ca- 
sou com Genebra LEITAO, filha de Diogo RODRIGUES e Isabel 
1;EITKO (DE VASCONCELOS). Morou em Santos. Em 1583 
era ouvidor da capitania. Ainda era vivo em 1633. Foram seus 
filhos: 

AAA) Mariana LEITÃO DE VASCONCELOS. Descrita 
por S. Leme como filha ou neta do troneo. Casou com o capitáo- 
mor Diogo ARIAS DE AGUIRRE. Geração em S. Leme, VIII,  521. 

AAB) Domingos de OLIVEIRA LEITÃO. Casou com Ana 
ar CUNHA. Morou em São Paulo e foi capitão. Geração em S. 
Leme, VIII, 521. 

AAC) Diogo de OLIVEIRA. 
AB) Francisao de OLIVEIRA GAGO. Morou em Santos. 
AC) Antônio de OLIVEIRA GAGO. Casou com Custódia 

XOREIRA. - S. Leme, na dúvida, descreveu-o como se fosse o tio 
homônimo infra. - Geração em S. Leme, VIII, 483 e 487. 

B) Antônio de 0LIVEIR.A GAGO. Filho do troneo e pri- 
meira mulher. Casou com Isabel GONÇALVES, filha de Diogo 
GONÇALVES CASTELAQ, a qual faleceu em 1593 ( 7 ) .  E '  possível 
que tenha casado segunda vez com Maria GONQALVES. Foi da 
governança de Santos. Ainda era vivo em 1598 ("Reg.", VII, 
G4). Seus filhos vieram para São Paulo e Parnaíba, entrando n a  
família dos chamados FERNANDES FOVOADORES. - Maria 
GONÇALVES, se não foi a mesma Isabel, erradamente designada 
com êste nome e como falecida antes, nas "Denunciaçõm" do Santo 
Ofício, faleceu em São Paulo, 1616, em casa de um dos enteados ou 
de um filho, na hipótese de ser ela a mesma Isabel. 

Aos dois filhos descritos por S. Leme, acrescento, um, neste rol: 
BA) Antónia de OLIVEIRA. Casou primeira vez com An- 

tônio CHAVEIRO; segunda vez com Diogo de LAR'A; e terceira 



vez com o capitão André FERNANDES. Faleceu em Parnaíía, 
1632. Gerayão em S. Leme, VIII, 484. 

BA) Antônio de OLIVEIRA. Casou com &gela F E R  
NANDES, irmã do capitão André FERNANDES, supra. Morou 
em São Paulo. Foi almotacel em 1603, registrou marca de gado em 
1608 e esteve em ajuntamento em 1612. Faleceu no sertão do Par- 
upava, na bandeira dêsse seu cunhado. No inventário do sertão, os 
seus órfãos tiveram como curador outro tio materno, o então alferes 
Baltazar FERNANDES. Deixou quatro filhos: 

BAA) Constança de OLIVXIRA. Nascida em São Paulo. 
Casou com o capitão João MISSEL GIGANTE. Geração em S. 
Leme, VII, 257. 

BAB) Isabel de OLIVEIRA. Nascida em São Paulo. J á  era 
viúva em 1653. 

BAC) aatouio de OLIVEIRA FALCAO. Nascido em São 
Paulo. Casou primeira vez com Antónia GIL, filha de Gon~alo GIL, 
e segunda vez com Ana RODRIGUES DE TORALES, natural do 
Paraguai, filha de Gabriel PONCE DE LEÕN. Êste cobrou sua le- 
gítima em 1653 ("Inv.", XXVII, 100), quando tinha mais de 40 
anos de idade. Faleceu em Sorocaba, 1687. Gerqão em S. Leme, 
Ea primeira, I ,  15; da  segunda, VII, 237. 

BAD) Catarina de OLIVEIRA. 
BB?) Na dúvida: Rafael de OLIVEIRA. - P. Taques, tendo 

dedicado especial atenção io segundo ramo dos seus descendentes, que 
se filia pela linha materna ao tronco reino1 dos HORTAS, no que foi 
seguido por S. Leme, declarou-o, como se vê nas árvores de costados 
60 cônego Roque, natural de Setúbal, sem dizer que para isso tinha 
fonte documental. Ponho em dúvida essa naturalidade e admito a 
hipótese de ter êle naseido na capitania e filiar-se ao tronco qui- 
nhentista dos nossos OLIVEIRAS. Com êle morava, na fazenda 
de Oquitauna, m a  mãe (ou madrasta v. supra) Maria GON- 
ÇALVES, qualificada como dona viúva e falecida em 1616. E '  
possível fosse esta a mesma filha de Diogo GONCALVES CAS- 
TELA0 que tinha sido em Pernambuco denunciada como desceu- 
aente de cristãos novos com o nome de Isabel. - Em abono da fi- 
liação que aqui apresento está o fato de terem sido genros de Su- 
sana DIAS e se terem mtabelecido em Parnaíba e São Paulo os fi- 
lhos da referida Isabel (ou Maria?) GONÇALVES, acima descritos. 
-- Casou primeira .vez, antes de 1596, com Paula FERNANDES, 
fslecida em 1614, filha de Manuel FERNANDES e Susana DIAS, 
e. segunda vez, c. 1615, com Catarina FIGUEIREDO D'HORTA, 
natural de Setúbal, filha de Nuno Álvares dlHORTA, da qual foi 
segundo marido. Creio que Rafael de OLIVEIRA, quando casou, 



continuou a morar em Santos, ou São Vicente. Em 1596, em São 
Vicente foi testemunha do codicilo de Pedro Leme. E m  1601, 
em São Paulo, foi arrematante no inventário de João Serrano. Ne- 
nhuma outra notícia alcancei dêle, entre os anos de 1596 e 1606. 
Keste, já estava estabelecido em São Paulo, sendo almotacel. Em 
1613 foi procurador do concelho. Em 1627 vereador. Em 1632 
era escrivão da Dlisericórdia. Estava no sertão em 1614, quando 
faleceu sua primeira mulher; era morador na fazenda de Quitaúna 
i? tinha pousadas na vila. Em 1623, no sertão dos abuens, foi tes- 
temunha do testamento de Sebastião Preto. Ainda viveu muitos 
unos, vindo a falecer em 1648. AlAm da geração da segunda mulher, 
descrita por S. Leme em título HORTAS, 313, IV, teve da pri- 
meira os filhos: 

BBA) Pedro de OLIVEIRA. Nasceu c. 1596. Casou com 
F'rancisca CORDEIRO e faleceu em 1644. Gerasão em S. Leme, 
VII, 289. 

BBB) Rafael de OLIVEIRB. Nasceu c. 1602. Casou pri- 
ioeira vez eom Maria RIBEIRO, filha de sua madrasta e primeiro 
iuarido; e segunda vez, 1639, com Maria CORDEIRO sua coneunhada. 
Faleceu em Jundiaí, 1654. Cerasão em S. Leme: da primeira, IV, 
314; da segunda, VII, 294. 

BBC) Margarida de OLIVEIRA. Nasceu c. 1605. Faleceu 
solteira. 

BBD) Estêvão de OLIVEIRA. Nasceu c. 1609. Faleceu sol- 
teiro. 

BBE) Ana de OLIVEIRA. Nasceu c. 1612. Casou com 
Gaspar IlACIEL ARANHA. 

BBF) Manuel de OLIVEIRA. Nasceu c. 1614. Faleceu sol- 
teiro. 

BBG) Na dúvida: Maria de OLIVEIRA, segunda mulher de 
Pedro Leme (Teves, I, § 1 C). 

C) Juliana de OLIVEIRA (LOBO). Filha da segunda 
mulher da tronco. Casou primeira vez com Pedro COLAÇO, e se- 
gunda vez com Manuel FERNANDES ZOURO. Geração de ambos 
em S. Leme, VIII, 487). 

D) Tristão de OLIVEIRA (LOBO). Também do segundo 
leito. Casou com Joana FERREIRS, filha do capitão-mor Jorge 
FERREIRA e Joana RAMALHO. De 1576 a 1578 foi ouviaor da 
capitania. Em 1593 ainda morava e m  Santas, mas tinha gado em 
São Paulo, onde já morava o filho Matias ("Reg.", I, 71). Passou 
a residir aqui. Em 1599 foi vereador, mas obteve dispensa por ser 
muito velho e doente ("Actas", 11, 58). Ainda era vivo em 1603. 
Nesse ano foi depositária de papéis de Diogo Martins ("Iuv.", 111, 
453). Filhos: 
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DA) Clara de OLIVEIRA LOBO. Casou com o capitão Ma- 
m e l  ANTUNES, do litoral. Com geração. 

DB) Lucrécia de OLIVEIRA LOBO, 'casou com Antônio 
GONÇALVES. Passou para o Rio de  Janeiro. 

DC) Maria de OLIVEIRA LOBO. Casou com Manuel RO- 
DRIGUES GÓIS. Com geração. 

DD) Matias de OLIVEIRA. Casou primeira vee com Isabel 
d s  CUNHA, filha de Henrique da CUNHA e Filipa GAGO. Nm 
1588 já residia em São Paulo. Foi almotacel em 1589 e 1603; juiz 
c~rdinário em 1595 e 1610; procurador dos índios em 1609. -Adotei- 
-lhe o nome, quando elaborei êste trabalho para um, concurso, em que 
era obrigatório o uso de pseudônimo, dedicando assim também à sua 
memória o fruto de minhas pesquisas, porque êle se podia conziderar 
genealogista oficial da vila de São Paulo: em 1623 foi chamada à 
câmara para informar sôbre o parentesco das mulheres de Amador 
BUENO e André LOPES (uma CARVOEIRO e , a  outra MACIEL; 
embas, em linhas transversas, CAMACHOS e RAMALHOS) ; e em 
1627 sôbre o de outras paulistas, das que então se podiam dizer 
de cem anos, casadas com homens da governança, cujos grans de pa- 
rentesco eram ignorados. - Faleceu, creio que no sertão, em avan- 
cada idade, em 1628. Além dos filhos legítimos, dewritos por S. 
Leme (VIII, 493), tinha bido em Santos, quando solteiro, uma filha 
~ a t u r a l :  

DD.4) Constança FERREIRA.. 
DE) Tristão de OLIVEIRA, o moço. Em 1602 estava no. 

sertão, na bandeira de Domingos Rodrigues ("Inv.", I,  311). 

GNHATE 

4 1. Diogo de ONHATE. Talvez se possa identificar com um 
', conquistador" assim descrito por SIachain: "Diego de ONATE - 
Expedicionário con Ortiz de Zárate. Nació en Vilareal, Guipúz- 
coa. en 1550. Cuerpo mediano, cicatriz dentro de1 ojo derecho". 
.\'esse caso, teria preferidp ficar no Brasil a ir para o Prata. - Veio 
para a capitania antes de 1580. Casou aqui, não sei se no litoral 
ou no campo. Em 1584 já morava em São Paulo, e m  fazenda da  
banda da pont,e grande ("Actas", I,  237). Foi nomeado tabelião e 
escrivão d a  câmara (id., I, 249). Em 1585 ficou na vila, durante 
a entrada de Jerônimo Leitão (286). Em 1587 deixou o cargo d e  
escrivão, mas continuou no tabelionato, em que sòmente no ano se- 
guinte foi substituido por Belcbior da Costa. Em 1590 foi almo- 
tacel (399), porém não aparecia na vila (400). Foi à guerra d e  
Jerônimo Leitão, em que serviu como escrivão (405). Mudou-se depois 
Fara Santos, onde rnorwa, em 1608,. com mulher, filhhs e netos 



(Sesm.", I, 23 e 33). Durante alguns anos exerceu ainda o cargo d e  
escrivão da fazenda e da ouvidoria, que em 1617 já não ocupava. Teve 
ao menos seis filhas e quatro filhos. estes foram.: 

A) Diogo de ONHATE, o moço. 
B)  João de ONHATE. 
C) Inocêncio de ONHATE. 
D) Luís de ONHATE ( 9 ) .  

ORDONHO 

9 1. Gaspar GONÇALVES ORDONHO (v. GONÇALVES, 
1, 0 3).  

ORTIZ 

5 1. Francisco de ESCOBAR ORTIZ (v. ESCOBAR, 5 2) 

PAIS 

$ 1. Cristóvão PAIS. Casou com Constan~a PAIS. Dêste 
povoador quinhentista só encontrei uma referência: Antes de 1598, 
sua viúva passou '5ahhecimento de a metade de um escravo que foi 
vendido na vila de São Paulo em quatorze mil réis" ("Inv.", I, 134). 
Dêsse, - ou do seu pai? - meio que provieram: 

A ? )  Maria PAIS. Casou duas vezes: primeira com André 
FERNANDES, e segunda com João de SANT'ANA. Faleceu em 
S. Paulo, 1616. Com geração do primeiro marida 

B" Apolónia PAIS. Casou c. 1597 com Diogo SANCHES, 
ò< quem foi segunda mulher. Sem geraçáo. 

C?) João PAIS. Morador de Itanhaen: vendeu terras situ- 
adas em Ibirapuera ("Inv.", VI, 208). 

D ? )  Fernão PAIS. Irmão de João PAIS. Casou com Bárbara 
GAGO, filha de Gaspar AFONSO e Madalena AFONSO. Morador 
de Itanhaen. Vendeu umas vacas ("Inv.", I,  360), e umas terras 
ùz sesmaria "da banda de além do rio Anhembi adonde chamam 
Orubuapira" (id., 243). Em 1611 obteve outra sesmaria.", I ,  177. 
Geração em S. Leme, I, 14. 

E ? )  Manuel PAIS. Em 1600 e 1605 era credor nos inven- 
tários de Francisco da  Gama e de Braz Gonçalves, o moço. Tinha, 
em 1602 seguido para o sertão, na bandeira de Nicolau Barreto, e 
uo sertão foi testemunha do testamento do mesmo Braz. 

F ? )  Aseenso PAIS. Em 1629 tinha chãos na vila ("Inv.". 
VII, 443). 

0 2. Fernão DIAS PAIS (v. DIAS). 



PAIVA 

$ 1. Salvador de PAIVA. Suponho fosse irmão do padre Se- 
bastião de PAIVA, vigário de São Vicente em 1585 ("Actas", I, 
279), e casado com filha de Cristóvão DINIZ e Maria CAMACHO. 
Morou em São Paulo, onde foi almotacel em. 1579, 1582, 1584; pro- 
curador do concelho em 1581 ; juiz ordinário em 1583. Fêz uma entra.da 
de que existiam escravos em 1593 (id., 478). Em 1594 ainda tinha 
casa na praga ou em travessa desta ("Reg.", VII, 17). Deixou ao 
menos os filhos: 

A) Maria de PAIVA. Casou com Jorge RODRIQUES. Com 
geração. 

B) Custódio de PAIVA. Casou com Ana de CERQUEIRA, 
SE quem foi primeiro marido. Em 1601 estêve em ajuntamento 
!"A0tas", 11, 91). Foi aimotacel em 1607 (id., 194). Em 1608 
obteve sesmaria com a sogra ("Sesm.", I, 50). Faleceu em sua 
fazenda, 1610. Teve um filho: 

BA) Francisco de PAIVA. Casou em 1616 com Maria 
TELHA, filha deFrancisco VELHO. e Ana de MORAIS, omitida 
por S. Leme em VII, 135. Foi almotacel em 1618 e 1625; juiz or- 
dinkio em 1628. Como juiz, fêz o inventário em vida de Cornélio 
Darsan e seguiu para o Guaira com. vara alçada para prender he- 
reges ( !) A mais recente menção que encontrei do seu nome foi de 
1643, no inventário de Domingos Cordeiro. 

PALHA 

5 1. Gaspar FERNANDES PALHA. Natural do Funchal. 
Casou com Antónia REQUEIXO DE PERALTA, filha de Estêvão 
1UPOSO. Foi provedor dos órfãos, defuntas e ausentes e faleceu 
em Sautos, 1600. Deixou ao menos o filho: 

A)  Gaspar FERNANDES PALHA ou PICKO. Casou na ilha 
de  S. Sebastião com Catarina de OLIVEIRA COTRIM, filha de Fran- 
eisco de ESCOBAR ORTIZ. Em 1610 obteve sesmaria na ilha de 
São Sebastião, onde foi morador, com engenho e como capitão. Teve 
ao menos os filhos: 

AA) Diogo de ESCOBAR ORTIZ. Casou com Potência 
LEITE DA SILVA. Geração em S. Leme, 11, 466. 

AB) Estêvão RAPOSO BOCARRO. Casou com Maria de 
ABREU PEDROSO LEME. Geração em S. Leme, 11, 469. 

AC) Paula de OLIVEIRA. Casou com Antônio BARBOSA 
I)E LIMA. Com uma filha em S. Leme, VII, 150. 



AD) Antónia PAIS DE QUEIRÕS. Casou primeira vez 
com Salvador de OLIVEIRA D'HORTA e segunda com Mateus d e  
SIQUEIRA DE MENDONÇA. Geração em S. Leme: do primeiro 
em IV, 330, do segundo em VII, 494. 

PANCAS 

5 1. Gonialo PIRES PANCAS (v. PIRES, 111, 5 2. 
PARIS 

§ 1. Gonçalo CASADO PARIS (v. CASADO, 5 1). 
I'EDROSA 

9 1. Gonçalo de PEDROSA. Creio que i m 2 o  de Gaspar 
PEDROSO infra. Casou e estabeleceu-se na capitania c. 1590. Em 
i604 era provedor e almoxarife da fazenda real ("Sesm.", I, 6). 
Em 1606 era oficial da câmara de Santos ("Actas", 11, 155) e foi  
nomeado capitão-mor (id., 167). Em 1608, alegando ter filha para 
casar, obteve sesmaria ("Sesm.", I, 10). Creio que foi sua filha: 

A) Isabel de PEDROSA. Descrita por S. Leme com outra 
filiação. Casou com Francisco RODRIGUES D E  SARZEDAS. 
Geração em S. Leme, VII, 438. 

PEDROSO 

1. Estêvão PEDROSO. Teve engenho em São Vicente, se- 
gundo Frei Gaspar. - C$. Estêvão Ribeiro (BAIAO), qne teve filhos 
de apelido PEDROSO. 

§ 2. Gaspar PEDROSO. Creio que irmão de Gonçalo de PE-  
DROSA supra, e também moradar em Santos. Casou em São Paulo 
com Susana MOREIRA, filha de Jorge MOREIRA, da qual foi 
primeiro marido, conforme P. Taques, em árvores de costados co- 
piadas pelo cônego Roque. Creio que foram suas filhas: 

A)  Isabel PEDROSO. Casou com Cláudio FURQUIM 
FRBNCRS. de quem foi primeira muiher. Geração em S. Leme, 
VI, 237. 

B)  Inês PEDROSO Descrita por S. Leme como filha do se- 
gundo marido de Susana MOREIRA. Casou primeira vez cam João 
LEITE FUSTADO e segunda vez com Tomé MARTINS BONI- 
LHA Geracão de ambos em S. Leme: do ~rimeiro. 11. 137; do se- . . 
gundo, VII, 258. 

$ 3. Antônio PEDROSO DE BARROS. V. PODEROSO. 

PEXA 4 

5 1. Antônio da PENA. Tinha comprado de Domingos Pires 
terras que ~ a r t i a m  com as de Pascoal Fernandes, na povoação d e  



Santos. Vendeu-as a Braz Cubas em 1544. Creio que foram seus 
filhos ou netos: 

A) Gabriel da, PENA. Foi morto em 1593 pelo gentio do 
Dlogi, no regresso da bandeira de Macedo e Grou ("Actas", I, 476). 

BI Messia da PENA. Natural de Santos. Casou com &- 
varo NETO. Com geração. 

C?) Fulana da PENA? Casada com Mateus LUfS GROU. 

PEREIRA 

§ i. João PEREIRA DE SOUSA (V. SOUSA.. . )  

$ 2. Francisco PEREIRA. Morou em São Panlo desde 
1578. Tinha fazenda da banda da ponte grande. Foi almotacel 
cm 1580 e juiz ordinário em 1584. Em 1597 seguiu em bandeira 
como imediato do c8pitão João PEREIRA DE SOUSA BOTA- 
FOGO, e substituiu-o no sertãa, quando êste foi destituido e prâso. 
Creio que depois se tenha mudado de S. Paulo. E é de notar que 
oum dos assentamentos do inventário de Damião Simões, em 1578, 
e seu nome é Francisco PEREIRA DA COSTA. E numa das 
atas, de 1584, é Francisco PEREIRA FAREL. I3 possível que em 
ambos os casos haja êno de leitura, e que se trate de diferentes pes- 
soas do mesmo nome, que o capitão fosse aparentado eom o $ 1.O. 

5 3. Vasco PEREIRA. Morava em São Paulo em 1590 
("Aetas", 1, 394). 

3 4. Manuel PEREIRA. Estêve em ajuntamento em 1597 e 
i598. 

g 5. Antônio PEREIRA (DE AVELAR). Casou com Fi- 
lipa VIGENTE, filha de João do PRADO, da qual foi o primeiro 
marido. Declarou em 1601 que tinha c 30 anos de idade e que 
linha estada no sertão, na bandeira do capitão Domingos RODRI- 
CUES. Foi inventariado em 1604, deixando filho único: 

A) Paulo PEREIRA DE AVELAR. Nascido em São Paulo, 
1601. Casou em 1631 com Ana de CHAVES, filha de Antônio 
LOURENÇO e Marina de CHAVES. Foi da governança da vila e 
faleceu em 1647. Geração em S. Leme, 111, 278. 

5 6. Cristóvão PEREIRA. Casou duas vêzes em São Paulo: 
primeira, o. 1602, com Mecia RODRIGUES, filha de Antônio BAFL 
GELOS; segunda, c. 1607, com Isabel MARTINS, filha de Pedra 
MAIZTINS. Era sapateiro. Foi almotaeel em 1603. Estêve em 
1615 no sertão dos carijás, na bandeira de Lázaro da Costa ("Inv.", 
V, 496). Em 1620 foi encarregado das tabelas do ofício ("Actas", 
11, 496). Faleceu em 1622. Não teve filhos da primeira mulher. 
Ceraçáai da segunda: 



A) Pedro MARTINS PEREIRA. Nasceu c. 1609. Casou 
em 1640 (?).  Creio que o mesmo ou filho homônimo foi o segundo 
marido de Maria de MENDONÇA TAVARES (S. Leme, VI, 455), 
falecida em Parnaíba, 1681. 

B) Luisa. Nasceu c. 1611. 
C) Cristóvão PEREIRA. N. c. 1617. Casou em 1642 com Mada- 

lena VIDAL, filha de João PERES CALHAMARES e Margarida 
PERNANDES. Pelo inventirio desta, em 1654, teve a g e r ~ ã o  descrita 
em S. Leme, I, 547. 

5 7. João PEREIRA. Casou em São Paulo, c. 1607, com 
Ana de W I S ,  filha de Antônio RAPOSO e Isabel de GOIS. E m  
1616 estava no sertio dos carijós, na bandeira de Lázaro da Costa 
("Inv.", 111, 395). Pouco depois faleceu, bem como sua mulher, 
deixando geraçio descrita em S. Leme, 111, 90. 

PERES 

1. Martim PERES. Foi escrivão em São Paulo de 1567 a 1578, 
m o  em que se rcudou para Itanhaen. Comparar Clemente PERES 
FERREIRA, que foi escrivão e homem da goT7ernança no Rio de 
Janeiro, onde foi assassinado em 1572 por Gaspar Fernandes. 

5 2. Jorge PERES. Morava em S. Paulo em 1591 e anos 
seguintes, até 1628. 

5 3. Alonso PERES. - v. CASSJIARES. 
8 4. Audré PERES, alcunhado "o português". Foi alca..de 

de 1596 a 1599. - Outro? Era  alfaiate em 1600. - Um outro: 
Casou c. 1602 com Ana MARQUES, falecida em 1633. Êste fa- 
leceu em 1631 e deixou os filhos: 

A) Luís PERES. Casado e já com uma ou duas filhas em 
1633. 

B)  João PERES. Casou c. 1632. 
C) André PERES. Mentecapto. 

PICÃO 

5 1. Gaspar FERNANDES PICÃO (v. PALHA, § 1 A). 

PINA 

5 1. Antônio de PINA. Casou em São Paulo com Matta da 
CUNHA. Só o encontrei mencionado c a m  morador de São Paulo 
desde o ano de  1599. Ertêve em ajuntamento em 1601. Obteve chãos 
no Guarepe em 1608. Faleceu no sertão em 1618. Geração em S. Leme, 
V. 4.  
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i'1NHA (PIRA) 

g 1. Braz de PISA. Castelhano ou paraguaio. Casou no li- 
toral com Isabel LOPES. Com mulher e filhos, passou de Itanhaen 
para São Paulo. Em 1609, alegando que morava na capitania havia 
muitos anos, obteve sesmaria em Boigi mirim ("Sem.", I, 223. Fa- 
leceu em 1630 ("Inv.", VIII, 221). Teve: 

A)  Gaspar de PINHA. Casou com Maria LUCAS, filha de 
Gaspar FERNANDES e Domingas ANTUNES, da qual foi segundo 
marido. Sem geração. 

B) João de PINHA. Casou primeira vez com Domingas AN- 
TUNES, filha da referida Maria LUCAS e seu primeira marido Bar- 
tolomeu RODRIGUES; segunda vez com Andreza DIAS, filha do 
capitão Belchior DIAS CARNEIRO, da qual foi segundo marido. 
Faleceu em 1645. Sem geração da segunda. Geracão da primeira 
dacrita em S. Leme, VIII,  328. 

C) Joaquim de PINHA. 

D) Maria de PINHA. Casou três vezes; primeira, com Do- 
mingos PIRES, de quem foi segunda mulher; segunda, com João de  
ALMEIDA; terceira, com Henrique da  CUNHA GAGO, a velho, 

quem foi termira mulher. Sem geração dos dois ultimos maridoa. 
Não sei se a teve do primeiro. 

E )  Ana de PINHA. Casou com Sebastião FERNANDES 
FRETO. Geração em S. Leme, VIII, 326. 

F )  Inês de PINHA. Casou com Antônio de BARROSO, 
BAROJO ou VAROJO. Faleceu em 1651. Com geração. 

G) Isabel de PINHA CORTEZ. Camu com Mateus LUTS 
GROU. Geração em S. Leme, I ,  21. 

H) Catarina CORTEZ. Casou com Inocência FERNANDES 
PRETO. Geração em S. Leme, VIII ,  326. 

I )  Felicia de PINHA. Casou com Antônio DIAS C A R  
KEIRO, irmão de Andreza DIAS supra. Viúva em 1638, casou 
segunda vez com Lourenço C W A S  JUSTINIANO, passando a mo- 
rar em Santos. 

J)  Madalena de PINHA. Casou com Franeiseo BICUDO 
FURTADO. Geração em S. Leme, VI, 468. 

PINO 

fj 1. Manuel da COSTA DO PINO (v. COSTA, 5 3 A). 



PINTO 
I 

$ 1. Rui PINTO. C. F. Filho de Francisco PIN,TO e Marta 
TEIXEIRA. Casou em Portugal com Ana PIRES MISSEL. Veio 
com Martim Afonso e em 1533 obteve as terras do pôrto das alma- 
dias (depois pôrto de S. Cruz e depois do Cubatão). A tradiçáu lhe 
atribuía no século seguinte (v. "Actas", I, 276) o pôsto de capitão 
em guerra ordenada por Martim Afonso contra os índios, <ni. os de- 
gredados aliados aos castelhaaos, de Iguape e Cananéia. Antes de 
1550, segundo Frei Gaspar, o casal vendeu a alemães terras em 
que se estabeleceu o engenho que se ficou chamando dos Erasmos. 

$ 2. Franciwo PINTO. C. F. Irmão do preoedente. Também 
veio com Martim Afonso. Êste em 1533 lhe concedeu e Gonçalo 
Oonteiro em 1537 confirmou, sesmaria de terras no Tumiaru. 

5 3. Antônio PINTO. Irmão dos precedentes. Foi mandado 
por Martim Afonso a São Vieente em 1540. Casou na capitania 
com filha de Vicente PIRES. Foi durante vários anos escrivão, 
tabelião e oficial da &ara de Santos e teve sesmaria no Ipiranga. 
Não sei em que data morreu afogado, em viagem ,para Portugal. 
Deix.~u ao menos os filhos: 

A)  Vitória PINTO. Casou com Antônio de SIQUEIRA. Com 
geração. 

B) Antônio PINTO. Foi almotaeel em São Paulo em 1588. 
sendo então menciona20 pelo nome de Antônio FIGUEIRA o moço 
("Actas", I, 356). Estêve em ajiiriianiento nos anos seguintes. - 
Suponho-o o mesmo que casado (segunda vez?) com Marina de 
CHAVES, faleeida em 1616, (creio que filha de Domingos DIAS, 
o moço, pondo-a no lugar da que, muito mais moça, S. Leme descre- 
veu em IX, 57), foi conduzido em 1602 ao sertão por Braz Gon- 
yalves e em 1609 foi juiz ordinário. Do inventário de 1617 comta 
que tinha fazenda por nome Irarú, e entre as cartas de terras m o -  
iadas figuram tima, no Cubatão, dada por Martim Afonso, (cp. 
5 i ) ,  outra, dada pelo capitão Gaspai Conqueim. O casal tinha 
os filhos : 

BA) Sebastiana. Nasceu c. 1607. 
BB)  Sebastião. Nasceu c. 1609. 
BC) Maria. Nasceu e. 1614. 
g 4. Francisco DIAS PINTO. C. F. Foi capitão em Porto Se- 

gura. Veio para' o Rio de Janeiro, onde o enoontrei eomo alcaide-mor 
desde 1567. Em 1572 teve provisão de ouvidor. Filhos: 

A )  Diogo FERNANDES PINTO. Morador no Rio de Ja- 
neiro. Em 1572, na ausência do pai, serviu eomo alcaide-mor, em 
1585 era oficial da câmara ("A. do D. F.", IV, 103; I, 263). 



B e C?)  Gaspar FERNANDES e Lucas FERNANDES 
PINTO. Descritos atrás, em título FERNANDES, IV, $ 5  12 e 13. 

D ? )  Francisco DIAS PINTO. Casou com Cecilia GAGO, que 
suponho filha de Heurique da CUNHA e Filipa GAGO. Em 1603 
foi juiz ordinário em São Paulo ("Actas7', 11, 123). Em 1606 era 
capitão dos índios forros das aldeias, e êstes pediram que coutinuas- 
se no cargo, porque os conservava e lhes sabia a língua (id., 153). 
Foi inventariado em 1611 ("Inv.", 111, 21) e os seus órfãos tiveram 
ccmo curador Manuel Franc.isco infra "por ser parente genro de 
Matias de OLIVEIRA". - Outro do mesmo nome es tke  em 1616 
im sertão, na bandeira de Antônio Pedroso. - Filhos do casal: 

DA) Catarina. Nasceu e. 1601. 
DB) Luisa. Nasceu e. 1603. 
DC) João. Naseeu c. 1605. 

I1 

Além de outros que se sabe descenderem de alguns dos acima re- 
feridos, foram povoadores de São Paulo: 

5 1. Suno VAZ PINTO. Casou com filha de Antônio MEN- 
DES. Estêve em ajuntamentos em 1593, 1597 e 1598 ("Actas", 
I, 4'78; 11, 29/40). E m  1598 obteve ehãos entre os do sogro e os 
de Braz Mendes ("Reg.", VII, 46; "Cartas de Datas", 95,). Foi 
juiz ordinário em 1601 ("Actas", 11, 88). Encontrei referênoias 
ao seu nome em inventários, at.é o ano de 1605. 

5 2. Manuel PINTO. Sertanista do comêço do século XVII. 
Tivera demanda com o capitão Martim Rodrigues e com Tristão de 
OLIVEIRA, o moça. Matriculou carijós em 1615 ("Reg.", VII, 
124). Em 1617 foi nomeado capitão das aldeias dos guaramimis 
(id., I, 239). 

5 3. Manuel Francisco (PINTO). Natural de Guimarães. 
Filho de Baltwar Francisco PINTO e Maria GONÇALVES DE 
FREITAS. Casou com Juliana de OLIVEIRA. Foi juiz ordi- 
nário em 1611, vereador em 1622, e almotacel em 1625. Capitão de 
infantaria da vila, desde 1620. Faleceu em 1638. Geração em S. 
Leme, VIII,  495. 

5 4. Antônio LOPES PINTO. Analfabeto. Tinha paren- 
-o com Domingos LUÍS, o moço. Encontrei referências a êle 
desde 1610. Foi alcaide da vila, servindo oita ou nove anos e sendo 
destituido em 1618, por estar trôpego e doente. E m  1620 foi pro- 
curador do concelho e faleceu ("Actas", 11, 439. Não se pode 
confundir com o seguinte: 

5 5. Antônio LOPES PINTO. Natural de Mazagão. Filho de 
Diogo PINTO e Beatriz NUNES. Viúvo de Gráoia de QUADROS, 



-também natural de Mazagão e falecida em Lisboa. Foi dono da m e  
tade do engenho de ferro. Tinha a fama de cristão novo, mas em 
1618 justificou ser cristão velho, cavaleiro fidalgo e moço da  câmara 
de el-rei ("Reg.", I, 252). Quis entrar para o mosteiro do Carmo, 
fêz testamento em 1628 e faleceu em 1629. Tinha um filho em Por- 
tugal. 

PIRES 
I 

5 1. Jorge PIRES. C.F. Casou em Portugal com Antónia de 
J'IGUEIREDO. Segundo P. Taques, veio com Martim Afonso em 
I532 e vinte anos depois foi a Portugal para trazer a mulher e os 
fllhos: 

A Simão da MOTA. 
B)  Vicente PIRES. Morou em Santos e teve: 
BA) Fulana PIRES ( ? )  Casca com Antônio PINTO. Com 

geração. 
5 2. Domingos PIRES. Coronheiro. Estabeleceu-se em 

Santos antes do seu povoamento, com P m o a l  FERNANDES Geno- 
vês. Obteve carta de sesmaria em 1539. Suas terras, segundo 
Martius dos Santos (ob. cit., I ,  155) estavam junto à fonte de Ito- 
roró. Acrescenta o ilustre autor que era irmão de Jorge PIRES 
supra e ainda vivia em I585 (id., 178), com o que não posao concordar. 
Ainda antes da e r ~ ã o  da vila, por escritura passada em São Vi- 
e n t e ,  vendeu êle essas terras a Antônio da Pena, que em 1544 as 
transferiu a Braz Cubas ("Rev. do I. H. e G. de S. P.", XLIV, 
246). E por ocasião dêste último ato já era meio desconhecido na 
terra, pois foi menciona-lo como "um Domingos Pires. . . " - Outros 
mais tarde existiram com o mesmo nome, algum dos quais são 
abaixo descritas, entre os povoadores do campo. - Um fci genro de 
Bartolomeu Gonçalves e morava no Rio de Janeiro. - Outro, al- 
faiate (id., 238), morava em Santos em 1592. Foi êste o que anos 
d ~ z o i s  prestou depoimento a favor de Pedro Cubas n a  q ã o  movida 
contra o sueessor de Rodrigo Aivares. 

$ 3. Vasco PIRES DA MOTA (v. MOTA, 5 2).  
5 4. João PIRES CUBAS (v. CUBAS, 5 1 ;  cp. João PIRES, 

o GAGO, infra. 

g 5; João PIRES, 0 RUIVO. Cason com filha de mestre Bar- 
tolomeu OONÇALVES. Morou em Santos. Em 1569, já viúvo, 
vendeu ao cunhado Rodrigo Alvares o seu quinhão na herança do 

aogro (id., 263). Creio que foi o que assinou o auto de demarcação 
-?o rossio de Santos (id., 225). 
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Povoadores do Cam'po : 

1. João PIRES, O GAGO (de alcunha). Pedro Taques, 
não sei até que ponto levado pela lição dos cartórios, pois como de- 
aonstra Silva Leme, claudicou na filiação de Manuel PIRES, chegou 
h convicção de que João Pires veio com Martim Afonso, trazendo de 
Portugal dois filhos, e, depois de morar mais de vinte anos em Sáa 
Vicente, passou para S. André. E, segundo o linhagista, era João PI- 
12ES primo do cavaleiro fidalgo Jorge PIRES. Êstes dados que se 
devem ponderar com indispensável relatividade, nos levam à hipó-. 
lese da identificação dêste João Pires com o pai de Braz Cubas. A 
alcunha que teve não é necessàrianiente devida à. existência de ho- 
môuimo. - João PIRES O GAGO, foi realmente povoador de S. 
André, onde, como ainda pôde verificar Pedro Taques, foi o pri- 
meiro juiz ordinário. Nesse mesmo ano informou Duarte da Costa 
em carta a el-rei que êsse povoador, para se eximir de pena em que 
tinha incorrido por matar um escravo do gentio da terra com açoutes, 
sc oferecera a fazer a sua custa o caminho novo para o mar - o que 
se ficou chamando caminho do padre José. Tanto ao ouvidor geral 
conio ao governador, pareceu bem conceder-lhe assim o perdão, sus- 
tando o processo. As únicas referências que dêle me restam, mas. 
atas originais de Santo André, são as de que em 1555 foi almotacel 
(p. 11) e tinha um machado de carpinteiro em penhor com o pro- 
~urador  do concelho (pp. 22 e 29) .  Creio que antes da  extinção da. 
vila ou saiu do campo e. da capitania ou morreu. Se não teve os 
CU.BAS, teve ao menos, talvez com o sal da terra, os seguintes 
filhos: 

. A )  Francisco PIRES. Substituo por éste o Manuel PIRES, 
de Pedro Taques. Além do apelido e das circunstancias de meia 
e tempo em que viveu, em relação a Francisco Pires há um fato que 
vem corroborar a hipótese de parentesco entre éstes PIRES e os 
CUBAS : foi em casa de Francisco PIRES que pousou Antônio Cubas 
em 1575, em São Paulo (I,  71). - Francisco PIRES tinha casa em 
Santo André em 1555 ("Actas", 19) ; foi procurador do conceiho 
em 1557 (57) ; e esteve em ajuntamento em 1558 (71). Em São 
Paulo, trabalhou em 1562 na fortificação da vila (I,  16) ; foi em 
!570 ou 1560 um dos demarcadores das terras dos padres; e, em 
1572, como "homem honrado .e de consciência", foi um dos indicados 
yara auxiliar o mamposteiro dos cativos (I, 53). Tinha fazenda da  
banda da ponte grande (I,  237) e loja na vila, que em 1585  foi^ 
rrquisitada para cadeia provisória (I, 270). Em 1592 ainda esteve. 



em aj'uritameutos (I, 443 e 448). Em 1584, salvo êrro de leitura ou 
de revisão já existiam dois do mesmo nome. 

B)  Salvador PIRES. Carpinteiro. Em 1562 foi almotacel, 
trabalhou nas fortificações e foi a Santos tratar de negkios com o 
governador da capitania, na qualidade de procurador do povo da 
3lla de São Paulo (I,  10, 16 e 17). Em 1563 foi procurador do 
concelho, reunindo-se em sua casa a câmara (I, 21). Em 1572 fui a- 
colhido para auxiliar o mamposteiro dos cativos (I, 53). Foi ainda 
juiz ordinário em 1573; vereador em 1573 e 1582; almotacel em 1579, 
1583 e 1585; e nos anos de 1586 , 1 5 8  e 1588 estêve em ajunta- 
mentos. Tinha fazenda da banda da ponte grande. - Parece que 
não exercia habitualmente o ofício, pois -t câmara em 1575, "por não 
haver nesta vila oficiais de carpintaria para esta obra", contratou 
com êle e com um genro seu todo o serviço de madeiramento da ca- 
sa do concelho, então em construçáo, bem como o respectivo mobiliá- 
i.io (I ,  79). Evidentemente, todas estas referências se ajustam ao Sal- 
~ a d o r  PIRES que deixou viúva Mesaia FERNANDES e teve em 1592 
como curador dos seus órfãos o genro Bartolomeu BUENO; o qual, 
segundo Pedro Taques e Silva h m e ,  teria sido filho de outro Sal- 
vador PIRES e Maria RODRIGUES, < casado, primeira vez com 
I.'ulana de BRITO. Mas é também evidente que se ajustam ao Sal- 
vador PIRES que, se,~ndo os mesmos linhagistas, foi casado com 
Maria RODRIGUES; o qual, tendo vindo do Porto para São Vi- 
cente e Santo André com o pai, passou para S: Paulo, obteve de Je- 
r0nimo Iieitão, em 1573, meia lhgna de terras no caminho de Pira- 
tjninga, "por ser lavrador potentado", e teve quitacão em 1580 no 
inventário da defunta Maria RODRIGUES. Se pai e filho , com 
o mesmo nome, tivessem sido assim contemporâneos, distinguí-10s-iam 
as "Actas", como "o velho'' e "o moço". Era  o estilo da época. 
Estou, pois, convencido de que Pedro Taques, não conseg7"ndo con- 
ciliar a tradição com os documentos que compulsou, desdobrou em 
ciois um só Salvador PIRES, e de que êste teve ao menos o primeiro 
t: o último dos três casamentos: 1) com Maria RODRIGUES, falecida 
antes de 1580; 2) com N. de Brito; e 3) com Masia FERNANDES. 
Além dos filhos de Messia FERNANDES, Silva Leme fegistra os 
seguintes enteados desta : 

BA) Beatriz PIRES. Já estava casada em 1573 com Gon- 
çalo PIRES, como se verá adiante. 

BB) Domingos PIRES. Pedro Taques e Silva Leme confun- 
diram-no com outro. Foi casado com Isabel de BRITO. No livro 
de registro de casamentos do ano de 1638, ainda existente na Cúria 
encontrei nos assentamentos dos de Manuel PIRES DE BRITO e 
Maria de BRITO, a declaração de que eles eram.fiIhos de D& 
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niingos PIRES, então já falecido, e de sua mulher Isabel de BRXTO.. 
Identifico-o com o que esteve em ajuntamento em 1607 (11, 189).. 
e foi almotacel em 1608 e vereador em 1613. Foi referido em 1611 
eomo cunhado de Francisco de SIQUEIRA ("Iuv.", 111, 234) e- 
em 1616 de Francisco de Brito, de quem foi inventariante. E em 1624 
com o nome de Domingos PIRES DE BRITO, recebeu pela Órfã 
Ana de BRITO uma deixa no inventário de Henrique da Cunha. 
Em 1613, no inventário de Domingos Luís, o moço, foi acusado de 
parcialidade por parentesco com Gonçalo Madeira, mas é possível 
que tal parentesco fosse de longinqua afinidade, ou que se trate de. 
homônimo. Um dêsse nome em 1615 era genro de João SOBRINIIO, 
eomo se lê no inventário de Francireo Ribeiro. Não sei se era o. 
mesmo. Atribuo-lhe, ao menos em parte, a geração que em Silva 
Leme, 11, 6, se filia a Diogo PIRES. 

BE)  Diogo PIRES. Segundo informa Pedro Taques, deu em 
1592 quitqão à sua madrasta da legítima paterna. Acrescenta o 
linbagista e repete Silva Leme, que casou com Isabel de BRITO e- 
morou no Juqueri, tendo falecido em 1650. Como se deduz do que, 
acima observei, não é segura a identificação. É possível que  fosse 
&te o que em 1600 foi testemunha do testamento de Gaspar Fer- 
riandes e em 1607 do de Isabel Fernandes, bem como o que em 
1612 estêre em ajuntamento (11, 313). Mas, tendo encontrado, com 
segurança, além do que, como dizem os iinhagistas, faleceü em 1650, 
casado com Isabel de BRITO, ao qual não posso atribuir a gerarão. 
que êles lhe atribuem, 1)  um Diogo PIRES, O TIGRE, que em 1617 
tinha uma negra. de Sirneão Álvares, da viasem do Caeté ("Iuv.", 
TV, 140), em 1620 devia no inventário de Jòáo Gomes, e em 1632- 
morava em Parnaíba, sendo tio direito dos órfãos de Francisco Leão 
("Inv..", XIV, 14) ; 2) um Diogo PIRES, falecido em 1642, ca- 
sado com Maria R.ODRIGITES; e 3) um Diogo PIRES, filho do 
TIGRE; - não encontra elementos para identificar o suposto filho 
de Salvador PIRES e enteado de Messiaueú. 

BD) Amador PIRES. Segundo Pedro Taques e Silva Leme, 
faleceu solteiro. - Encontrei um dêsss nome, casado com Isabel, 
fiLha de João SERRAXO e Francisca CORRi3A. ! 

I11 

5 1. Antônio PIRES. Foi vereador em 1574 e almotaeel em 
1575. Em 1576 existiam dois do mesmo nome, porque &te era " o. 
velho" (I ,  101). 

§ 2. Gonçalo PIRES. Em 1575 era genro de Salvador PI- 
RES (I, 76). Foi portanto êsse - que teve neto homônimo, - o 
marido de Beatriz PIRES, cujo nome Silva Leme não descobriu. Era. 



carpinteiro. Contratou naquele ano com o sogro serviços na casa 
do cmcelho (1, 79), para oujo exame também foi louvado (I, 84). 
Foi vereador em 1577 (I, 113) ; almotacel em 1584, 1587 e 1589 (I, 
248, 314, 371) ; procurador do concelho em 1588. . ( I ,  340). Em 
i584 contratou a construç20 da nova casa do concelho (I, 246) 
e em 1585 o eonsêrto da casa velha (I, 269). Em 1593 foi juiz do 
ofício (I, 462). Foi aferidor em 1601, 1603 e 1610, mas neste ano 
não morava na vila (I ,  264). Em 1620 forneceu à câmara uma 
cama para haspedagem do ouvidor geral (I, 446) ; recusou-se depois 
a recebê-la e em 1627 ainda ela estava na casa do concelho, depois 
iie ter sido objeto de vistorias (111, 262). Em 1624 morava em 
Santos ("Reg.", I, 456), e em 1626 tinha como procurador em São 
Paulo a Antônio Rapaso ,Tavares, que casara e m  uma mia neta. 
Comparar Gonçalo PIRES PANCAS, que entre os anos de 1625 e 
1630 foi da governanca de Santos, casado com Maria Gonçalves; c. g. 
- Faleceu c. 1628-31. Além de A) o capitão Manuel PIRES, que 
foi casado com Maria BICUDO, ao qual creio deva caber parte dos 
feitos atribuidos ao genro Baposo Tavares e cuja geração Silva 
Leme descreve em título BICUDOS (VI, 448), teve Gonçalo PIRES 
ao menos os seguinte filhos : 

B)  Fulana. . . Casada com Domingos de MURO. 
C) Fulana.. . Casada com Francisco RIBEIRO. 
D )  Salvador dc LIXA. Casado e. 1606 com Catarina de 

PONTES, de quem foi primeiro marido, filha de Bartolomeu GON- 
ÇALVES e Domingos RODRIGUES. Registrou marca de gado 
em 1606. Foi almotacel em 1607. Foi ao sertão em 1608 na ban- 
deira de Martim Rodrigues, que foi inteiramente destrocada pelos 
indios, e deixou o filho póstumo: 

DA) Salvador de LIMA. este foi enteado de Ppro NUNES, 
!eire como curador em 1626 o seu primo Antônio RAPOSO TA- 
VARES, e seguiu na bandeira de Guairá. Na volta para S. Paulo, 
foi acusado de haver maltratado um dos padres. Depois da morte 
da  avó materna (1630), recebeu ordens sacras. Serviu de vigário 
em S. Paulo na ausência do Pe. Manuel '3uues;pelos anos de 1633 
c 1634. Em 1639 foi ameaçado de prisão por ter sido um dos ban- 
deirantes de 1628 ("H. das B.", 11, 277, 284). Mas em 1640 cer- 
tificava atos do seu ministério e, em 1624, fazia batizados na matriz. 
Foi o padre Salvador de LIMA (DO CANTO). 

4 3. Domingos PIRES. Deve ter sido êste o que casou com 
filha de Francisco FAREL, e que Pedro Taques considerou filha 
de Salvador Pires. Estêve em ajuntamentos nos anos de 1588, 1590, 
1591, 1592, 1593, 1594, 1597 e 1598 (I, 352, 424, 443, 478, 491, 493; 
11, 29 e 38). Creio que foi em 1590 à guerra de Jerônimo Leitão. 
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Z'm 1596 foi almotacel (11, 17). Em 1598 obteve chãos entre o 
Anhangabaú, o Tamanduatei e o caminho de N. S. da Luz do Gua- 
repe ("Reg.", VII, 37) .  Mas parece qu6 faleceu pouco depois, pois 
este nome, já então de outro ou de outros, como pouco atrás mostrei, 
siimente reaparece cerca de 10 anos depois. Em 1592 morava no 
Rio de Janeiro outro Domingos PIRES, cunhado de Afonso Sar- 
uinha. 

5 4. Antão PLRES. Casado com Bárbara MENDES, de quem 
foi o primeiro marido, filha de André MENDES e Isabel AFONSO. 
Estêve em ajuntamentos em 1592 e 1594. ("Actas", 1, 448 e 491). 
Em 1593 registrou marca de gado ("Reg.", I,  66) .  Tinha chãos nos 
matos de mestre Bartolomeu. Faleceu com testamento, sendo in- 
ventariado nos campos de Jerebati, em 1600. ("Iuv.", I, 323). Teve 
herdeiros "ausentes", cujo curador foi Baltazar GONÇALVES, 
"tio" dos mesmos. 

5 5. Jorge PIRES. Estêve em ajuntamento em 1592 (I, 
448). 

5 6. João ( t )  PIRES. Em 1593 cra alfaiate em São Paulo. 
(I. 462).  

5 i. José PLANTA. Natural da Alemanha ( 3 )  Era  nego- 
ciante e teve transasões com o capitão Martim Rodrigues. E '  possí- 
,e1 que tenha primeiro morado em Santos. Morava em São Paulo 
em 1615. Em 1619 contratou o corte de carne, mas desobrigou-se 
por ser pobre e ter mulher e filhos ("Actas", 11, 414, 419). Em 
1620 foi quadrilheira da vila (438) e carcereiro (441). Tendo-se 
recusado a continuar a servir, foi preso e obrigado a continuar como 
carcereiro (447). No Último dia do ano a câmara o desobrigou, "par 
ter sete filhos machos e ser alemão" (458). 

PODEROSO 

9 1. Jeranimo PODEROSO. Casou com Joana VAZ DE 
BARROS. Ambos meio cristãos novos. O casal não veio para o 
Rrasil, como os filhos infra. Informa P. Taques que eram pessoas 
de qualificada nobreza, que passaram do Algarve para Lisboa, onde 
tinham um sobrinho de rpelido BARROS, que foi capitão de el-rei, 
sobrinha de apelido MENDONÇA que fundaram um convento na 
vila de Almada, e outros de apelido LOBO que seguiram o real ser- 
riço, sendo despachados para a Índia. Foram seus filhos: 

A) Antôuicr PODEROSO, depois PEDROSO DE BARROS. 
Natural de Lisboa. Em, 1591, estante na Bahia, aí se apresentou 



no visitador do Santo Ofício, dizendo-se tratante para o Perum e 
declarando os nomes e condição dos seus pais. Veio para São Vi. 
cente como! ouvidor da  capitania e cason com uma filha do capitáo- 
mor Jerônimo LEITÃO. Estava em exercício da ouvidoria em 1604 
("Actas", 11, 143). De 1606 a 1608 foi capitão e w u ~ d o r  "por 
mais um triênio" (id., 173). Deixou em São Vicente descendência 
que não foi apurada por P. Taques nem por S. Leme, e de que nada 
consegui descobrir. 

B) Pedro VAZ DE BARROS. Foi morador algum tempo no 
Rio de Janeiro, onde obteve sesmaria em Cabo Frio ("Sesm.", I, 
201). Veio para São Vicente, como capitão-mor, antes do irmáa 
Bm 1602 esteve em São Paulo, acolhendo com reserva a missão cas- 
ielhana que pedia socorro ("Actas", 11, 137/138). Deu .sesmarias 
nos anos de 1603 e 1604. Casou em São Paulo com Luzia LEME 
e aqui ficou morando. Em 1611 fez uma entrada no Tibagi, sendo 
alcançado por Aüaseo em Itaguamiri. Matriculou earijós em 1615. 
Era  então mordomo da confraria do Rosário. Foi vereador em 
i618 e 1619. Em 1623, no sertão do abuens, foi testemunha do 
testamento de Sebastião Preto. Em 1624 teve provisão de capitão 
da vila. Em 1628 comandou a 2.' companhia da entrada do Guairá. 

Potentado em arcos, ainda viveu muitos anos em São Paulo!. Fa- 
leceu em 1644. Geração em S. Leme, 111, 443. 

POXCE DE LEÓN (v. CONTRERAS). 

PRADO 

$ 1. João do PRADO. Wassido em Olivença. Segundo Pe- 
dro Taques e Silva Leme, veio em 1531 para S. Vicente. $3 inadmis- 
sível essa data. Pela época em que caso:i e viveu na capitania, acho 
que riem mesmo lhe conviria a identificacão com um degredado do mes- 
iuo nome, vindo na frota de Tomé de Sousa, que trabalhou. em 1550 
riar, obras da cidade do Salvador. Casou na capitania, pelos anos 
de 1570, com Filipa VIGENTE, falecida em 1627. Rforara em São 
Paulo em 1584, com fazenda da banda de Pinheiros (I, 238), e aqui 
continuou residindo, na governauça da terra. Foi juiz ordinária em 
1588 e 1592 e vereador em 1594 e 1595. Foi à guerra em 1588 c 
1392 (entradas de Jerônimo Leitão), e seguiu também na bandeira 
de João Pereira de Sousa. Faleceu no sertão em fevereiro. de 1597 
("Inv.", I, 75) .  Além dos filhos descritos por Silva Leme, 111, 
90, teve, como informa Pedro Taques, um bastardo, Domingos da 
PRADO, que casou, antes de 1616, com Filipa LEME, filha natural 
de Braz ESTEVES LEME, e que S: Leme confundiu com outro do 
mesmo nome, seu sobrinho. 



5 1. Antônio PRETO. Creio que parente de Diogo PRETO, 
que em 1550 era feitor do duque de Aveiro em Porto Seguro. Se- 
gundo P. Taques, veio para São Vicente em 1562, voltou a Portugal 
e de lá trouxe em 1574 b mulher e 4 filhos, um dos quais era Ino- 
cèncio PRETO. Há nisso alguns erros. Em verdade, se ê!e em 
1574 trouxe filhos reinóis para a capitania, não se contaria entre 
êsses nenhum dos que S. Leme descreve; todos êstes, salvo Domingas 
ANTUNES, aqui casaram de 1600 em diante. E a própria DO- 
mingas creio que não casou antes de 1583, data do estabelecimento 
de seu marido em São Paulo. Mas é possível que tenha trazido 
alguns outros, assim como é possível que tenha casado na capitania. 
13 que me parece mais admissivel é que Antônio PRETO, quer fòs- 
se solteiro, quer viúvo, quando para aqui veio, quer aqni tivesse logo 
ficado viúvo, casou em nossa terra. E chego a supor que sua mulher 
fôsse descendente dos ANTUNES do litoral, pois tal é o apelido, não 
sòmente da citada filha, como de algumas netas, quais Maria AN- 
TUNES, filha de Inocência PRETO; Juliana ANTUNES, filha de 
J~isé PRETO; e outra Maria ANTUNES, filha de Manuel PRETO. 
-- Antônio PRETO em São Paulo foi da governança, e ,parece que 
afinal entrou na companhia, ou foi dela procurador. Foi juiz 
trdinário em 1575, 1585 e 1590; almotacel em 1576 e 1580; vereador 
em 1577, 1579, 1592 e 1601, ano em qu,e procurou esquiar-se ao eu- 
cargo da vereanea, alegando o "privilégio dos jesuitas" (11, 87). 
Estêre em 1585 na entrada de Jerônimo Leitão; mas em 1590 não 
foi à guerra e ,  em 1592, em ajuntamento, assim como Estêvão Ri- 
beiro e Belchior da Costa, foi voz discordante no voto geral con- 
trário à entrega dar, aldeias aos jesuítas (I, 447). Em 1593, por 
ser homem velho e entendido, foi louvado para arbitfar preços do 
ofício de ferreiro. Tinha sesmaria em Carapicuiba e fazenda da 
banda da ponte grande. As últimas referências positivas a atos seus 
que encontrei são as de 1601 ("Actas", 11, 87/90), em que êle alegou 
o priviltgio dos jesuítas para se eximir de ser vereador e esteve em 
ajuntamento sobre posturas. Em 1605, no leilão do espólio de 
Xanuel de Chaves (''Tnv", I, 485/490) figura o nome de Antônio 
PRETO como tendo arrematado e pago um saio. Mas pode ser que o 
de que aqui se trata já fôsse então falecido. Ou se teria lido erra- 
damente PRETO em vez de PINTO, ou êsse Antônio PRETO era 
outro (v. $ 2 in£ra). Em 1608 e 1609 foi êle mencionado como j& 
falecido ("Actas", 11, 211; "Sesm.", I, 52). Do por mim suposto 
casamento de Antônio PRETO com Fulana ANTIZVES, que tinha 

sangue da raça de gigantes, descenderam: 
A) ;\.a dúvida: Francisco PRETO. Estêve na guerra de Je- 



rônimo Leitão, em 1590. Era  bom língua. Em 1591, com Bal- 
tazar GONCALVES, realizou um assalto aos índios contrários, em 
Pirapetinguí (I, 421). Nesse mesmo ano estêve em ajuutamento 
(ib.,). (cp. I, infra). 

B)  Na dúvida: Filipe PRETO. Estêve em ajuntamentos 
em 1592 e 1593 (I, 443, 448 e 478). Registrou, marca de gado em 
1593 ("Reg.", I, 68). Cobrou dívida no inventário de Franoisco 
da Gama em 1601. E foi nomeado meirinho em 1602 ("Reg.", I, 
130). 

C) Domingas AN,TUNES. (Silva Leme, VIII,  323). Casou 
antes de 1586 com Gaspar FERNANDES, falecido em 1600. Fa- 
leceu em 1624. 

D) Fulana.. . Casou c. 1592 com João SOBRINHO. 
E )  Manuel PRETO. (Silva Leme, VIII, 279). Casou com 

Agueda RODRIGUES, filha de Gonçalo MADEIRA e Clara PA- 
RENTE. Não foi em 1580, como diz Pedro Taques, que se esta- 
beleceu no Q. A referência mais antiga que achei é de 1606. Nesse 
ano, vindo de Vila Rica para São Paulo, arrebanhou iememiuós que 
vinham de pazes, conforme denúncia do prwurador dos índios (11, 
184). Em 1610 obteve chãos em São Paulo (Sesm.", I,  121). Foi ofi- 
cial da câmara em 1617 ("Reg.", I, 243). Foi por êsse tempo que 
se fundou a capela do 6. Em 1619 estêve em ajuntamento ("Actas", 
11, 412') e pretendia ir  ao descobrimento das pedras de Jecoaigebira 
(11, 413). Em 1623 capitaneou entrada ("Inv.", VI, 126), em que 
houve o assalto às reduções de S. Inácio, Loreto e Jesus Maria. E m  
1624 estêve em ajuutamento (111, 101, 142). Em 1626, saindo 
eleito no pelouro, foi impedido de exercer a vereança por estar sendo 
processado. Em 1628 foi encarregado de conduzir o governador do 
I'araguai, e foi mestre de campo da entrada. Em 1630 estava com 
companhia no sertão ("Inv.", VIII,  237). J á  era falecido em 1632, 
quando casou o seu filho Antonio PRETO. Geracão em Silva Leme,. 
loc. cit. 

F )  Sebastião PRETO. (Silva Leme, VIII, 278). Casou antes 
d~ 1613 com Maria GONÇALVES, filha de Francisco MARTINS 
(BONILHA) e iifaria GONÇALVES. A referência mais antiga 
é de 1605, como fiador r.0 inventário de Manuel de CHAVES. Fêz 
entrada no Tibagi em 1612. Em 1615 foi nomeado capitão de uma das 
três companhias da vila. Em 1617 registrou atestados de serviços 
na defesa de São Vicente. Em 1623 faleceu no sertão, de uma f r o  
ehada ("Inv", XI,. 73). Geração em Silva Leme, loc. cit. 

G) Inocênoio PRETO. Silva Leme, VIII, 283). Casado a. 
1608 com Maria MOREIRA, filha de Pedro ÁLVARES (CABRAL) 



e Susana MOREIRA. Foi almotacel em 1608. Faleceu em 1647. 
Geração, loc. cit 

H )  José PRE,TO. (Silva Leme VIII, 269). Casou', depois 
àe 1611, com Catarina DIAS, filha de Gaspar VAZ e Francisca 
CARDOSO. Em 1611 vendeu chãos a Francisco Ribeiro ("Inv.", 
IV, 25). Em 1615, qravou carijós, cujos filhos vendeu para O Rio fie 
Janeiro ("Reg.", VII, 156). Em 1618, vereador, estêve algum 
tempo impedido por processo. Em 1620 foi encarregado de noii- 
ficar outros para que não fossem ao sertão ("Actas", 11, 4%). E m  
1623, saindo eleito juiz no pelouro, foi immpedido de exercer o cargo 
por processo (111, 153). Foi condenado a degrêdo para as minas 
(111, 179). Não cumpriu a pena: entra no rol dos hmisiados (111, 
181). Faleceu em Mogi em 1653. Geração, loc. cit. 

I )  Na dúvida : Francisco PRETO. (ep. A, supra). Casado 
com Raquel RODRIGUES, filha de Francisco RODRIGUES BAR 
BEIRO e Esperança CA&IACHO. Estêve em ajuntamento em 
1612 (11, 313). Em 1616 estêve na bandeira de Antônio Pedroso, 
sendo testemunha, na eertão, dos testamentos de Francisco de Al- 
meida e Pedro de Araújo. Em 1620 foi alcaide interino (11, 437, 
491). Em 1621, avaliador e repartidof (11, 472; "Reg.", I, 325). 
Xm 1633 prestou contas por procurador no inventário do sogro. 
Geração: Silva Leme, I, 32. 

J )  João PRETO. Residiu em Mogi. Era solteiro. E m  
i637 faleceu no sert.50, na bandeira de Francisco Bueno ("Inv. ", 
XI, 163). 

§ 2. Antônio PRETO (outro). Um carpinteiro português 
dêste nome veio para o Brasil n a  armada de Diogo Flores 
de Valdez e desertou em Santos em 1582. Danda esta informação, 
Carvalho Franco ("Rev. Gen. Iiat.", 11, 76) supôs fosse êsse um 
dos que então se homisiaram em São Paulo. A hipótese é admis- 
sível, e por isso aqui registra' êsse suposto povoador do campo, em- 
bora não possa acompanhar o autor no desenvolvimento a ela dado 
no trabalho que citei. Como se vê acima, discordo inteiramente n a  
partilha que êle fez entre os §§ 1 e 2 dos filhos que continuo a atri- 
buir ao primeiro. De fato, um assento de 1610, que eu não ignorava 
quando pelo primeira vez publiquei êste trabalho, menciona um sítio 
pertencente a Antonio PRETO, pai de Manuel PRETO. Estava ês- 
se imóvel situado, não no Jaragná, mas na vertente meridional do 
Auhembi. Fosse onde fosse, de um ou do outro lado do rio, é pos- 
sível fizesse êle parte da sesmaria obtida em 1580 ,pelo 5 1. E de 
fato já era o mesmo falecido em 1610. Mas ainda hoje é frequente 
em assentos de terras, dizerem-se confrontantes pessoas que já o fo- 
ram e não mais o são, ou por terem morrido, ou por terem em vida 



transferido o domínio que tiveram. E as designações de sítios, como 
a das ruas da vila, naquele como em todos os tempos, frequentemente 
se mantinham com os nomes de pessoas já inexistentes no local. 
Podia essa referência entender-se como feita ao defunto, qwndo 
em rigor deveria fazer-se aos seus herdeiros, como outra que acima 
citei, de 1609. - Mas estou pronto a admitir que uma referência 
como a que faço acima, de 1605, se possa entendef como feita, não 
ao 5 1, mas ao 5 2. Admito, em suma, que o segundo Antônio PRETO 
casasse em São Paulo e aqui tivesse geraqão. Nada, porém, sei 
quanto a êsse e outros atos da sua vida. E não encontro ante mim 
rirnhum argumento que autorize a reivindicação da paternidade, 
para o segundo Antônio PRETO, de  grande parte - a maior e a 
que mais se distinguiu - da descendência do primeiro. Na 9r- 
vore 50." do cônego Roqne, feita como quase todas as outras por 
P. Taques, é ao primeiro Antonio PRETO que se filia Inocêneio 
YRETO. Dêsse autorizado depoimento sí, me repugna, como acima 
disse, a naturalidade errôneameute atribuida a êsse e aos demais 
filhos daquele tronco, registrados por P. Taques e S. Leme. Aliás, 
o próprio autor da a6ual reivindicação, no mesmo trab3lho em que 
r apresenta, na p. 78 dtr citada revista, considerou primos (faspar 
FER,NANDES PRETO, que filia ao primeiro ramo, e, de outro 
lado os irmãos Manuel PRETO o moço e João PRETO: que pre- 
tende filiar ao segundo ramo. - Aqui iica pois, sem descendência 
apurada, o segundo Antônio PRETO. 

PROENÇA 

5 1. Paulo de PROENÇA. Natural de Alenquer, Guarda, 
Beira Aita. Morou em Santo André, onde foi vereador da primeira 
câmara, juiz ordinário em 1555, e almotacel em 1556. Voltou a 
morar em Santos, onde, segundo P. Taques, casou em 1557 com I s a  
bel CUBAS, filha natural de Braz CUBAS. A éste o casal no ano 
seguinte fez doação de terras em Santos. E '  possível que além 
dpsse tivesse tido outro casamento. Creio que de mais de um leito, 
teve ao menos os filhos: 

A) Na dúvida: Antônio de PROENÇA. Casou com filha de 
Bartolomeu GONÇALVES, de quem foi o primeiro marido. Mo- 
rava em Santos e tiaha navios que faziam tráfico de escravos. Como 
se lê no testamento do capitão Pedro Cubas, tinha vendido em An- 
gola um navio a Manuel dos Rios, do Rio' de Janeiro, que em 1628 
ainda não o tinha pago à riúva e aos herdeiros do vendedor. Acom- 
panhou Jerônimo Leitão ao Rio de Janeiro em 1575. De 1580 a 
1583, entre os dois governos de Jerônimo Leitão, foi capitão-mor 



loco-tenente do donatário, segundo Martins dos Santos. Em 1585 
e 1589 foi juiz ordinário de Santos. Faleceu em 1590. Teve ao 
menos o filho: 

AA) Antônio GONCALVES DE PROENÇA. Em 1592 ti- 
nha um navio em viagem de Angola para o Brasil, como referiu 
Afonso Sardinha em seu testamento. 

AB) Na dúvida: Rafael de PROENÇA. Em 1602 foi ao 
sertão, na bandeira de Nicolau Barreto, sendo um dos arrematantes 
11,. inventário de Braz Gonçalves 

B) Paulo de PROENÇA VARELA. Referido por P. Taques 
como filho de Paulo de PROENÇA e Isabel CUBAS. Casou em 
Santos com Inocência DÓRIA, filha de Domingos RODRIGUES 
MARINHO. Morou em São Sebastião. Geração descrita em S. 
Leme, VI, 180. 

5 2. António de PROENÇA. Natural de Belmonte Teixosu, 
Guarda, Beira Alta. Parente do § 1, segundo P. Taques. Moço da 
ci.mara do infante D. L,uís. Veio para a capitania degredado por 
te* tirado uma religiosa do convento. Casou em Santos, c. 1565, 
com Maria CAS,TANHO, natural de Montemor o Novo, filha de An- 
tônio RODRIGUES DE ALMEIDA e Maria CASTANHO. Morou, 
primeiro em Santos. Vindo para S. Paulo, foi o meirinho do eam- 
po, de 1581 a 1587; juiz ordinário em 1582, 1587 e 1591; vereador 
em 1584, 1585, 1593 e 1597; almotacel em 1585; capitão de cava- 
laria e de entradas em 1599; juiz dos índios em 1600; ouvidor da ca- 
pitania em 1601 e 1602; capitão interino da vila em 1602; deputado 
para assistir ao registro de peças, em 1603. Tinha fazenda em Iti- 
poranga, caminho do mar. Morava em 1587 no arrabalde. Fale- 
ceu em 1605. Geração em Silva Leme, IV, 380. 

QUADROS 

g 1. Bernardo de QUADROS. Nasceu em Sevilha, c. 1565. 
Feio para o Brasil aos 26 anos, sendo nomeado escrivão da almo- 
taçaria no Rio de Janeiro (Felisbelo, "H. da Cid". 11, 66). Pas- 
sou para S. Paulo, onde já estava em 1597 ("Iiiv.", I, 89). Aqui 
casou com Cecília RIBEIRO, falecida em 1667, filha de Estêvão 
RIBEIRO, o velho, e Madalena FERNANDES (I). Foi almotacel 
em 1599 (11, 61). Em 1600 foi nomeadojuiz de órfãos ("Reg.", 
I, 76). Faleoeu em 1642. Geração em Silva Leme, IV, 508. 

5 2. Diogo de QUADROS. Suponho-o português e cuihado 
de Francisco LOPES PINTO. Foi provedor das minas da capi- 
tania, no tempo de D. Francisco de Sousa, e, com outros, levou ouro 
para Portugal ("Actas", 11, 174). Em 1605, com poucas posses, 
pois se havia perdido em Cabo Frio, iniciou a construyão do en- 



genho de ferro ("Reg. ", VII, 112), que estava a acabar no ano 
seguinte ("Actas", 11, 151), e que, como se vê no inventário de 
Martim Rodrigues, em agosto de 1607 inaugurou, dando-lhe o nome 
de N. S. da Assunção. Apesar de protestos da câmara e proibição 
àc governador geral, insistiu em preparar entrada, mandou ao 
sertão Belohior Carneiro em 1607, Baltazar Gonçalves em 1611, e 
fez outra em 1613 ("Actas", 11, 151, 190, 193, 297, 342). Em 1614 
ainda era provedor e morava em São Paulo (id., 363). Faleceu 
entre 1615 e 1620, tendo sido Francisco Lopes Pinto seu inventa- 
riante. Deixou m filho mamaluco, referida no inventário dêste. 

QUARES31A 
i 

Conforme o testamento de João Ramalho, éste foi o apelido de 
..:! 

uma das sua filhas. Ponho-o aqui em evidência, porque encontrei 
um morador de São Paulo, que pode ter sido ramalhino, mas cuja 
filiação desconheço : 

$ 1. Antônio QUARESRIA. Foi almotacel em 1602 ("Actas", 

:i ;? 
11, 111). Em 1607-8 foi procurador de Lucas Rodrigues no inven- 
tário de Francisco Barreto. Em 1609/10 foi avaliador, por algum 

i 
tempo curador dos órfãos, e finalmente procurador de Jaques -1 

Félix, no inventário de Belchior Carneiro. Em 1612 foi testemunha L 
do testamento de Bartolomeu Gonçalves. E, finalmente, nesse mes- I 

mo ano, retirou-se da vila e da capitania ("Actas", 11, 3W). - 1 
RAMALHO 

$ i. João Ramalho. Nascido em Vouzela, Vizeu, Beira Alta. i 
Filho de João VIEIRA MALDOSADO e Catariua AFONSO; pa- 1 
rente do padre Manuel de Paiva, S. J .  Casado em Portugal, c. 1510 '! 

com Catarina FERRANDES, veio logo depois para Sáo Vicente, ! 

creio que em degrêdo. Mantendo relaçõw com os traficantes do li- 
i 

1 
toral, estabeleceu-se entre os tupiniquius, no campo de Piratininga, i 
antes de 1513, dezenas de anos antes de qualquer poaoador. Teve ,: 

rida marital durante cêrca de quarenta anos com uma índia, que re- 
cebeu o nome cristão de Isabel, a qual, já separada dêle, faleceu em 
Piratininga c. 1559, deixando aos filhos e escravos uma casa (Anch. 
"Cartas", p. 148-9). Esta era filha do principal da aldeia de :I 

Inhapuambuçú, que creia não fósse TIBIRIÇÁ, mas o pai ou tio dêste. 3 

Chegado à terra Martim Afonso, RAMALHO conoiliou o ânimo dos , j 
:i 

indígenas, facilitando o estabelecimento dos portugueses. Adom- 
panhou em 1532 Martim Afonso ao campo, de que foi nomeado ea- 1 

pitão-mor, com privilégio de resgates, sendo infrutífera a primeira 
-tentativa de estabelecimento de vila no planalto. Em 1542, como 4 

i 



diz Frei Gaspar, que pôde consultar o arquivo vieentino, era o 
único morador português do campo, e foi intimado pela h r a  de 
São Vicente a recolher-se à vila. Não obedeceu à intimação. D e  
senvolveu nos anos seguintes a sua povoqão de Santo André d a  
Borda do Campo. invocação que era uma piedosa reminiscência do 
distrito natal, já expressa no nome do seu pri.mogênito. Mas, vindo a 
São Vicente o padre Leonardo Nunes, deu êste excessiva importância 
& acusaqões dos vicentinos contra Ramalho, com quem ainda es- 
tavam em dissznsão, e ficou contra êle prevenido. E m  1551 pene- 
trou o ABAREBEBÉ no campo, vindo a Santo Andrb, e, não eon- 
seguindo do régulo a sua separação da índia Isabel, impediu-lhe, na 
igreja da povoação, a assistência à missa. Depois desta os filhos 
de Ramalho, considerando-se afrontados, desacataram o missionário, 
a quem, entretanto, não agrediram, por intervenção da própria Isa- 
tel. Com a vinda de Toméje  Sousa e do Padre Manuel da Nóbrega 
a São Vicente, em 1552, resolveu-se o incidente. Pediu Nóbrega. infor- 
rnaçóes do reino sobre a existência da primeira m'alher de Ramalho. 
Parece que esta ainda era viva. Consumou-sz aqui a separação do 
?:elho casal. Erigida a vila de Santo André, Ramalho foi nomeado 
seu capitão e aleaide-mor do campo. Em virtude da carência de 
brancos na terra, o exercício d6sses cargos não o isentou dos de 
eleição popular; foi vereador em 1557. Transferida a vila., foi êle 
em 1562 eleito em São Paulo capitão para a guerra, cargo em que 
foi confirmado por provisáo de 28 de maio, e de que tomou posse 
em ciâmara aos 24 de J d o .  Dizem que organizou entí<o uma en- 
trada. Kão é porém crível que êle assim desguarnecesse o povo- 
ado, que os inimigos seriamente ameaçavam. Em 10 de julho re- 
peliu os índios confederados que atacaram a vila, feito em que os ero- 
nistas, seus advershios, deixaram em silêncio a atuação do eapitã* 
mor, pondo em relêvo a do cacique Tibiriçá. Depois de desbaratar os 
agressores, então, em represália, como observa Taunay ("H. das B.", 
I ,  l'iO), foi atacar os índios do Paraíba. Continuou no exercício das 
suas aitas funções, em que ainda estava em abril de 1563, quando, 
em- casa de Alvaro ANES, a eâmara requereu perante êle provi- 
déncias de defesa. Desgostoso do convívio dos brancos, e inteira- 
iuente conquistado pela natureza selvagem, foi depois estabelecer-se 
como "degredado", em terras "dos contrários". Em 1564, eleita 
vereador, recusou-se a vir tomar posse. Mandou a câmara ronvi- 
dá-lo, em casa de Luís MARTINS. onde pousava, e êle esquivou-se 
aiegando êsaes motivos, além da prorecta idade de mais de setenta 
anos. Qnatro anos após, no seu voluntário degrêdo, teve um aci- 
óente, que lhe pôs em risco a vida. Chamados os jesuítas para lhe 
prestarem assistência espiritual, ficou preparado para o lance ex- 



tvemo. Sarou, contudo, e só muito mais tarde faleceu, tendo feito 
o seu testamento em 1580, na presenga do juiz ordinário Pedro Dias. 
Possuia então com o filho Antônio de U C E D O ,  uma sesmaria em 
Ururaí. Os costumes da époea permitem supor que êle tivesse des- 
cendência de diversas mulheres, mesmo antes da sua separação da 
india Isabel. Não temos, porém, elementos seguros para essa inves 
tigação de paternidade. Os jesuítas sòmente o acusaram de uma 
única e prolouxada mancebia. E o extrato do seu testamento, que 
conhecemos; sòmente menciona filhos que teve da índia Isabel. 
Foram êstes : 

A)  André RAMALHO. Nascido c. 1513-20. i3 possível que 
r,áo usasse êste apelido, e que o mesmo não tivesse sido empregado 
no texto original do testamento. Nenhuma referência a André RA- 
MALHO se encontra, a não ser a do etxrato publicado por W. Luís. 
Era, certamente, o primogênito, e foi quem em. 1565 serviu de guia ao 
padre Nóbrega em sua missão no campo. É também possível que 
fosse aquêle a quem a Padre Anehieta acusou de matar um índio 
contrário com o ritual indígena, dando-o a comer aos índios. Em 
FERNANDES, 11, $ 1' aventurei-me a identificá-lo com um dos nos- 
sos supostos troncm quinhentirtas, de que também descendo. 

B) Joana RAMALHO. Naseida c. 1515.22. Casou antes de 
1540 com Jorge FERREIRA, que se estabeleceu com os cunhados na 

i!ha de Guaibé e foi de 1543 a 1597 capitão loco-tenente do donatário 
de Santo Amaro, e de 1567 a 1571 do de São Vicente. A Hans 
Staden deu ela a imprewão de ser puramente indígena. 

C) Margarida RBMALHO. Nascida e. 1517-24. Identifico-a 
com Margarida FERNANDES, casada também antes de 1540, com 
Pascoal FERNANDES GENOVÊS (v. FERNANDES, I). 

D) Vitório RAMALHO. Nascido c. 1516-26. Em 1572 es- 
tava aliciando índios para a guerra do Rio de Janeiro, e a d m a r a  
intimou-o a não continuar nessa emprêsa (I, 52). Era  easado, se- 
gundo Azevedo Marques, e foi morto pelos índios, creio que em 1593. 
Teve ao menos o filho: 

DA) Gregório RAMALHO. Em 1593, mancebo solteiro, con- 
seguiu voltar do sertão, aonde fora na bandeira de  Macedo e Gron 
("Actas", I, 477). Cérca de 1600 teve negócios com Martim Ro- 
cirigues. 

E )  Antônio de MACEDO. Xascido c. 1521-28. Como diz 
Frei Gaspar, em 1540, com irmãos e cunhados, tinha chãos na ilha de 
Guaibé. Em 1579, com o irmão João Fernandes, aviou gente para 
o padre Anchieta. Em 1580, com o pai e irmãos, tinha sesmaria 
para o lado de .Ururaí ("Reg.", I, 354). Em 1590 fêz entiada com 
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Domingos LUIS GROU e W R C U I A  ( 3 ) .  Ko mês de março c h e  
gou a São Paulo notícia de sua morte no sertão, em ataque dos índios 
rivoltados (I, 388, 403). Em 1591 teve-se a de que sua gente se 
acabara de matar na barra do Parnaíba (I ,  432). Mas foi em 1593, 
no regresso, que ela foi inteiramente destro~ada, chegando a São 
Paulo poucos sobreviventes. Silva Leme lhe dá descendência in- 
completa (I,  35). Foram provàvelmente seus netos : 

EXA) Isabel CUBAS (v. DIAS 5 3 - D).  Casada com o 
que presumo seu parente Afonso DIAS, de quem foi segunda 
mulher. 

EXB) Antônio de MACEDO. Casado depois de 1601 com 
Joaua, filha de João SERRANO e Francisca CORRÊA. Morava 
em 1616 no Ipiranga. 

F)  Marcos RAMALHO. Nascido c. 1523-30. Como acontece 
com o primogênito, a única referência que a êste nome se faz é a 
do extrato de testamento. Comparar Marcos FERNANDES, o 
velho, irmão de 3Iessiauçú (FERNAKDES VI, g 1.)  Teriam êstes 
sido seus filhos? 

G) Jordão RAMALHO. Naseido c. 1525-32. Considero êrro 
Cie leitnra êste nome. E '  possível identificá-lo com João R A U -  
LHO que estêve em ajuntamento em 1576 e com João FERNAIV- 
DES que em 1579 aviou gente com seu irmão Antônio de MACEDO, 
6 qual suponho o mesmo que em 1580 faltou à procissão de S. Isabel 
(l? 166). e, designada como "o do Pacsembú", em 1586 n5o foi à 
guerra e faltou por doente à procissão de São Sebastião (I,  296). 

H) Antóuia QUARESMA. Nascida c. 1527-34. Podia ter sido 
esta a que casou com Bartolomeu CAMACHO. 

- Acabo de reproduzir quase sem alte&çóes o que ha 14 anos 
publiquei sobre êste tópico. Devo fazer um aditamento. AI&m dos 
descendentes acima relacionados, e dos que em outros títulos a êles se 
filiam, é possível, como deixei dito, que houvesse outros filhos de 
João RAMALHO, nãa referidos no seu testamento, ou, o que é mais 
provável, dêle constantes mas propositadamente omitidos no extrato 
que dêsse documento se fez. Em 1553, quando ,Tomé de Soma o 
conheceu, já o fundador de Santa AndrE era um verdadeiro patri- 
arca, de quem textualmente disse a el-rei: "Tem tantos filhos e netos 
bisnetos e descendentes ho non ouso de dizer a V. A," - Se se tives- 
se tratado da genealogia sem os preconceitos nobiliárquicos que por 
tiinto tempo a dominaram, seriam quase todos os paulistas, o maior 
número de brasileiros do século XVIII, que poderiam ter acorrido 
i chamada, quando o morgado de Mateus convocou por edita1 os 
descendentes de João RAMALHO, na ãnsia em que estava de lhes 
fazer justiça, extinguindo os "grilos" da sesmaria que êle teve em 



São Paulo. E nem um sequer apareceu! - Não posso deixar de 
mencionar também, embora na dúvida, as filhas que S. Leme pri- 
meiro tinha arrolado em lista que afinal, ante o extrato do testa- 
mento, veio a repudiar: 

I) Catarina RAMALHO. Teria sido a primeira mulher de 
Eartolomeu CAMACHO. S. Leme a excluiu do rol sem lhe dar 
outra filiacão. Com &te nome só encontrei na documentacão a neta 
de João RÂMALHO, filha de Bartolomeu GON~&UJVES, que c& 
.sou com. Rodrigo ALTARES. 

J) Beatriz, casada com Lopo DIAS. Esta, S. Leme passou 
a consider&la filha de Tibiriçá. 

- E entre os netos de João BAPIALHO, que não consegiii 
ligar ao tronco, apenas mencionarei aqui, uma, pela certeza que 
tenho dêsse parentesco: 

XA) Brígida RAMALHO. Casou com Braz RODRIGUES, 
.ci:rpinteiro da Ribeira. Foi dotada pelo avô e já era falecida em 
1584. Com geração. 

5 2. Manuel RAMALHO. Não sei se reino1 ou nascido no 
Brasil. Morava no Espírito Santo e foi encarregado de entrada por 
Tomé de Sousa, sendo morto no sertão em 1553. Deixou um filho: 

A) Cônego Jácome de QUEIROZ. 
g 3. Gonçalo GIL RAMALHO (cp. GIL 5 1 ) .  
5 4. Bartolomeu RAMALHO (v. CAXIACHO, 5 1). * 

RAPOSO 

5 1. Estêvão RAPOSO. Tinha engenho na ilha de Santo 
Bmaro. Em 1566, estante no Rio de Janeiro, aí foi testemunha de 
uma fianca ("A. do D. F.", I, 55).  Em 1569 era juiz ordinário 
em Santos. Cp. o 5 seguinte. 

8 2. Estêvão RAPOSO (BOCARRO). Suponho-o vindo de 
Lisboa, na armada de D. Diogo Flores de Valdez, com o irmão in- 
f ra .  E também que foi, êsse o que casou com Antónia ou Antoli- 
na REQUEIXO DE PERALTA, a qual não sei que grau de pa- 
rentesco tinha com Manuel REQUEIXO infra. Ainda vivia em 
1607. Creio que fôsse sua filha: 

A) Antónia REQUEIXO DE PERALTA. Casou em Santos 
a m  G a s ~ a r  FERNANDES PALHA. Com oeracão. 

L 

3. Antônio RAPOSO. Irmão do precedente. Nasceu em 
Lisboa, c. 1558. Veio em 1582 para a capitania, na armada de D. 
Diogo Flores Valdez ("Reg.", I, 117), mas só se estabeleceu em São 
Paulo anos depois. Casou em São Paulo com Isabel de W I S ,  que 

-suponho filha de Domingos GONÇALVES DA MAIA e outra 
Isabel de GÓIS P.  Taques, confundindo-o com o irmão Es- 
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têváo, considerou-o primeiro casado com Antónia REQUEIXO DE. 
PERALTA. Foi almotacel em 1590; vereador em 1594, 1598 e 
1615. Em 1601 obteve alvará de cavaleiro, com enumeração dos 
seus serviços, e foi nomeado mamposteiro-mor dos cativos ("Reg.",. 
1, 117.126). Por morte de Belohior Dias Carneiro, em 1606 suhs- 
titniu-o no sertão, como capitão da bandeira. Em 1628 estêve na 
bandeira do Guairá, acompanhado de filhos. Tinha casas na vila, 
na Tabatinguera, e sítio no campo, junto ao rio, bem como em Gua- 
rapiranga. Faleceu em 1633. Geração em S. Leme, 111, 3% ' 

REQUEIXO 

1. Manuel REQUEIXO. Casou com Ana RIBEIRO, filha, 
de Pedro BIAETIKS, de quem foi primeiro marido. Sertanista. 
Em 1608, no in~7entário de Belchior Carneiro, no sertão, cobrou 
milho que tinha rendido a êste nos Bilreiros. Faleceu em 1615, no 
sertão do Paraupava ou do rio Maranháo, na bandeira de André 
Fernandes, em que também estava o seu sogro. Deixou sòmente 
fi!hos naturais, havidos em solteiro da índia Brízida, e foi curador 
dêstes Diogo MENDES DE ESTRADA, morador em Santos, "por 
ser casado com uma parenta" dêle ("prima carnal"). Filhos: 

A)  Domingos. 
B) Gaspar. 
C) Branca. 

RIBEIRO 

$ 1. Antônio RIBEIRO. Segundo Martins dos Santos, foi  
um dos povoadores pre-afonsinos de São Vicente, tendo em 1528 sn- 
bstituido a Pero Capico no cargo de feitor. 

5 2. João RIBEIRO ( ? )  Êste povoador, que em &versos do- 
cumentos do Arquivo da Ordem do Carmo de Santos (v. "Rev.", do, 
i. E. e G. de S. P.", XLIV, 219, 262, 264, 265), é exclilrivamente 
chamado pelo nme de João VAQUEIRO, teve em Santos umas terras, 
que confina~wm a E.  com as de Bartolomeu Gonçalves e a W com 
as de André Botelho. Faleceu antes de 1558, tenda sido metade de 
<!itas tcrras adjndicada s um credor, Sebastião FREIRE, genro de 
Eart~olomeu Gonçalves, e ficando a outra metadepara os herdeiros: 

A) Fulana RIBEIRO? Casada com Luís ÁLVARES. 
E) Estêvão RIBEIRO. C,asado com Maaalena FERNAiVDES. 

Em 1558 êste casal vendeu o seu quinhão ao acima referida Sebas- 
tião Freire. - É possivel que Estêvão fâsse genro, não filho, de 
João VAQUEIRO. - Conforme P. Taques e S. Leme, Estêvãe 
RIBEIRO era natural de Beja e tinha outros apelidos - BAIÃO e 
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PARENTE. E sua mulher, também natural de Beja, era FEIJÕ 
DE MADUREIRA. Estes apelidos foram deduzidos dos que com 
o tempo vieram a tomar os seus descendentes. - Passou Estêvão 
MBEIRO com a família para São Paulo, c. 1585. Aqui foi almo- 
tacel em 1587, 15g8 e 1590. 43m 1598 pediu chãos na vila ("Reg.", 
VII, 27). Em 1600 comprou terras de Antônio de Siqueira ( F r .  
Uaspar, I, 5 18) .  Deixou ao menos os filhos descritos por S .  Leme, 
VII, 166, os quais nasceram todos na capitania e não no reino, como 
disse P. Taques e S .  Leme repetiu, alguns dos quais sòmente usa- 
ram o apelido RIBEIRO, e outros PEDROSO. Cp. Estêvão PE-  
1)ROSO. 

5 3. Gonçalo RIBEIRO. Morou em São Vicente, onde foi 
procurador do concelho em 1561. Suponha o mesmo que em 1589, 
em Santos, foi testemunha da doação da capela da Graça aos oar- 
melitas por José Adorno. 

5 4. hlanuel RIBEIRO. Casou com Maria FERNANDES. 
iWorou em Santas, e aí pousou em casa dos kerdeiros de Bartolomeu 
CTONÇALVES, motivo pelo qual Frei Gaspar supôs que também o 
fosse. - Nesta hipótese, dever-32-ia iiicluir Maria FERNANDES 
entre as filhas de mestre Bartolomeu. - Tinha feito permuta de 
terras com Braz Cubas e depois vendeu a José Adorno as que rece- 
bera na troca. O mesmo, ou outra do mesmo nome, passou a morar 
em Santo André, onde em 1556 tinha "casa e roça e vacas e mulher" 
("Actas de Santo André, 27). Designado como Manuel RIBEIRO 

DO CAMPO, obrigou-se por escrit-a que passou a José Adorno a 
pagar foro de um mil réis cada ano à ermida da Graça. Estêve em 
Si70 Paulo em ajuntamentos desde 1572 até 1593. Funcionou como 
.juiz em 1578 no inventário de Damião Simões, e foi juiz da pauta 
em 1581 1583 e 1589, tendo também substituido outro em 1588. 
E m  1590 era onvjdor eclesiástico ("Actas", I, 388). ,Tinha fa- 
zenda da banda de Ibirapuera (id., 180 e 238). Depois de 1593, 
nenhuma referência a êle encontrei. 

§ 5. Francisco RIBEIRO. Um dêste nome casou em 1598 
r.1: antes com filha de Gonçalo PIRES, e obteve nesse e no ano seguin- 
t e  chãos no caminho de Piratininga e do Cuarepe ("Reg.", 45 e 80). 
Sc foi o mesmo seguinte, não teve geracão dêste casamento e eon- 
volou a segundas núpciak. 

5 60 Francisco RIBEIRO. Natural de Viana do Minha, Ca- 
cou em São Paulo, c. 1604, com Maria de MORAIS, de quem foi pri- 
meiro marido, filha de Pantaleão PEDROSO e Ana de MORAIS. 
Seguiu em 1602 na bandeira de Nicolau BARRETO ("Inv.", I, 
465). Comprou em 1608 chãos em Santos, outros em São Paulo, 
<:e José Preto, em 1611, e casas dos frades do Carmo em 1612. 
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Tinha sítio e morada na Moóca. Foi juiz ordinário em 161% 
!L'Aotas", 11, 353). Faleceu em 1615 no sertão ("Inv.", IV, 5). 
Geração em S. Leme, VII, 135. 

RISCADO 

$ 1. Diogo VAZ RISCADO. Morou em São Paulo no comêço, 
da existência da vila. Em 1562 foi vereador, reunindo-se a câmara em 
sua casa; em 1563 almotacel; e em 1564 novamente vereador. E '  
provável que tivesse continuado a exercer cargos de govêrno, nos anos 
de que não temos documentação, pois em 1573 foi ainda vereador. 
Creio que depois se mudou para o Rio de Janeiro ou para Angra 
dos Reis, e que foram seus filhos, nascidos em São Paulo: 

A) Diogo VAZ RISCADO. Morador em Angra dos Reis. Em 
1628 foi aí testemunha do testamento de Pascoal Monteiro. 

B) Miguel R.ISCAD0. Morador no Rio de Janeiro em 1627. 
Sertanista. Foi um dos conquistadores dos campos dos Goitacás. 

I1ODRIGUES 
I 

$ 1. Antônio RODRIGUES. Povoador pre-afonsino no litoral. 
Dêle disse Frei Gaspar : "Das memórias do padre João Moreira, seu 
descendente, escritas no meio do século passado (século XVII), consta 
que com João Ramalho viera Antônio RODRIGUES, o qual, diz o 
eutor, casara com uma filha de Piquerobi, cacique da aldeia de Uni- 
raí". Vindo na expedigão de D. Nuno Manuel ou na de Solis, se- 
gundo Martins dos Santos, foi um dos colaboradores de Cosme Fer- 
nandes no estabelecimento da povoacão de São Vicente, onde ficou 
morando na banda ocidental, e obteve de Cristóvão Jaques o domínio 
legal dessas e de outras terras situadas ao S .  da povoa$ão. Nesse do- 
inínio o manteve Martim Afonso, quando o encontrou com João Ra- 
malho e criou a vila. Ainda com Ramalho, acompanhou como língua 
Martim Afonso a Piratininga e participou da demarcação da ses- 
niaria de Pedro de Góis. Ficou morando em São Vicente, no Tu- 
miaru, e foi durante muitos anos oficial da e k a r a .  Não sei quando 
faleceu. - S. Leme descobriu e publicou um manuscrito de um filho 
(i(. capitão Diogo Gonçalves Moreira, que suponho extraido das aci- 
ma citadas memórias seiscentistas, com desenvolvimento genealógico 
60  ramo a que pertencia o autor. Dês% manuscrito consta o refe- 
rido casamento do tronco e esta relação de filhos: 

A)  Antonio RODRIGUES - S. Leme supõe, não sei se com 
razão, que devesse ser Antónia, e que teria sido esta a mulher de  
Antônio FERNANDES. Nada sôbre êle ou ela apurei. 
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B) Pedro RODRIGUES. Não encontrei outras vestígios de sua 
existência. 

C)  Garcia RODRIGUES. P. ,Taques o considerou natural do 
Pôrto, casado com Isabel VELHO (nome de uma irmã sua, no ma- 
nuscrito citado), e vindo para a capitania em 1540 com mulher, 
filhos e filhas casadas. E S. Leme o repetiu, louvando-se tão sò- 
ciente na autoridade do linhagista. Aqui como em tantcs outros 
passos, sinto a imperativa necessidade de divergir dos grandes 
mestra, joeirando quanto me é possível os seus preciosos ensina- 
mentos. Considero Garcia RODRIGUES vicentino e casado na 
terra, não sei se uma ou mais vezes, nem com quem. - Morou êle 
em Santo André, onde, embora analfabeto, foi vereador em 1555; 
jiiiz ordinário interino em 1556; almotacel em 1557. Em 1558 
ainda esteve em ajuntamento. Passou para São Paulo, e aqui foi ve- 
reador em 1561 e 1563, reunindo-se neste ano em sua casa a eamâra, 
e almotacel em 1562 e 1564. No ano de 1575 foi louvado para exa- 
minar a casa do concelho (I, 83) ; em 1576 e 1578 estêve em ajnn- 
tamentos; e em 1580 ainda aqui vivia (I, 169). Creio que depois de 
1.580 levou a família para Santos, onde também morou, pois conta-se 
ciue em sua casa o venerável Anchieta fez um milagre, sendo chamado 
de S. Vicente, a pedido de um brasil que ressuscitou para ser bati-' 
zsdo. Faleceu pelo ano de 1590, em qu- voltaram para São Paulo 
filhos seus. Por morte do casal, o domínio de uma data de chãos que 
eie possuis no caminho da Tabatinguera passou para o filho homó- 
nimo ("Reg.", VII, 22). Da geração cue Silva Leme lhe atribui 
uevo excluir os seguintes: 

1 )  Isabel RODRIGUES. Casada com Antônio BICUDO 
(VII, 470). V. êste nome. 

2) Agostinha RODRIGUES. Casada com Simão JORGE 
(VII) .  V. êste nome Esta era irmã da precedente, uma vez que, 
como diz Silva Leme, havia em 1573 cnnhadio entre Simão JORGE 
e Antônio BICGDO. Mas outra Agostinha RODRIGUES, que 
adiante descrevo, foi filha de Garcia RODRIGUES. 

3) Maria RODRIGUES. Casada com Salvador PIRES (VII, 
397). Já mostrei que em 1563 os supustos sogro e genro não ti- 
nham parentesco. Pelo mesmo motivo se concliii que não foram con- 
cunhados Salvador PIRES e Jorge MOREIRA, que funcionaram 
juntos na verena qa em 1562, 1573 e 1578. 

4) Padre Garcia RODRIGCES VELHO. Teria sido vigário 
L1e São Paulo (Silva Leme, VII, 441). O filho dêste nome nho foi 
clérigo, como adiante se verá. 

5) Padre Gabriel RODRIGUES (Pedro Taques) ou GARCIA 
(Silva Leme). 



Em compensação, aumentarei um pouco, ainda sem a completar, 
n restante da lista de Silva Leme, admitindo que foram filho3 de 
Carcia RODRIGUES, mas todos nascidos na capitania, nenhum em 
Portugal, nem antes de 1540 ou 1550, os seguintes : 

CA) Isabel VELHO. (Silva Leme, VII, 397). Casada cozi 
Jorge MOREIRA. Embora o já citado manuscrito de descendente 
seu a referisse como irmã de Garcia RODRIGUES e filha de Antônio 
RODRIGUES, sigo aqui a lição de Pedro Taques e Silva Leme. Em 
1627 Matias do Oliveira depôs em câmara sôbre o parentesco exis- 
tente, por afinidade, entre Manuel FERNANDES GIGANTE e João 
FERNANDES DE SAAVERDA, e "jurou que o sogro do dito Ma- 
nuel FERNANDES era irmão da mãe da sogra do dito juiz" 
("Aetas", III,255), isto é, que Francisco RODRIGUES VELHO era 
irmão de Isabel VELHO. (*) 

CB) Agostinha RODRIGUES. Casada com Diogo MOREIRA 
(v. êste nome). Creio que ainda vivia em 1629 ("Inv.", VIII, 44). 

CC) Messia RODRIGUES. (Silva Leme. 451). Casada com 
~omingos  GONÇALVES da MAIA, de teri; sido segunda 
mulher. 

CD) Padre Jorge RODRIGUES. (Silva Leme, VII, 441). Era  
vigário de Santos em 1589. Morador eníão em casas de Afonso Sar- 
aiuha (v. inventário dêste). Em 1591 já era também ouvidor eelé- 
siástico da capitania. ("Actasi', I ,  415) e foi quem trouxe para S. 
Paulo o primeiro vigário da-matriz (I, 415). Como ouvidor e vigário 
geral da capitania, constam ainda diversos atos seus até c. 1600. Fa- 
leceu antes de 1616. 
, CE)  Antonio RODRIGUES ARA (ou VELHO). (Silva Leme, 

VII, 441). Casado primeira vez depois de 1589 com Catarina DIAS, 

(*) Muita diferente é a filiagão que, em virtude de pesquisas feitas 
em Portugal, Eugênio de Andrea Cunha e Freitas estabelece para a mulher 
do capitão Jorge MOREIRA. Teria ela sido filha de Paulo TEIXEIRA e 
neta paterna de Rui Teixeira e outra Isabel VELHO, os quais, no primeiro 
quartel do século XVI, tinham a quinta do Vimieiro, na freguesia de S. 
Martinho de Sande, no extinto concelho de Bemviver, hoje iricorporado ao  
de Marco de Canavezes, como foreiro do mosteiro beneditino de S. Jo jo  
de  Alpendurade. Conforme essa informação, em 1538 Rui Teixeira já erx 
falecido mas ainda vivia sua mulher; em 1591 já também ela não existil, 
tendo então o filho Rodrigo TEIXEIRA obtido renovação do prazo de 
metade da quinta. Embora houvesse outros irmãos, teve Paulo TEIXEIRA. 
o suposto sogro de  Jorge MOREIRA, apenas 1/4 da quinta.. . Contra essa 
hipotese, além do citado parecr oficiai de Matias d e  Oliveira, parece-me 
que também militam circunstEncias de ordem croiiológica. Espero, entre- 
tanto. que o ilustre genealogista português, prosseguindo em suas  pesquisa^, 
possa encontrar elementos que tornem viável a sua opinião, assim como para 
os demais títulos genealógicos nossos, muito desejo a contribuicão que po- 
dem dar os arquivos portugueses. 
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falecida antes de 1594, filha de Manuel FERNAXDES e Susana 
DIAS; segunda vez com Joana de CASTIL,HO, falecida em 1631, fi- 
lha de Francisco MARTINS (BONILHA) e Antóuia GONÇALVES. 
Estêre pela primeira vez em ajuntamento em 1592 (I, 443). Foi ai- 
notacel em 1593, juiz em 1606 e vereador em 1611. Em 1594, viúvo 
da primeira mulher, de quem não teve geração, vendeu casas que re- 
cebera "da sogra" em dote ("Reg.", VII, 16). Seguiu em 1602 na 
kandeira de Nicolan Barreto, e foi o repartidor dos índios no sertão. 
Xm 1607 foi ao sertão na companhia. de Belchior Dias Carneiro. De 
1608 em diante foi capitão dos índios. Em 1614 contraiu dívida com 
Cláudio Furquim, para ir  ao sertão, e em 1616 regressou com gente 
r!ova. Faleceu nesse mesmo ano, deixando bastafdos e geração do 
segundo casamento. Descreveu esta Silva Leme (VII, 441). Mas há 
correções a fazer na relacão: 

CEA) Garcia RODRIGUES VELHO. (Silva Leme, VII, 442). 
Não era filho do casal. O pai declarou-o bastardo e Joana de Cas- 
tilho enteado, nos respectivos testamentos. Foi havido de uma es- 
crava de Belchior da Costa e o pai comprou-o dêste quando criança. 
Em 1616 foi declarado forro em testamento e encarregado da edu- 
cação de outro bastardo, Diogo. Casou com sua parenta Beatriz 
Xoreira, de quem f o i  primeiro marido, filha de D i o p  MOREIRA. 
Era  carpinteiro. Foi aferidor e juiz do ofício. Faleceu em 1632 
com testamento, que foi quimicamente apagado nos autos. Sua ma- 
drasta contemplava-o em testamento e declarou-o falecido em codicilo. 
Geração em Silva k m e .  loc. cit. 

CEB) Domingos RODRIGUES VELHO. (Silva Leme, VII, 
444). Silva Leme, como Pedro Taques, confundiu-o com o tio, 
descrevendo-o em VII, 441. E'  o que foi casado com Luzia DA 
CUNHA, filha de João GAGO DA CUKHA e Catarina DO PRADO. 
Com geração, lw. cit. 

CECI lfessia RODRIGCES. (Silva Leme, VII, 451). 33 a mes- 
ma que foi descrita com o nome de Margarida (VII, 444). Foi men- 
cionada no testamento do pai com o nome de Messia e no da mãe 
com o de Margarida. 

CED) Jorge RODRIGUES. Mencionado em ambos os tes- 
tamentos e omitido por Silva Leme. ,Tenho dúvida em identificá- 
-lo com o do mesmo nome que adiante descrevo (IV, 5 5 ) .  

CEE) Diogo. Bastardo. Ficou sob os cuidados do seu irmão 
Gârcia. 

CF) Garcia RODRIGUES VELHO. Descrito por Silva Leme 
(VII, 452), coma filho de Domingos GONCALVES e Messia RO- 
DRIGUES. A filiação que estabeleço vem expressa em "Reg", 
VII, 21. Casou antes de 1594 com Catarina DIAS, filha de Do- 
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mingos DIAS e Mariana de CHAVES. Em 1593 esteve em ajun- 
tamento pela primeira vez e registrou marca de gado ("Actas", 
I, 476; "Reg.", I, 69).Em 1601 foi eleito capitão de infantaria 
("Actar", 11, 97), e em 1609 teve patente de capitão da vila, dada 
pelo capitão-mor Antônio Pedroso de Barros (11, 169). Foi vereador 
em 1610 (11, 248). Em 1613 regressou de uma entrada que fizera no- 
sertão dos hilreiros (11, 34.) Em 1616 foi segundo testamenteiro do 
seu irmão Antônio RODRIGUES VELHO. Em 1620 foi ainda ve- 
reador (11, 425). Em 1625 já era falecido e sua viúva morava na 
vila onde tinha casa nova (111, 61). Geração em Silva Leme, loc. 
cit., a que se deve acrescentar: 

CFA.) Frei Vicente VELHO, referido em 1625 no inventirio 
de Domingos de ABREU e em 1629 no de C a p a r  Barreto. 

CG) Francisco RODRIGUES VELHO. (Silva Leme, VII, 
441). Nasceu c. 1573. Casou em Santos com Brígida MACHADO, 
que suponho filha de Pedro COLAÇO e Jnliana de OLIVEIRA. 
As referências mais antigas que dele achei são de 1607, eomo credor 
no inventário de Francisco Barreto. Morava primeiro em Santos. 
Em 1610 era tesoureiro dos defuntos ("Inv", I, 315). De 1616 
cm diante, seguramente, já morava em São Paulo. Foi provedor. 
das minas e capitão dos índios. Em 1626 fez entrada autorizada 
e de acordo com os jesuitas ("Actas", 111, 238). ./linda vivia em 
1.643, sendo desde 1637 curador dos seus sobrinhos, filhos de Lou-~ 
rins0 de Siqueira. Conforme o depoimento já referido, de Matias 
dc Oliveira, foi sua filha: 

CGA) Agostinha RODRIGUES, Casada antes de 1627 com Ma- 
i:uei FERXANDES GIGANTE. 

CH) Domingos RODRIGCES. Admito que tenha existido 
um dêste nome, tio do que em seu lugar descreveram Pedro Taqnes 
e Silva Leme. Entretanto não o identifiquei. Hesito em considerá- 
-10 o que vai descrito no cap. IV  5 3, embora seja possível a identi-~ 
ficação. 

CI) Na dúvida: F.. . . - Pai de: 
C I d )  Padre João ÁLVARES. O manuscrito já referido con- 

sklerou-o neto paterno de Garcia RODRIGUES. Era  natural de S. 
Paulo, e filho e neto de conquistadores ('Sesm." I, 90). Em 1602 
foi capelão da bandeira de Nicolau Barreto. Em 1610 obteve sesmaria 
!"Sesm.", I, 90). Um dos seus tupis em 1628 trouxe do sertão vinte 
peças, na bandeira de Raposo. Em 1635 e 1636 era vigário de S. Pauln 

ainda vivia em 1640 ("Inv.", IX,  469; XIII ,  28). 
D) Isabel VELHO. Aceitando em parte a informação dada. 

pelos antigos apontamentos genealógicos dos descendentes de Jorge 
MOREIRA r Antônio RODRIGUES, aqui registro esta filha do tron- 





eni vez de Genebra. Ainda vivia em 1633, ano em que também foi 
intimada a depor. Geração já descrita em título OLIVEIRA. 

' 

§ 4. Gaspar RODRIGUES DE M I S .  Em 1566 estava no 
Rio de Janeiro, sendo nomeado tabelião e escrivão de sesmarias (Fe- 
lisbelto, ob. cit., I, 40) .  Nãa sei se ficou morando no Rio, se veio 
para São Vieente, ou se morreu logo. Creio que foi seu filho: 

A) Manuel RODRIGUES GÕIS. Casou primeira vez com 
Maria de OLIVEIRA LOBO, filha de Tristão de OLIVEIRA e 
Joana FERREIRA, e segunda vez, em São Paulo, e. 1600, com Isa- 
bel FERNANDES, filha de André FERNANDES e Maria PAIS, 
dr. qual foi primeiro marido. Em 1599 foi testemunha, em São 
Paulo, do testamento de $aria GONÇALVES. Foi sertanista. Es- 
téve nas entradas de Belchior Carneiro e de Lázaro da Costa. E fa- 
leceu em 1615 no sertão do rio Maranhão, na bandeira da capitão 
André FERNANDES. Teve da primeira mulher ao menos um fi- 
lho, descrito por S. Leme, IX, 68, e da segunda os seguintes: 

AA) Baltazar RODRIGUES GÓIS. Nasceu c. 1602. Estava 
no sertão com o pai em 1615. No ano seguinte foi levado para o 
Rio de Janeiro, a aprender o ofício de alfaiate. 

AB) Gonçalo RODRIGUES M I S .  Nasceu c. 1603. 
AC) Maria Rodrigues GÓIS. Nasceu e. 1610 Casou com 

Alvaro RODRIGUES DO PRADO. Faleceu em 1670 e deixou 7 
filhos (S. Leme, IV, 429, a) 

AD) André FERNANDES GÓIS. Nasceu c. 1614. Cobrou 
sua legítima no inventário da mãe em 1632. 

I1 

Além dos citados descendentes de  povoadores do litoral, muitos 
RODRIGUES se estabeleceram no campo, em Santo André e em 
São Paulo. No terceiro quartel do século XVI, consegui apurar os 
seguintes : 

5 1. João RODRIGUES. Em 1555 e 1556 foi aferidor em 
Santo André ("Atas", 17 e 31). E m  1562 foi almotacel em São 
Paulo. Em 1571 tinha roças na direção da Borda do Campo. 

§ 2. Sebastião RODRIGUES. Em 1555 fez o pelourinho em 
Santo André por 500 réis ("Actas", p. 15).  

5 Baltazar RODRIGUES. Casado com filha de Gonçalo FER- 
NAXDES ("Actas", I, 85). Em 1562 trabalhou na fortificação da 
vila. Foi procurador do concelho em 1564; juiz ordinário em 1578 

1586: almotaeel em 1579 e 1584; vereador em 1583; mamposteiro 
dos cativos em 1589. Tinha fazenda da banda de Ibirapuera. Em 
i591 ausentara-se com a família e a maior parte da sua fazenda 



("Inv.", I, 11). Mas tinha em 1598 chãos na d a  ("Reg." VII, 
31). Era irmão de Susana RODRIGUES, que casou primeira vez 
com Damião SIMÓES, falecido em 1578; e segunda vez com Martim 
RODRIGUES. Creio: que foram seus filhos: 

A) Baltazar RODRIGUES. Casado com Maria ALTARES. 
Pais de : 

AA) Pedro ALVAFLES. Casou em 1630 com Jerônima de 
MENDONÇA, de quem foi primeiro marido, filha de  Antônio LUIS 
GROU e Guiomar BICUDO; c. g. ("Inv." nT, 91). 

B) Susana RODRIGUES. Casada com André FERNANDES, 
fdeeido antes de 1616. 

5 5. Paulo RODRIGUES. Foi procurador do concelho em 
1572 (I, 49) ; vereador em 1583 (I, 199) e em 1601) (11, 87) ; almo- 
tacel em 1684 (I ,  223) e em 1589 (I,  371). Estêve em 1590 na guer- 
r a  de Jerônima Leitão, parece que também n a  de 1585. Tinha fazenda 
da banda da ponte grande. Durante muitos anos esteve em ajun- 
tamentos, até 1602. Em 1610 foi votado em eleições de vereador. 
Por  terem funcionado juntos em oâmara, em 1583, creio que não ti- 
nha parentesco com Baltazar RODRIGUES. Mas é digno de nota 
que ambos tivessem sido curadores no inventário de Damião Simões. 
como se ambos f k m  igualmente parentes de Snsana RODRI- 
GUES. Também parece que tenha tido parentesco, de afinidade, na- 
euralmente, com Iieonor Leme, e que fosse ascendente do Padre 
Gaspar de Brito (MOREIRA § 1 - GA). v. "Inv", IX, 19. 

I11 

Moradores de São Paulo, encontrados entre os anos de 1575 e 
1585: 

$ i. Gaspar RODRIGUES. E m  1576 registrou marca de gado 
(I, 100) e em 1579 estêve em ajuntamento (I, 150). Outro do mesmo 
nome apareceu em 1610, contratando corte de carne (11, 262) .Com- 
parar Gaspar RODRIGUES (de GÕIS), que estêve em 1566 no Rio 
de Janeiro, sendo tabelião apenas algum meses. 

5 2. Braz RODRIGUES. (identifico com este um Luís RO- 
DRIGUES, presente em ajuntamento em 1579). Morava em S. Paulo 
em 1579 (I, 149 e 150). Foi almotacel em 1583 (I, 171). Filho: 

A) DOMINGOS RODRIGUES. Alcaide em 1583 (1, 209). 
De entán em diante há dificuldade em distinguir os que aparecem 
com êste nome. Um era designado pela alcunha o COBAIUNA. v. 
rv 5 i .  

$ 3. Jerônimo RODRIGUES. Em 1581 tinha fazenda da  
banda de Ibirapuera (I, 380), onde mofava em 1593 (I, 457). A p a  
receu em ajuntamentos até 1601 (11, 90). Deve ser outro o que em 



1618 foi testemunha, "em lugar deserto", do testamento de MigueI 
Sauches, e em 1636 esteve iia bandeira de Raposo. 

5 4. Belchior RODRIGUES. Casou em Santos com Maria RO- 
URIGUES, filha de Braz RODRIGUES supra e bisneta de João 
Ramalho. Em 1584, em São Paulo, vendeu terras que sua 
mulher herdara em Santos, do dote da mãe. Continuou mo- 
rando aqui. Em 1592 estêve em ajuntamento ("Actas", I, 443). 
Em dezembro de 1607 morava em Birapora e queria lwar forja ao 
sertão, o que foi proibido pela ckmara (11, 98). Ainda encontrei re- 
Serências a êle, em inventários, nos mos de 1616 e 1619. 

IV  

Posteriores a 1585 : 
5 1. Domingos RODRIGUES. Nascido e. 1557, antes da fun- 

d a ~ ã o  da vila de S. Paulo ("Inv.", I, 365). Em 1592 era capitão 
20s índios, e, depois de informar que êstes não se submeteriam à ad- 
a~iinistraqão dos padres, ordenada pelo capitão J o q e  Corrêa 
("Actas", I ,  447), se prontificou a cumprir as ordens do governador 
(I, 467).Esteve na entrada de João Pereira de Sousa, e em seguida ca- 
pitaneou bandeira que andou pelo sertão cêrca de qiiatro anos 
("Inv.", I, 338 e 365). Foi juiz ordinário em 1606 e então, desaea- 
tando os seus companheiros de câmara, apoderou-se violentamente 
de uma carta vinda para esta da &ara de Vila Rica (11, 171). 
Em 1607 foi ao sertão na bandeira de Belehior Dias Carneiro. Como 
hipótese, é admissível fôsse êsse o suposto filho de Garcia RODRI- 
QUES (v. I 5 3 - H).Não porém, que fosse o único dêsse nome 
então existente, com idade suficiente para os seus feitos v. 111, § 
2 A j  Comparar: A )  Domingos RODRIGUES? Casado com 
Isabel PAIS e falecido antes de 1609, c. g. : B)  Domingos RODRI- 
GUES, casado com Ana de ALVARENGA, de quem foi primeiro 
marido, filha de Antônio RODRIGUES D E  ALVARENGA e Ana 
R,IBEIRO, também falecido antes de 1609 c. g. 

5 2. Martig RODRIGUES (TENÕRIO). Não FERNANDES 
como diz Silva Leme. Nascido em Castela. Casou em 1589 com Su- 
sana RODRIGUES, de quem foi segundo marido, irmã de Baltazar 
RODRIGUES. Em 1591 foi curador do enteado. Esteve em ajun- 
tamentos em 1592 e 1593 (I, 443 e 448). Registrou marca de gado 
("Reg.", I, 69). Foi procnrador do concelho em 1594. Estêve na 
bandeira de Damingos Rodrigues e têve no sertão dois filhos bas- 
tardos. Em 1601 entrou na irmandade do Carmo, registrou novamen- 
te a marca ("Reg.", I ,  92) e estêve em ajuntamento ("Actas", 11, 
90). Em setembro de 1602 seguiu na bandeira de Nicolau Barreto. 
Fez testamento no sertão em ma.rqo de 1603. Em 1606 entrou na ir- 



mandade da DIisericárdia. Em 1607 estava em Ibirapuera. Em 1608 
foi arrematante e por algum tempo fiador no inventário de Fran- 
cisco Barreto; foi vereador de barrete em abril; em 26 de agosto es- 
tava no porto do Anhembi, capitaneando bandeira que ia  aos bilreiros. 
Em 1612, tido por morto com os seus companheiros, foi inventariado 
em S. Paulo (Ibirapuera). Além dos filhos descritos por Silva Leme 
JIV, 428), teve os dois bastardos referidos: A) Pedro; B )  Diogo. 

5 3. Francisco RODRIGUES BARBEIRO. Casou duas vezes, 
a segunda com Esperança CAMACHO, irmã de Antônio CAMACHO. 
Bm 1588 tinha casa em Piratininga ("Reg.", I ,  11). Faleceu em 1623 
("Inv.", VI, 161. Geração em Silva Leme, I, 31. 

5 4. Antônio RODRIGUES (de ALVARENGA). Kascido em 
Larnego. Filho de Baltazar de ALVARENGA e Messia MONTEI- 
RO. Veio para S. Vicente, não no princípio da fundação da vila, 
como dizem Pedro Taques e Silva L m e ,  mas pelos anos de 1570, 
como se vê em declaram sua ("Reg.", VII, 99). Casou em São Vi- 
cente com Ana RIBEIRO, falecida em 1647, filha de EstSvão RI- 
BEIRO e Madalena FERNANDES. Durante muito tempo teve 
residência em S. Vicente, onde foi tabelião e barbeiro. Depois do 
sogro e cunhado, passou em 1593 para S. Paulo, e aqui foi tabelião 
e juiz dos barbeiros "por ser examinado" e porque ainda fazia san- 
gria+ Exerceu também as funções de almotacel e vereador. Aiém de 
em irmão referido por Silva Leme, que se estabeleceu no Rio de Ja-  
neiro, teve um sobrinho, nascido na Madeira e educado em Sevilha, 
Manuel de ALVARENGA, que casou em S. Paulo em 1625 com 
Irocêneia, filha bastarda de Pedro NUNES, e morou em Parnaíba, 
onde foi tabelião e faleceu em 1679. Faleceu Antônio RODRIGUES 
em 1614. Geração em Silva Leme, V, 214. 

5 5. Jorge RODRIGUES. Casou com Maria de P A N A ,  
filha de Salvador de PAIVA, neta de Cristóvão DINIZ e bisneta de 
Bartolomeu CAMACHO. Foi inventariado em São Paulo, 1606 
("Iuv. " XXX, 49). Filhos: 

A )  Antónia de PAIVA. Casou c. 1611 com Domingos C O R  
DEIRO, de quem foi a primeira mulher. Com geração. 

B) Fulana de PAIVA. Casou antes de 1626 com Pedro FER- 
NANDES GUAIA, morador no Rio de Janeiro. 

C) Sebastião de Paiva. Emancipado em 1611. 

D) Custódio de PAIVA. Recebeu a legítima em 1627. 

RUXAQUE 

5 1. Lourenço GOMES RUXAQUE (v. GOMES, I1 5 7). , 



SAAVEDRA 

Segundo os linhagistas, esta família teve princípio (em São 
Paulo) em Francisco SAAVEDRA, natural de Castela, que foi pessoa 
de consideração e respeito em S. Paulo; casou com Maria MOREIRA, 
filha de Jorge MOREIRA, natural do Rio Tinto, que foi o eapitáo- 
n o r  governador da capitania de S. Vioente, e de sua mulher Isabel 
VELHO". (Silva Leme, VIII,  382). Mas, assim como os arquivm não 
revelam a existência no século XVI de um "governador" Jorge Mo- 
reira na capitania, também não patenteiam a de "Francisco de SA- 
AVEDRA, seu genro", em S. Paulo. O que se encontra é aigo di- 
ferente. 

9 1. Antônio de SAAVEDRA. Em 1581 já tinha fa- 
zenda da banda de Ibirapuera (I, 180). Foi juiz ordinário em 1582, 
1589 e 1590; vereador em 1587; ahotacel em. 1588. Em agosto de 
1590 foi à guerra com Jerônimo Leitão. B h  1592 estêve em ajun- 
tamento pela última vez (I, 443). Foi portanto êste, e não Fran- 
cisco de SAAVEDRA, como diz Silva Leme (VIII, 382), quem deu 
princípio a esta família em São Paulo. Estabelecido no mesmo bair- 
ro em que Jorge RIOREIRA tinha fazenda, poder-se-ia admitir que 
êle mesmo tivesse casado com Maria MOREIRA. Mas até o ano de 
1590 não se realizou tal casamento. Xas câmaras de 1582, 1587, 1589 
e 1590 os dois povoadores funcionaram juntos em vereança. Outra 
foi, portanto, a mulher, isto é, a primeira mulher de Antônio de 
SAAVEDRA. Suponho que ela fôsse FERNANDES. E o que se 
pode conceber é, que casando com Maria MOREIRA c. 1592 (ou êle 
ou o suposto "filho" Franeisco), se mudasse logo para o litoral. 
Foram seus "descendentes" : 

A)  João FERNANDES DE SAAVEDRA. Éste, segundo 
Silva Leme (VIII, 399), foi irmão de Constantino, e casou com sua 
"prima" Maria de GODOI, filha de Baltazar de GODOI, e Paula 
MOREIRA. Mas estou convencido de que não havia parentesco de 
eonsanguinidade entre os cônjuges. Quando, como já referi, Ma- 
tias de Oliveira foi consultado sôbre o parentesco de João FER- 
NANDES com um primo, por afinidade, de Maria MOREIRA (sua 
suposta mãe) e de Paula MOREIRA (sua sogra), foi esta e não 
aquela a linha indicada pelo genealogista. Não se eompi'eende que, 
para fixar um impedmeinto legal, a linha de sangue, de igual grau, 
150 tivesse preferência. E o velho Matias tanto era pessoalmente 
conhecedor de uma eomo de outra, pois em 1589 serviu como al- 
n:otacel quando Antônio de SAAVEDRA foi juiz ordinário. Ad- 
inito, pois, que fôsse tio ou irmão de Constantino, mas sòmente pelo 
lado paterno, eomo filho de Antônio de SAAVEDRA e primeira 



mulher. - João FERNANDES DE SAAVEDRA, mmo se lê no 
testamento de Francisco Lopes Pinto ("Inv.", VII, 405) trouxe pro- 
euração de D. Antônio de Sousa para tratar de negócios do engenho. 
Em 1614 pediu chãos para moinho ("Actas", 11, 363) e em 1627 
foi juiz ordinário. Passou depois para Parnaíba, onde foi capitãe 
e faleceu em 1677; c. g. - (Silva Leme, loc cit.) 

B)  Teodósio de SAAVEDRA. Em 1615 foi ao sertão dos ea- 
rijós, na bandeira de Lázaro da Costa ("Inv.", 111, 400) 

C) Constantino de SAAVEDRA. Filho ou neto de Antônio 
de SAAVEDRA, e filho de Maria MOREIRA. Casou com Ca tb  
târina de CANDIA, filha de Gaspar de CANDIA e Maria COELHO. 
Faleceu em 1662; o g. (Silva Leme, VIII, 382). 

SANCHES 

$ 1. Francisco SANCHES. Estêve em ajuntamentoa de 
1585 a 1588, tendo sido procurador do concelho em 1586 e almotacel 
em 1587. 

g 2. Diogo SANCHES Nascido em Castela. Casou pri- 
meira vez com Isabel FÉLIX, filha de Jaques F'ÉLIX F W E N G O ,  
falecida em 1596, e segunda vez com Apolónia PAIS, filha de h d f é  
FERNANDES e Maria PAIS. Era  alfaiate. Estêve em ajun- 
tamento em 1592 ("Actas, I ,  443). Em 1596 tinha roça no caminho 
novo do mar Faleceu em 1598 ("Inv.", I ,  21). Têve da pri- 
meira mulher: 

A) Mignel SANCHES. Têve como curador o tio Jaques 
Fhlix. Em 1618 fez testamento em lugar deserto. Faleceu em 
i620 ("Inv.", I, 121) 

SAN,T 'ANA 

5 1. Jnan de SANT'ANA. Natural de Castela. Casou com i 

Maria PAIS, viúva de André FERNANDES Em 1592 eatêve em 
ajuntamentos (I, 443 e 448), registrou marca de gado e pediu chios 
lia vila por causa da guerra ("Reg.", I ,  34 e 36). Em 1597 estava 
no sertão, na bandeira de João Pereira de Sousa ("Inv.", I ,  84). 
Em 1600 foi almotacel e em 1602 procurador do concelho, no fim do 
eno (I, 80 e 123) Tinha casas na vila, fazenda em Ihirapuera e 
diversas outras cartas de terras. Faleceu no sertão com toda a com- 
panhia de Martim Rodrigues ("Inv.", 111, 59). Não teve deseen- 
dência legítima. Mas Ascensa, filha sua e de uma escrava, foi dada 

,< 
em dote a uma neta pela viúva Maria PAIS, e declarada forra em 
1616, no testamento desta. i ,> 



SAPARIpO 

5 1. João SAPARIPO ( o ) .  Em 1580 morava em São Pauio 
("Aetas", I, 164). 

SARASPE 

$ 1. Francisco SARASPE (v DIAS 5 3 B). 

SARDINHA 

§ 1. Afonso SARDINHA. Casou em Santos, e. 1550 ("Doc. 
Int", XLIV, 360), com Maria GONÇAIIVES, filha de Bartolameu 
CIONÇALVES. Lê-se em "S. Paulo Antigo" que foi povoador de 
Santo André, mas creio que morou em Santos até c. 1565. Então 
passou para São Paulo, onde em 1566 o casal vendeu o seu quinhão 
de terras em Santos, da herança de mestre Bartolomeu. Foi vereador 
em 1572, 1574, 1576, 1590, 1596 e 1610; almotacel em 1575; juiz or- 
dinário em 1587; capitão da vila em 1592, por nomeação de Jorge Cor- 
rêa, com protesto da câmara, ciosa de autonomia local. Parece que es 
teve em 1585 na guerra de Jerônimo Leitão; não estêve, porém, n a  de 
1590. Em 1592 fez testamento, estando "de caminho para uma guer- 
ra". Em 1593, como capitão, propôs entrada ("Aetas", I, 463), mas 
opinou depois pelo adiamento (I, 471). Estêve nos ajuntamentos de 
1594 e 1595 (I, 488, 493, 501), mas em 1596, sendo vereador, au- 
bentou-se em maio. Esta entrada, cnja data coincide com a da ban- 
Ceira de Botafogo, a que provàvelmente pertencia, ter-se-ia feito no 
6ePtã0 do Sapucaí, e distingue-se da que pagco depois fez Afonso 
SARDINHA, o moço. Em 1598 estêve em ajuntamentos (11, 38 e 
40).  Em 1601 têve alguns votos para capitão. Em 1606 foi acusado 
de segregar carijós vindos de paz e de estar preparando entrada (11, 
150). Em 1615, por muito velho, não pôde assinar o registro de 
carijós ("Reg.", VII, 156), e nesse mesmo ano fez com a mulher do- 
ação de todos os seus bens à capela de N.S. da Graça, que êlea 
tinham feito na igreja do Colégio, deixando-os todos à administração 
dos jesuítas. Nessa doação fizeram reserva sòmente das terras que em 
Carapicuiba haviam dado em dote a uma neta, casada e m  Pedro da 
Silva, e de outras, em Santos, doadas ao seu sobrinho Gregório FER- 
NANDES. Em 1616 ainda era vivo, pois então desistiu de herdar 
no inventário do neto Pedro SARDINHA, a quem devia uma escrava. 
Pelo testamento feito em 1592 vê-se que além das casas em Santos e 
São Paulo, então já tinha fazenda e trapiche de a p e a r  no rio Je- 
ribatiba. De suas terras fazia parte a aldeia de Carapieuíba, po- 
voada por seus administrados, que passaram a sê-10 dos jesuítas em 
virtude da mencionada doação. É de crer que fosse êle e não o filho, 



.como diz Pedm Taques, quem primeiro explofou o engenho de ferro. 
Xão teve geração legítima; apenas um filho bastardo: 

A) Afonso SARDINHA, o moço, confundido por Pedro Ta- 
ques eom "o velho". Em i592 morava na Embuaçava, da aguada 

-dos índios do forte em diante, em terras dadas pelo pai. Em 1593 
foi nomeado almotaeel, porém não compareceu para tomar posse. E m  
1598, tendo êle feito uma entrada, com mancebos e 100 índios 

cristãos, no intento de guerra e saltos e pesquisa de ouro ( C m p .  
~"Inv.", I ,  270), a câmaya decide fazê-lo regressar a~ povoado (11, 
47). Seguiu em 1602 na bandeira de Nicolau Barreto e faleceu no 
sertão em 1604, com testamento escrito pelo padre João Álvares, em 
que declarou "possuir 80.000 cruzados em ouro em pó, que tinha en- 
terrado em botelhas de barro", (11, 225 - Az. iviarques). Deixou 
.os filhos: 

AA) Teresa ou Luisa SARDINHA. Casada com Pedro da 
SILVA, de quem foi primeira mulher. Faleceu depois de 1616. 

AB) Pedro SARDINHA. Ceou  com Maria MENDES, irmã 
-<{e Braz MENDES, falecida antes de 1615. Em 1597 foi um dos 
descobridores de minas, na companhia do pai. Seguiu na bandeira 
de  Lázaro da Costa e faleceu no sertão em 1615. Inventariado em 
1616 em S. Paulo, em casa do cunhado, nada apareceu no inventário, 
em que, por desistência do avô, foi considerada Única herdeira a 
irmã. Deixou sòmente um filho bastardo, havida de Esperança, 
eecrava de Pedro Alvares : 

ABA) Afonso SARDINHA. J á  era moço em 1615, quando 
perdeu o pai. Apesar das prescrições testamentárias, não foi ha- 
bilitado como herdeiro no inventário. Um dêsse nome existia em 
1660, casado ("Inv.", XVI, 180). Sua mulher teve no testamento 
de Isabel Ribeiro a deixa de um manto de sêda, anulada em eodi- 

ciio. 

$ 2. Geraldo CORR@A SARDINHA - v. CORRÊA, 5 2. 

SARMENTO 

$ 1. Bartolomeu VIEIRA SARMENTO (v. VIEIRA, 5 2). 

§ 2. João VIEIRA SARMENTO (v. VIEIRA, $ 3). 

5 1. Pedro de SEABRA, Casou com Filipa da MOTA, que 
auponho filha de Vamo PIRES DA MOTA. Foi almoxarife em 
'Santos, de 1551 a 1556. Em 1560 tinha casa em Santos. Depois 



dgsse ano ainda ali foi senhor de terras, que sua viúva ainda pos- 
suía em 1597. 

SERRANO 

5 1. João SERRANO. Casado com Francisca CORRfiA. Te- 
eelão. Morava em São Paulo em 1593 ("Aotas", I ,  462). Estêve 
em ajuntamentos em 1596 e 1601 (11, 11 e 91) .  Faleceu em 1601 
("Inv.", XI,  3) .  Com geracáo. 

SERZEDO 

§ 1. Francisco de SERZEDO. Antes de 1562 foi morto peloa 
índios do sertáo ("Actas", I, 42). 

SILVA 

$ 1. Pedro da SILVA. Em 1573. tinha terras situadas entre 
Santo André e São Paulo, confinautes com as que então foram conce- 
didas a Amador de Medeiros. Ainda aí tinha a sua fazenda em 1584 
("Actas", I, 237). Cp. o seguinte: 

2. Pedro da SILVA. Segundo P. Saques, nasceu em Por-. 
tugal. Casou em São Paulo duas ~ ê z e s :  primeira, com Teresa o u  
Iiuzia SARDINHA, filha de Afonso SARDINHA, o moço; se- 
giinda, com Ana de BLVARENGA, de quem foi terceiro marido. 
Era alfaiate. Em 1612 era tesoureiro da. confraria das almas 
("Inv.", 11, 372). Em 1615 esteve na bandeira de Iiázaro da Cos- 
ta, no sertão dos carijós, onde faleceu o seu cunhada Pedro Sar- 
dinha, e foi testamenteiro dêste. Em 1618 foi procurador do con- 
celho ("Actas", 11, 403). Ficou viúvo da primeira mulher em 
1619. Em 1620 prestou contas no inventário de Pedio Sardinha. 
iiesse mesmo ano, foi encarregado da tabela do ofício e serviu eoma 
almotacel ("Actas", 11, 426, 445). Em 1622 morava no f o r k  
velho e aí obteve chãos ("Reg.", I, 364). Em 1628 estêve na bau- 
deira do Guairá. Ainda viveu alguns anos em São Paulo. Têve 
da primeira mulher ao menos um filho e uma filha, e da segunda. 
diiau filhas: 

A) Gaspar SARDINHA DA SILVA. Casou em 1638 com 
Maria SUTIL. Faleceu em Jundiaí, 1667. Geração em S. Leme, 
1' 76. 

B) Maria da SILVA. Casou em 1634 com o capitão-mor go- 
vernador Francisco da FONSECA FALCÁO. Deixou ao menos 
duas filhas, que casaram e tiveram geração descrita em S. Leme, 11, 
312, e 111, 94. 



C) Ana de ALVARENGA. Casou com o capitão Gaspar de 
GODOI MOREIRA. de quem foi primeira mulher. Geracão em S. 
Leme, VI, 102. 

D) Isabel da SILVA. Casou em 1636 com Sebastião GIL DE 
GODOI. Geração em S. Leme, VI  146. 

SIMÕES 

4 1. Damião SIMÕES. Sapateiro. Casou em São Paulo com 
Susana RODRIGUES, irmã de Baltazar RODRIGUES, de quem foi 
primeiro marido. Faleceu em 1578 ("Inv.", I ,  1) .  Teve filho pós- 
tumo: 

A) Damião SIMOES. Em 1591, tendo como curador o pa- 
drasto, fôra para São Vicente, a fim de aprender com Antônio Ro- 
Crigues (de Alvarenga) o ofício de barbeiro. Em 1601 teve qui- 
uhão de peças de guerra em que estêve com o padrasto. Em 1602 
deu quitação de sua legítima. Em 1612 morava com a mãe, segunda 
vez viúva. Em 1619 foi acusado de conluio com Clemente Alvares 
pafa esconder o testamento e o inventário de Martim -%dri, vues. 
Faleceu em 1632, solteiro, sem geração ("Inv.", VIII, 389). 

SIQUEIRA 

1. Antônio de SIQUEIRA (DE MENDONÇA). Natural 
d e  Olivença. Casou com Vitória PINTO, filha de Antônio PINTO. 
Morou em Santos, onde foi tabelião, creio que durante algum de- 
cênios, até o comêço do século XVII. Em 1562 obteve confirirmqão 
àe sesmaria no campo (Fr. Gaspar, I ,  5 18). Dessa sesmaria não 
eocontrei nenhuma outra notícia. Em 1594, permutou com Garcia 
Rodrigues uns chãos em. São Paulo, os quais êle houvera de Do- 
mingos Afonso e sua mulher Ana Camacho, e tinham sido de AI- 
varo Eanes ("Reg.", VII, 23; "Cartas de Datas", I, 66). E por 
escritura de 1600, êle e sua mulher venderam a Estêvão Ribeiro 
sutras terras que aqui tinham (Fr. Gaspar, loc. cit.,). Não sei 
quanto tempo ainda viveu. Do rol dos seus filhos dado por S. Leme, 
VII, 470, excluo Pedra NUNES DE SIQUEIRA, que foi seu neto 
(r. NUNES). Em compensação, acrescento os filhos:, 

A)  Maria de SIQUEIRA. Casou com Antão KUWES, eon- 
forme licão de P. Taques. Com geração. 

B) Francisco de SIQUEIRA. Teve terras em Iguape, eom- 
pradas em seu nome pela irmão Lourenço, como se vê no inventário 
dêste. 

$ 2. Franciseo de SIQUEIRA. Irmão de Sebastião GIL. Na- 
-tural de Goimbra. Casou em São Paulo com Ana PIRES, filha de 
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Salvador PIRES. Foi almotacel em 1597 e em 1629; procurador- 
do concelho em 1606. Vereador em 1629, mas excluido por .ter s idh 
excomungado. Foi nomeado juiz dos índios em 1606 e em 1615 era 
nieirinho do campo. Seguiu em 1602 na bandeira de Nicolau B A R  
BETO e em 1615 na de Lázaro da Costa. Em 1611 era mordomo 
do Rosário. Geração em Silva Leme, 11, 40. 

SOARES 

5 1. João SOARES. Casado em São Paulo com Memia RO- 
DRIGUES, filha de Bartolomeu FERNANDES e Ana RODRI- 
GUES. Morava em São Paulo em 1579 (I,  149 e 150). Foi juiz ordi- 
nário em 1580. Em 1584, fintador para a constrnção da casa do cou- 
celho; e em 1598 para a igreja. Em 1600 foi nomeado capitão dos 
índios de S. Mipe l  ("Reg.", I, 83).  Foi então acusado de fazer 
vexações com os filhos ("Actas", 11, 185). Em 1607, nomeado ca- 
pitão dos índios de Guarapiranga, Eguanga, Jaguaporeeaba, etc., 
teve a posse sustada por protesto dos administrados ("Reg.", I, 150.. 
e "Actas" 11, 185). Teve ao menos os filhos:, 

A) Gaspar SOAQES. Creio que nascido em Portugal. Sendo 
j5 maior, foi em 1593 agredido em Santos por Simplício da Casta 
("Reg.", VII, 9 ) .  

B)  Maria SOARES. Casou com Geraldo CORRÊA SAR- 
DINHA. Faleceu em. 1671. 

C) Baitazar SOARES. Faleceu solteiro em 1631. Deixou duas 
filhas naturais ("Inv.", VIII, 279). 

D) Isabel SOARES. Casou com Gabriel PINHEIRO DA 
COSTA. Faleceu em 1630 ("Inv.", VIII, 113). 

E )  Na dúvida: Luís SOARES. Casado em S. Paulo depois 
de 1614 com Isabel CUBAS, filha de Gaspar CUBAS e Isabel SO- 
BRINHA. Geração em Silva Leme, VI, 222. 

SOBRINHO 

1 Joanienes SOBRINHO. Casou primeiro com Maria 
GONÇALVES, falecida em 1572; segunda vez com Isabel DUARTE. 
Segundo Pedro ,Taques, veio de Portugal com mulher e filhos. Mas 
Joanienes foi povoador de Santo dndré, onde exerceu os cargos de 
juiz ordinário em 1556; de alnotacel em 1557; e de procurador do. 
concelho em 1558. E absolutamente não creio que em Santo André 
hcuvesse mulheres do reino. Os apelidos GONÇALVES desta e 
RODRIGGES da filha são tipicamente vicentinos, se não tupini- 
quins.. . Passou para São Paulo, onde foi procurador do concelho 
<,m 1561; trabalhou nas fortificações em 1562; e foi auxiliar do. 



iuamposteiro dos cativos em 15'72. Tinha fazenda da banda da 
ponte grande. Faleceu c. 1590. Teve ao menos os segiiintes filhos: 

A) Brites RODRIGUES ANES. Da primeira mulher. Foi 
casada com Baltazar dé MORAIS D'ANTAS. Faleceu em São Vi- 
crnte. 

B) João SOBRINHO. Da primeira mulher. Casou antes de 
1592 com filha de Antônio PRETO. Estêve em ajuntamentos em 
1592 (I,  448), 1595 (I, 501) e 1597 (11, 29). Foi almotaeel em 
1593 e procurador do concelho em 1595. 

C) Isabel SOBRINHA. Casou com Gaspar CUBAS. Faleceu 
em 1619 ("Inv.", V, 275). 

D )  Na dúvida: Maria DUARTE. Casada c. 1589 com Estêvão 
RIBEIRO, o moço. 

SOUSA 

5 1. Martim Afonso de SOUSA. Filho de Lopo de SOUSA 
e D. Brites de ALBUQUERQUE. Casou com D. Ana PIMENTEL. 
Da biografia dêste grande capitão, aqui citarei apenas os dados que 
mais interessam ao objetivo do meu trabalho. Vindo para o Brasil 
em 1531, nesse mesmo ano êle ordenou duas infrutíferas entradas: 
a primeira, em abril, do Rio de Janeiro, que considero proposita- 
damente dirigida ao campo de Piratininga; a segunda, em outu- 
bro, de Cananéia, rumo ao Paraguai, que teve trágico desfecho. 
Em 1532. tendo dado a São Vicente o foro de vila, subiu ao 
planalto, para criar também, desde logo, a de Piratininga. Mas 
ésse primeiro esfôrço nada valeu para o povoamento do campo. 
Salvo João Ramalho, já enraizado na terra, os portugueses tiveram 
de voltar para São Vicente. Regrewou a Portugal em 1533 e ainda 
viveu até 1564, mas, embora donatário da capitania, aqui não tornou 
a vir, tendo-a governado sempre pelos seus prepostos, os nossos ca 
pitáes-mores. Da sua descendência, como contribuição para o nosso 
snngue, ponho em. evidência uma fiIha bastarda, que não sei onde 
nasceu : 

A)  Isabel LOPES DE SOUS-4. Casou com Estêvão da COS- 
TA. Com geração. 

$ 2. João PEREIRA DE SOUSA B0,TAFOGO. Natural de 
Elvas. Creio que parente de D. Inês de SOUSA, mulher de Sal- 
vador Corrêa de Sá. Par t ic i~ou no Rio de Janeiro das euerras - 
contra tamoios e franceses, em que se distinguiu. Casou em S. Vi- 
aente com Maria da LUZ, filha de Manuel da  LUZ, (DE ESCOR- 
CIA DRUMOND). Teve no Rio de Janeiro uma olaria n a  praia de 
Francisco Velho, que por isso passou a chamar-se praia de João de 
Sou% e finalmente do Botafogo. Em 1595 foi nomeado governador 



da capitania de S. Vicente, por parte de el-rei, pos ter sido suspenso 
o loco-tenente do donatário ("Reg.", VII, 4). Nesse mesmo ano apre- 
eentou em São Paulo a sua provisão e carta de D. Francisco de Sousa 
("Actas", I, 503). No ano seguinte houve protestos contra o seu 
desígnio de mover guerra aos índios (id., 11, 16). Mas êle a empre- 
endeu, e em fevereiro de 1597 estava com arraial no sertão de Para- 
caíba ("Inv.", I, 79). Abriu-se uma devassa. Ainda nesse ano 
foi preso, antes do regresso da sua bandeira ("Inv.", I, 87). Em 
novembro de 1598 havia na vila ansiedade por notícias dessa tropa 
("Actas", 11, 175). Passados 7 anos, em 1605, aparece 2le em São 
Paulo, exibindo carta do donatário ("Reg. ", VII, 110), e é acusada 
de trazer falsas provisões ("Actas", 11, 175). Não pôde defender-se 
da acusação nem fazer uso dos seus documentos, por ter falecido no 
mesmo ano. Deixou ao menos os filhos: 

A) Maria de SOUSA BRITO. Casou com o capitão Helio- 
doro EOBANO. Com geraqão. 

B)  Na dúvida: Juliana de SOUSA. Casou com Jorge NETO 
FALCAO. Com geração em Santos. 

C) João de SOUSA, o moço. Segundo Felisbelo, faleceu no 
Rio de Janeiro em 1611. Creio que foi filha, não i m ã  dsste: 

CA) Maria de SOUSA COUTINHO. Casou duas vezes: pri- 
nieira, com Manuel FERNANDES CBCERES, natural de Viana; 
segunda, com André POMPEU (DE ALMEIDA), natural de São 
Paulo (S. Leme, IV, 309). Foi assassinada no Rio de Janeiro com 
o segundo marido. Do primeiro teve um filho que foi cônego da 
Sé no Rio de Janeiro e fundou oapela em Curitiba, e uma filha que 
casou com o paulista Francisco de ALMEIDA CABRAL e deixou 
geração descrita em S. Leme, 11, 328. 

SOVERAL 

5 1. Manuel de SOVERAL. Casou com filha de Baltazar de 
MORAIS e Brites RODRIGUES ANES. Em 1590 era procufador 
de sua cunhada Maria de MORAIS ("Reg.", VI1 18). Em 1600 
desiste do ofício de escrivão dos cativos das duas capitanias ("Actas", 
11, 81). Estêve em ajuntamento em 1601 (11, 92). Em 1602 se- 
guiu na bandeira de Nicolau Barreto. Creio que foram seus 
r i o s  : 

A) Antónia de SOVERAL. Casada em 1600 cam Martim do 
PRADO. Faleceu .em 18-4-1616 ("Inv.", IV, 393). 

B) Antônio de SOVERAL. Em 1623 foi arrematante no in- 
ventário de Baltazar NUNES. 



TAQUES 

$ 1. Pedro TAQUES. Natural de Lisboa (ou de Setúbal?). 
Veio para a capitania como secretáfio de D. Francisco de Sonsa, e 
estabeleceu-se em São Paulo. Casou com Ana de PROENÇA, filha 
de Antônio de PROENÇA e Maria CASTANHO. Depois de servir 
como esorivão (1600), juiz ordinário interino (1601), almotacel 
(1603), foi nomeado juiz de órfãos em 1609. Aqui viveu muitos 
anos, sendo um dos mais prestigiosos homens da governança. Fa- 
leceu em 1644. Geração em S. Leme IV, 222. 

TEIXEIRA 

$ 1. Antônio TEIXEIRA. Em 1544 trouxe de Lisboa alvara 
da donatária, permitindo ida ao campo a resgates. Creio que fo- 
ram seus filhos: 

A) Helena TEIXEIRA. Primeira mulher de Fernão DIAS. 
Com gerqão. 

B) Diogo TEIXEIRA DE CARVALHO. Casou com uma 
filha de Gonçalo FERNANDES. Em 1580 já morava na vila de 
São Paulo, onde tinha fazenda da banda de Ibirapuera. Foi almo- 
tacel em 1583 e 1586; juiz ordinário em 1585. Em 1585 estêve na 
entrada de Jerônima Leitão. Em 1586 foi nomeado escrivão do 
campo. Em 1594 já a sua casa da vila pertencia a João Soares 
í"Reg.", VII, 31). Suponho o mesmo que em 1611 se dizia. mo- 
rador no Rio de Janeiro havia muitos anos e então obteve sesmaria 
iia costa (Sesm.", I, 156). 

$ 2. Antônio TEIXEIRA. Alfaiate. Em 1582 e 1591 era ren- 
deiro do verde (I, 192 e 420). De 1586 em diante foi porteiro. Faleceu 
em 1591 (I,  424). 

$ 3. Franeisco TEIXEIRA CID. Casou c. 1582 com Inês CA- 
XACHO, de quem foi primeiro marido, filha de Domingos LUÍS 
CARVOEIRO e Ana CAMACHO. Foi almotacel em 1583, 1587 e 
1588. Em 1583 obteve chãos com o sogro ("Reg.", I, 85).Creio 
que estêve em 1585 na guerra de Jerônimo Leitão; estêve na de 1590. 
Ajnda tomou parte em ajuntamentos de 1591 e 1592 (I,  424 e 448). 
Faleceu em 1594. Foi inventariado em 1605 ("Iuv.", XXVI, 245). 
Geração em Silva Leme, I,  49. 

4. Silvestre TEIXEIRA. Em 1584 tinha fazenda da  banda 
de Ibirapuera, (I, 238). 

5 5. Domingos TEIXEIRA. Em 1588 morava no Guarepe 
("Reg.", I, 15). 

5 6. Jorge TEIXEIRA. Estêve em ajuntamentos em 159i. 
159% 1594 e 1596 (I, 424, 448 e 491; 11, 11). 



$ 1. Martim RODRIGUES (,TENÓRIO). v. RODRIGUES 
IV, 5 2. 

TEVES 

$ i. Braz TEVES (depois ESTEVES). Casou, na Madeira 
(segundo Pedro Taques), com Leonor LEME, falecida em S. Paulo 
em 1633, filha de Pedro LEME e Luzia FERNANDES. Diz Pedra 
Taques que em 1551 já o casal estava em São Vieeute, onde teve 
muitos anos o engenho de S. Jorge dos Erasmos. Creio que a ver- 
dade é que casou em São Vieente e foi lavrador partidista do refe- 
rido engenho, não proprietário dêle. Era  carpinteiro. Em 1587, 
quatro anos depois de se terem em S. Paulo estabelecido o filho Ma- 
teus LEME. o genro Femáo DIAS e Sebastião LEME, aferiu aqui 
sob juramento vara de meio alqueire ("Actas", I, 330). Mas parece 
que ainda morava no litoral. Em 1592, estando já aqui estabelecidos 
os filhos Pedro Leme e Aleixo LENE, tinha casa na vila e estêve em 
ajuntamento, no qual, contra o geral consenso, a que os seus próprios 
filhos aderiram, foi um dos poucos favoráveis ao cumprimento da 
ordem de entrega da  administração dos índios aos jesuítas ("Reg.", 
I, 40; "Actas,", I, 448). Em 1596 saiu eleito juiz ordinário (ou 
vereador) pela pauta e chegou a tomar posse (I, 511) ; mas, re- 
-&a a pauta, foi substituido por outro (11, 11). Em março 
d~ 1600 foi inventariante do sogro, em S. Paulo, tendo quitação em 
agosto de 1603. Dentro dêsse período, estêve em ajuntamento em 
1601 e funcionou como carpinteiro, em 1602, n a  wmiçsão de orça- 
mento das obras da igreja (11, 91 e 107). Foram seus filhos, eon- 
forme P. Taques e S. Leme: 

A) Luerécia LEME. Casou com seu parente Fernão DIAS 
(PAIS), de quem foi segunda mulher, e faleceu no estado de viúva, 
em São Paulo, em 1645. Com geração. 

8) Mateus LEME. Natural de São Vieeute. Casou pn- 
meira vez com Antónia de CHAVES, filha de Domingos DIAS e 
Mariana de CHAVES, e segunda vez com Antónia GAGO. Estabe- 
leceu-se em São Paulo quando o seu cunhado Fernão Dias voltou a 
morar aqui. E ra  carpinteiro, como o pai. Foi almotacel em 1583 
e 1592; e juiz em 1596. Morou a princípio da banda do caminho 
e da aguada de Pinheiros, mas em lã92 mudou-:e para a vila, por 
eansa da guerra. Em 1610, no inventário da primeira mulher, men- 
cionou um crédito de 300 cruzados, do feitio do engenho de ferro. 
Fez testamento pouco depois, estando de partida para o sertão. 
Mas ainda viveu muitos anos, vindo a falecer em 1633. Sem gerilyão 
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da segunda mulher. Teve da primeira, além dos descritos por S. Le- 
me, 11, 310, conforme o inventário de Antónia CHAVES: 

BA) &teus. Nascido antes de 1595. 
C) Pedro LEME. Natural de São Vieente. Casou primeira 

vez com Helena do PRADO, filha de João do PRADO e Filipa VI- 
CENTE, e segunda, conforme supõe S. Leme, com Maria de OLI- 
VEIRA. Em 1593 era carpinteiro em São Paulo ("Actas", 1, 462). 
h'o ano anterior já  aqui morava, pois foi testemunha do testamento 
de Afonso Sardinha. Foi juiz ordinário em 1599 e 1613; vereador 
e n  1626. Em 1616 foi escrivão do eclesiástico ( " I ~ v . " ~  IV, 43). 
Em 1620 fez parte da comissão de taxas dos ofícios. Em 1640 de- 
clarou ter mais de 70 anos de idade. Não sei am que data faleceu. 
Geração em S. Leme, 11, 187. 

D) Aleixo LEME. Natural de São Vicente. Casou com Inês 
DIAS, filha de Domingos DIAS e Marina de CHAVES. Foi al- 
motaeel em 1592 e 1596; juiz em 1597 e 1625. Estêve n a  comissão 
ae taxas de ofícios em 1620. Estêre em várias entradas. Faleceu e.m 
1629. Gerqáo em S. Leme, 11, 3.51. 

E)  Braz ESTEVES. Natural de São Vieente. Em 1607, 
com o cunhado Fernão Dias e mm Pedro Dias, obteve de Gaspar 
Conqueiro confirmsçiio de sesmaria que lhes fora dada por -4ntônio 
Pedroso, nas cabeceiras de Afonso Sardinha, "partindo de Carapi- 
euiba até a ba(rr) a de Jerba(tiba) " ("Sesm." I, 42). Ai afazenda- 
dc, com grande número de índios do sertão, enriqueceu na mineração 
do Jaraguá. Faleceu em 1636, deixando 14 filhos naturais, havidos de 
diversas escravas indígenas, os quais foram todos deserdados pelos 
tios, que para isso alegaram os seus privilégios de nobreza. Foram 
êsses filhos : 

EA) Filipa LEME. Casou com Domingos do PRADO, de, 
quem % primeira mulher. Faleceu em 1636. Com gereção. 

EB)  Marta ESTEVES. Casou com Antônio BARBOSA. 
EC) Maria ESTEVES. Casou com Sebastião de PROENÇA. 
ED) Braz ESTEVES (LEME). Casou com Antónia DIAS. 

Foi povoador de Sorocaba, onde foi capitão e faleceu em 1678. Ge- 
ração em S. Leme, 11, 441. 

E E )  Jorge ES,TEVES. Já falecido em 1636. Deixou dois 
filhos naturais: 

EEA) Jerônimo. 
EEB) Matens. 
E F )  Luzia ESTEVES. Nasceu c. 1621. 
EG) João. Naseeu c. 1625. 
E H )  Salvador. Nasceu c. 1627. 
E I )  Fernando. Nasceu c. 1628. 
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E J )  Antônio. Nasceu c. 1628. 
E E )  Isabel. Nasceu e. 1629. 
EL), Margarida. Nasceu c. 1630. 
E M )  Baltazar. Nasceu e. 1631. 
EN) Manuel. Nasceu c. 1633. 

TINOCO 

5 1. Antônio TINOCO. Em 1546 era provedor e contador da  
fazenda real em São Vicente ("Reg.", do I. E. e G. de S. P." XLIV, 
311). Era-o ainda em 1549, e teve de prestar contas ao provedor- 
mor, que não aprovou despesas feitas na defesa da capitania, pelas 
qtiais foram afinal responsabilizados os oficiais e moradores de São 
Vicente e Santos. Creio que por causa dessas contas, teve de ir para 
o reino em 1550, sendo substituido no cargo por Antônio Cubas e 
depois por Braz Cubas, que comprou o cargo. 

§ 2. Diogo VIEIRA TINOCO. Em 1609 e 1624 era oficial 
da câmara de São Vicente ("Reg.", I, 173 e 337). 

3 3. Simão TINOCO. Em 1622 era oficial da câmara de São 
Viceute (id., 370). 

3 4. Pedro Vieira TINOCO. Em 1624 era juiz ordinário em 
S. Vicente (Id., 426). 

TORALES 

$ 1. Bartolomeu de TORALES. Castelhano do qual em "I% 
Conquistadores de1 Plata" apenas se lê que "tenia tierras eu Villa 
Rica", sem menção de data. Nasceu c. 1565. Casou com Violante 
de ZfrNEGA. Em 1612, como "teniente" da Cidade Real de Guairá, 
queixou-se dos paulistas ao governo castelhano. Foi capitão dessa 
cidade. Em 1615 nela depôs sobre a passagem de portugueses para 
o Paraguai, por São Paulo. Já o casal era falecido em 1636. Al- 
guns anos antes dêste, vieram para o Brasil os seus filhos: 

A) Maria de ZÚNEGA. Suponho que tivesse primeiro casado 
ira P a r a s a i ,  com o pauliita Pedro FERNANDES ou RODRIGUES 
CABRAL. Segunda vez, casou com o capit50 Baltazar FERNAN- 
DES, fundador de Sorocaba. Com geração do primeiro. 

B )  Bartolomeu de TORALES. Casou duas vêzes: primeira, 
no Paraguai, com Ana RODRIGUES CABRAL, falecida em Par- 
naíba, 1634; segunda, em São Paulo, 1636, com Maria de GÓIS, 
filha de Antônio RAPOSO e Isabel de GÓIS. Em 1633, em São 
Pzulo, no inventário de Antônio Raposo, arrematou as casas da vila, 
e no de Diogo Dias de Monra tomou dinhéiro a ganhos, tendo como 
fiador Pedro de Góis Raposo, de quem viria a ser cunhado. E m  



' 3  1654, em Paranaguá, manifestou ao provedor das minas o desco- ;g 
,.# brimento de umas pedras que dizia serem indício de mina de prata, :',E 

alegando ser castelhano de nação, mas naturalizado na capitania pe- ~ ~ > ,  3 
10 casamento com mulher nobre, etc. Ainda tinha mulher e filhos. 
De sua descendência +penas descobri: 

A) Isabel. Batizada em São Paulo, 1642. 

i/ 3 
3 

,% 

,TOURINHO 

g 1. Pero do CAMPO TOURINBO (v. CAMPO). 

VALE 

§ 1. Antônio do VALE. Veio com Manim Afonso. Em 1537 \a 

era tabeliáa em São Vicente. Ela 1545 prestou depoimento em ,{ questão ge terras, sobre escritura que tinha lavrado. Creio que fo- 
ram seus f i l ha  os dois primeiros noviços recebidns em São Vicente 
pelo padre Leonardo Nunes. 1 

~, 5 2. Salvador do Vale. Segundo Frei Gaspar, teve engenho i 
em São Vieente. O mesmo, ou filho do mesmo; nome, supus casado 1 

i 

com Beatriz GONÇALVES, filha de Diogo GONÇALVES CAS- :I 
TELAO. Êste foi oficial da câmara vicentina nos anos de 1613, -4 
1617 e 1624. 1 

i 

VALENTE : 

1. Domingos MACIEL VALENTE (v. MACIEL, 11, $ 2) 

VARELA 

g 1. Paulo de PROENÇA VARELA (v. PROENÇA, § 1, B). 

VASCONCELOS I 

5 1. Jorge de VASCONCELOS. Creio que casou com irmã I 

ale Domingos LEITAO (Genebra!) e que dêle provém os LEI,TAO 
DE VASCONCELOS e OLIVEIRA LEITAO. Não qei quanto , 
tempo morou em Santos ou São Vieente. Filhos: 

A)  Jorge de VASCONCELOS. Natural de  Santos. Com a 
ieelaração de sua naturalidade e com. a de que era filho do 5 1, em 
1582 e 1583 frequentou a Universidade de Coimbra (F. Morais, "Es- 
tudantes da Un. de ,C. nascidos no Brasil", p. 3).  - Pode ter sido ! 
o mesmo que em 1624 esteve em ajuntamento em São Paulo i 
("Actas", 111, 143). 
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B ? )  h'a dúvida: Diogo de VASCONCELOS. Em 1616, em 
São Paulo, foi testemunha do testamento de Antônio Rodrigues 
yelho. 

C!) Na dúvida: Isabel ' LEITÃO (DE VASCOXCELOS). 
Não sei se nascida em Portugal ou em Santos. Casou com. Diogo 
SODRIGUES. 1\ó estado de viúva, creio que ainda senhora do en- 
genho da  Madre de Deus, vivia em Santos em 1633. Com gerapão. 

VAZ 

5 1. Manuel VAZ. Foi povoador de Santo André, onde foi al- 
motaeel em 1557. Em 1562 morava em São Paulo, sendo eleito juiz 
ordinário, em ausência de Antônio de Marins, e trabalhou na for- 
tificação da vila. 

$ 2. Diogo VAZ RISCADO - v. RISCADO, 3 1. 
$ 3. Antônio VAZ. Estêve em ajuntamento em 1575 ("Act.", 

I, 66). 
5 4. Cristóvão VAZ. Estêve em ajuntamentos, assinando os 

respectivos termos, em 1579, 1580, 1585, 1593, 1594, 1598 e 1601 
("Actas", I, 142, 164, 266, 456, 493; H, 38, 90). 

$ 5. Lourenço VAZ. Foi procurador do concelho em 1576. 
Em 1578 estêve em ajuntamento. De 1576 até janeiro de 1582 foi 
escrivão da cQmara. 

$ 6. Nuno VAZ PINTO (v. PINTO, 11, $ 1). 
4 7. Filipe VAZ. Em 1597 estava no sertão, no arraial do 

capitão João Pereira de Sonsa ("Inv.", I ,  83). 
$ 8 Miguel VAZ LOBO. Ourives de prata. Em 1598, no 

inventário de Diogo Sanches, arrematou peças que traspassou a 
Bndré de Escudeiro. 

$ 9. Gaspar VAZ GUEDES (v. GUEDES, g 1). 
$ 10. Francisco V ~ Z  COELHO. Natural de Portugal. De 

cação hebréia ("Actas", 111, 81). Casou com Isabel de ALMEIDA 
DE PROENÇA. Almotacel em 1599 (11, 60) ; juiz ordinário em 

. . 1604 (143). Passou a morar em Mogi, onde obteve sesmaria em 
i609 ("Sesm.", I ,  38). Faleceu em 1624. Geração em S. Leme, 

j IV, 385. 

VEIGA 

$ 1. ~e lch io r  da VEIGA. Mo~ava em São Paulo em 1592 
(1, 443). Vendeu terras a Baltazar RODRIGUES ("Inr.", 11, 29). 
Dizendo morar na capitania havia muitos anos, com mulher e filhas, 
obteve sesmaria em Angra dos Reis ("Sesm.", I, 208j. Foram seus 
filhos : 



A) Belchior da VEIGA. Casado com Beatriz C431ACH0, 
üe quem foi segundo marido. Faleceu sem geração. 

B) Jerônimo da VEIGA. Casado com Maria da CUNHA, 
filha de João GAGO,DA CUNHA e Catarina do Prado. Faleceu 
em 2-2-1660. Geração em Silva Leme, 111, 202. 

VELHO 

$ i. Franeiseo VELHO. Dêste povoador quinhentista apenaã 
sei que teve roças num capáo grande, nas proximidades de Santo 
André ("Rev., do I. H. e G. de S. P.", XLIV, 236), tendo portanto 
sido um dos povoadora desta vila Na data em que foi feita por 
Eraz Cubas esta declaração, já Francisco VELHO morava no Rio 
de Janeiro, que ajudou a conquistar, tendo saido vitorioso num eom- 
bate em que foi atacado por 160 canoas, quando ia buscar madeira 
para a capela de S. S&astião da Vila Velha (Felisbelo, ob. cit., I, 
41) ; era mordomo dessa capela, de cuja imnandade foi a fundador 
(id., 69, 81), e mais tarde obteve sesmaria (id., 53). Teve primeiro 
o seu nome no Rio a enseada de Botafogo (id., 8, nota, e 69). Talvez 
fosse êle casado com Isabel Velho, filha de Antôuia RODRIGUES, a 
qual, enviuvando, voltou a morar no campo, como referi em título 
RODRIGUES. E posso supor que fossem seus filhos: 

A?)  Isabel VELHO. A que casou com Garcia RODRIGUES, 
sen tio. 

B ?)  Francisco VELHO. Casou duas vêzes: primeira com 
-'ma de MORAIS, de quem foi segundo marido; segunda vez com 
Maria LUÍS. Sua assinatura esti mais de uma vez reproduzida em 
"fac-simile" nas atas impressas (11, 9, 147 e 181). Em 1602 
serviu coma juiz ordinário, em substituição do efetivo, que tinha ido 
ao sertão (107). Vereador, em 1607. Em 1616 fêz o inventário da 
primeira mulher; tinha roça no sítio de Suapoqua ("Inv.", XXV, 
79). Faleceu em 1619, deixando três filhos do primeiro casamento 
e uma bastarda: 

BA) Maria VELHO. Casou com Sebastião de PAIVA. 
BB) Manuel de RIOEAIS. Foi recebido na Companhia de 

J?sas. J á  com ordens menores, estudava na Bahia, quanda morreu 
o pai. Em 1630, embora não fòsre professo do 4.O grau, era supe- 
rior de uma aldeia em Pernambuco. Alistou* com Matiris de 81- 
Luquerque e até 1636 lutou heròicamente contra os holandeses. Apri- 
sionado por êstes, aderiu ao calvinismo e foi para a Holanda, onde 
casou, ficou viúvo e tornou a casar. Em 1642 foi queimado em 
estátua em Lishoa, como herege. Deixando mulher e fi!hos na Ho- 
landa, voltou para o Brasil, e passou a pregar a doutrina católica e 



a lutar ao lado dos portugueses. Essa atitude não o livrou de ser 
prêso e levado para Portugal. Chegou a Lisboa em 1646 e não mais 
veio ao Brasil. Ainda viveu cinco anos, nio sei em que condições. 
Deixou descendência na Holanda. 

BC) Francisco VELHO DE MORAIS. Casou com Franeisca 
da COSTA ALBERNAZ. Viveu muitas anos em São Paulo. Foi 
capitão e teve casas na rua do Carmo e sítios na Moóca e em Tama- 
pinindiva. Ficou viúvo em 1665 e faleceu em 1679. Ge+aç&v em 
S. Leme, VII, 165. 

BD) Vitória DIAS. Bastarda. Casou em 1621 com João LUIS. 
C?) Jorge VELHO. Alegando ser filho e neto de eonqnista- 

dares, em 1611 obteve com Domingos Gonçalves uma ro?naiia em 
Nogi (" Sesm.", I, 175). Outras referências que a êle encontrei, 
em inventários, sãa de 1616, 1624 e 1625. 

D?)  Simão VELHO. Em 1629 ( o )  foi testemunha do testa- 
mento de Gareia Rodrigues. 

VELOSO 

5 1. Manuel VELOSO (DE ESPINHA). Casou com filha de 
Braz CUBAS. Dois anos antes da demarcação do rossio de Syntos 
(ou mais tarde?) recebeu do sogro uns cháos, de que a câmara d e  
pois se apossou. Foi para o Rio de Janeiro (em 1575 ou antes) e 
participou das lutas contra as tamoios e os franceses. Em 1580 ob- 
teve concessão de terras em Guaratiba. E em 1602, com os filhos, 
cbteve outras no Rio de Janeiro. Filhos: 

A) Jerônimo VELOSO CUBAS. Casou com Beatriz &VA- 
RES GAGO. Em 1624 fez composição com o irmão infra sôbre as 
terras que tinham herdado dos pais, em Guaratiba. Em 1629 o 
casal, morando no bairro da Ajuda, no Rio de Janeiro, fêz doação 
daquela sorte de terras aos padres do Carmo. 

B) &lanuel VELOSO. Casou com Isabel de BITENCOURT. 
Teve terras em Guaratiba e no Rio de Janeiro. 

C) Catarina CUBAS. Em 1502 recebeu 1.500 braças em 
quadra em Irasoca, litoral da Rio de Janeiro. 

V'CENTE 

O 1. Filipe VICENTE. Cason com Maria de FARIA. aste 
casal morou em São Vicente, onde teve ao menos a filha: 

A) F'ilipa VICENTE. Casou com João do PRADO. Na es- 
tado de viúva, faleceu em Sãa Paulo em 1627. Com geração. 

VIDAL (v. CANAMARES, $ 1). 



$3 
VIEIRA .:j 

i: . - 
5 1. João VIEIRA. Em 1545 era tabelião em São Vioente 3 

e morava na povoação de Santos. Continuou a morar na vila. de 4 
Santos, onde em 1546 foi testemunha de uma escritura e talon os 
marcos divisórios das terras de Bartolomeu Gonçalves e Joane Anes, :!l 
e em 1552 foi tabelião na ausência do efetiva. 

:! 
2 

5 2. Bartolomeu VIEIRA. Em 1560 ( o ) ,  em São Vicente, 9 
devia a Pedro Leme, no inventário de sua primeira mulher. Cp. 8 

..? 

o seguinte. 3 
5 3. Bartolomeu VIEIRA SARMENTO. Estêve em ajunta- 

i 
nento em São Paulo em 1601 ("Aetas", 11, 91). Nesse mesmo ano . :  foi procurador de João Bernal no inventário de, Francisco da Gama ., 

g 4. João VIEIRB SARMENTO. Irmão ou filha do prece- 
dente. Casou com filha de Pedro MARTINS e Isahel NUNES, sobri- ij 

nha de Ana CAMACHO. Em 1605 foi fiador de Antônio Pinto no . . 
inventário Cle Maria de Chaves. Em outubro de 1606 assumiu o cargo 
de tabelião e escrivão da câmara; logo teve de deixá-lo por culpas, mas 
ainda no mesmo ano reassumiu o exercício ("Actas", 11, 161 ete.). 
No ano seguinte tornou a deixar o lugar de escrivão da câmara, 
creio que por impedimento de parentesco. Em 1611 executou An- 
tonio Rodngues Cabra1 e seu irmão, filhos de  art tolo meu Fernan- 
des ("Inv.", VI, 89). Foram-lhe adjudicadas em, praça as terra3 
dos executados, situadas no Ipiranga, e antes de 1614 as vendeu a 
Pero Nunes ("Inv", V, 440). Nada mais dêle apurei. 

5 1. Gaspar COLAÇO VILELA - v. COLAÇO, 5 1. 
5 2. Vasm V I L E U .  De 1593 a 1598 morava em S. Paulo. 

3. Gonçalo VILELA. Morava em S.  Paulo em 1598. 

ZORO, ZOUIGO 

1. Antonio de1 ZORO. Nascido c. 1560 ("Inv.", I, 367). 
Casou com Francisca ALVARES, de quem foi primeiro marido, 
filha de Marcos FERNLIIDES ( 3 )  e Maria AFONSO. Estêve em 
ajuntamento em 1591 ("Aetas", I, 424). Em 1593 contratou corte 
de carne (I, 464). Em 1594 estêve em ajuntamento e foi almotaeel 
(I, 491 e 494). Em 1600 estava no sertão, no arraial do capitão 
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Domingos Rodrigues ("Inv.", I, 340). Em janeiro de 1601 prestou 
depoimento em São Paulo ("Inv.", I, 367). Teve ao menos o filho: 

A)  Manuel FERNANDES do ZOURO. Casou com Juliana de 
OLIVEIRA, creio que irmã de Matias de OLIVEIRA e não a tia ho- 
mônima. Morou no Rio de Janeiro. Geração em Silva Leme, VIII, 
487. - Em alguns descendentes, o apelido passou a ser - dos 



Relatório de 1947 

Srs. Consócios : 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou doze 
:sessões durante o: ano social findo. Na primeira, em 25 de Janeiro, 
comemorou-se o tricentesimo-nonagesimo-terceiro aniversário da fui- 
dação desta cidade, tendo pronunciado uma conferência alusiva à 
efemeride o cônego Paulo Florêncio da Silveira Camargo, que cha- 
mou a atenção do plenário para o fato de caberem sobretudo ao padre 
31anuel de Paiva as glórias do acontecimento, quer por ter sido esse 
religioso o oficiante da primeira missa, quer também pela sua qua- 
lidade de primeiro superior da incipiente Colépio dos Jesuitas ins- 
talado na planalto. "Os padres .José de Anchieta e Afoyo Brás - 
assim resume a ata, então lavrada, da  palestra do nosso consoeio - 
são cofundadores, juntamente com out.Fos Jesuítas que se encon- 
travam por essa ocasião no povoado. A 'Jobrega, cabe a glória de 
haver sido o ,precursor: celebrou missa em Piracicaba antes da data 
considerada oficial: escolheu o local para a primeira casa; e bati- 
zou os primeiros eatecúmenos, em ato solene, na dia 24 de agosto de 
1553 - "sugestão liturgica do próximo advento da civilização cristã 
nestas regiões". 

, :  
SESSAO MAGNA 

Na sessão de 1 . O  de novembro - estatutariamente deuomina4a 
"magna" por assinalar a data de fundação do Instituto - reveren- 
c;amos a memoria dos nossos mortos, pela palavra erudita e fluente 
do prof. José Carlos de Ataliba Nogueira, que fez o elogio histórico 
dos três confrades que deixaram de ser biografados no ano anterior 
- Alberto Rangel, Francisco Cardona e Domingos Alves Rubião Mei- 
ra- além ddos dez falecidos no ano social findo: Carlos Botelho, En- 
nque D. Tovar y R., Benedito Bastos Barreto (Belmonte), Artur 

Pequerobi de Aguiar Whitaker, Eugênio Teixeira de Castro, Joaquim 
Silveira Santos, haurindo Dias Minhoto, José Alberto Pelucio, An- 



tônio Piccarolo e Leonardo Pinto. Repetiu-se, infelizmente, a de- 
ficiência de informações a nós chegar e deixou, assim de ser oficial- 
mente felembrado, na data própria, o saudoso prof. Hildebrando 
Siqueira, bela figura de intelectual, confrade dos mais operosos e 
estimados no Instituto. Fique essa nova falha consignada no pre- 
srnte relatório para que o orador oficial recentemente eleito, dr. 
José Pedro Leite Cordeiro, nos preste o serviço de saná-la na pró- 
xima oportunidade. 

OUTRBS COMEMORAÇÕES 
Entre essas duas grandes sessões que delimitam a nossa vida so- 

cial, o Instituto comemorou: em 5 de março, com uma conferência do 
prof. Américo de Moara, o 1.0 centenário do nwimento de Cesário 
Mota, cujo retrato a óleo inicia, no salão nobre, a galeria formada 
pela's efígies dos presidentes efetivos do sodalicio; em 10 de abril, pe- 
la palavra do dr. José Pedro Leite Cordeiro, o 1.0 centenário natalí- 
cio de José Vieira Fazenda, o erudito historiador da cidade do Rio 
de Janeiro; em 6 de junhn, por intermédio do sr. Amadeu Nogueira, 
9 1.0 centenário do nascimento de Castro Alves e, por intermedio do 
cel. Luís ,Tenorio de Brito, o 4.0 centenário do nascimento de Jerô- 
 imo de Albuquerque Maranhão; em 5 de julho, com duas confe- 
rências pronunciadas, respectivamente, pela dra. Alice Canabrava e 
pelo.dr. José da Costa e Silva Sobrinho, o 1.0 centenário da morte 
do visconde de São Leopoldo; em 6 de outubro, o 1." centenário do 
nascimento de Alfredo Pinto, tendo então ocupado a tribuna o dr. 
José Pedro Leite Cordeiro, .para dissertar sôbre a vida e a obra d o  
grande geógrafo e historiador; e, finalmente, em 25 de outubro, com 
uma paiestra do dr. Aureliano Leite, o einquentenário da morte de 

. Antônio de Sá Camargo, visconde de Guarapuava. 

TRABALHOS APRESENTADOS 
Não se limitou, porém, o Instituto a comemorar as principais 

datas sugendas pelo caleudirio histórico nacional, o que f& sempre 
com o brilho de costume, graças à cultura e à inteligência dos vá- 
rios oradores que se propuseram c desempenha de tão nobre tare- 
fa. Trabalhos de cunho científico foram lidos em diferentes as- 
sembléias, além dos acima citados. Cumpre destacar, entre êles: "A 
Educasão no Estado de São Paulo", pela profa. Ffancisca Pereira 
Bodrigues; "Dois Erros de Capistrano de Abreu", pelo Sr. Tom& 
Oscar Marcondes de Souza; "Os Tupi-Guaiá dos Andes e a Sub-Rap 
Guaianí do Paraguai - Origem das Sub-Rqas Tupinã do Litoral e 
Cuaianã de Piratininga", pelo cel. Pedro Dias de Campos; e ''Vida 
e Obra do Pintor Paulista José Ferraz de Almeida Junior", pelo 
prof. Ernesto de Sousa Campos. 



OS DEVERES DA AFEIÇAO 
Além dessa atividade de ordem cultural, à qual deu ainda 

maior relêvo a distribuicão do volume XLIII  de nossa "Revista", 
cnmpriu o Instituto, zelosamente, os deveres inspirados pela afei- 
qão, quer fazendo consignar em ata o seu pesar pela partida dos que 
si foram para sempre, quer Msitando os enfermos ou apresentando 
boas-vindas aos que durante muito tempo estiveram afastados do 
iiosso convívio, como por ocasião do feliz regresso do dr. Was- 
hington Luís. 

NOVOS SOCIOS 

Outros valores vieram, no ano findo, acrescentar-se aos já exis- 
tentes em nosso quadro social, com a eleição dos srs. Luis Correia 
ùe Meio, dr. Egon Sehaden, dra. Olga Pantaleão e dr. Eurico Bran- 
c18 Ribeiro, para a categoria dos sócios efetivos; e dr. Roberto da 
3fota Nacedo, capitão de fragata Luís Alves de Oliveira Belo, Jesus 
Machado Tambellini, dr. Alfredo Díaz de Molina e dr. Miguel An- 

gel Martins Gálvez, na categoria dos correspondentes. Registre-se, 
ainda, que o dr. William Brooks Greenlee, dos Estados Unidos, foi 
transferido para a categoria dos sócios honorários. 

SITUACÃO FINANCEIRA 

Mais uma vez, voltaram os poderes publicos sua atenção para 
o Instituto, estimulando-lhe as atividades com o envio de represen- 
t-ntes às nossas sessões solenes e concedendo-lhe anxilios pecuni- 
irios. Assim, no exercício de 1947, por mérito do então Interventor 
Federal no Estado, ar. embaixador José Carlos de Macedo Soares, 
duas subvenções ao Instituto foram incluidas no respectivo orça- 
samento, uma pela própria Interventoria e outra pela Secretaria da 
Educação, num total de duzentos mil cruzeiros. Pode-se, pois, con- 
siderar relativamente próspera a siluaçáo financeira deste sodalicio, 
como ficará demonstrado pelos números do balancete que está sendo 
elaborado pelo sr. tesoureiro, prof. Daeio Pires Correia. 

CORRESPONDfiNCIA E PUBLICIDADE 

Quanto ao mais, continuou o Instituto a sua vida rotineira, cor- 
respondendo-se regularmente com os que o consultam e com as ins- 
tituicões congêneres. Na correspondência recebida, contam-se 68 
oiícios, 72 cartas, 30 cartões e 4 telegramas; e na expedida: 41 ofí- 
cios e 57 cartas. A imprensa local dedicou ao nosso movimento as- 
sociativo e cultural 32 notícias muito resumidas, o que não deve, 



entretanto, ser interpretado como produto da ignorância ou de pos- 
síveis malevolências mas como imposição da falta de espaço com que 
lutam os jornais, numa bpoca de crise de papel, por um lado, e d e  
excesso de notícias, por outro. 

VISITANTES 

A sede social foi regulariaeute frequentada durante o ano findo, 
acusando o livro de visitantes um total de 1.403 assinaturas, a que 
equivale à média de 5 por dia. Observe-se, contudo, que esses al- 
garismos correspondem ao mínimo da realidade, pois muitos sócios, 
inclusive dos mais assiduos, iião costumam registrar suas rubricas. 
Dentre os visitantes ilustres, estranhos ao nosso quadro social, cnm- 
pre destacar a personalidade do desembargador Henrique da Cwta 
Fernandes, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Ma- 
ranhão, que foi recebido. em 19 de agosto, por membros da Diretoria 
e outros confrades. 

BIBLIOTECA 

Taliosas ofertas vieram enriquecer o nosso patrimõnio em 1947, 
estando todas devidamente anotadas em ata ou nas cópias dos ofí- 
cios de agradecimento. A Biblioteca recebeu doações numerosas e 
importantes, num total de 156 obras autônomas e 241 publicqõea 
periódicas. Prossegue o trabalho de classificaçüo e catalogação dos 
volumes, tendo sido feitas mais 196 encadernações. 

Renov&se, em suma, a vida do Instituto Histórico e Geográfico 
de São Paulo, sólida em realizações de d t o  e auspiciosa em pers- 
~ect ivas  para n futuro. Assinalou o fim do último ano social uma 
fase de intensa atividade, sobretudo em eonsequência da elabora@ 
do projeto de refonma dos estatutos, que se seguiu à eleição, em 25 
de outubro, da Diretoria que deverá gerir os nossos destinos no triê- 
eio que ora se inicia. Com mais de meio século de serviços prcs- 
tados à cultura nacional, adquirimos a necesária experiência para 
enfrentar galhardamente os obstáculos e lutar sem desfalecimentos. 
pela realização dos nossos objetivos científicos e culturais. 

Sáo Paulo, 25 de janeiro de 1948. 

A DIRETORIA. 



DEMONSTRAÇAO DA RECEITA E DA DESPESA DO ANO DE 1947 
- 

I1 

R E C E I T A  D E S P E S A  

Saldo do ano de 1946 ................ 387,224,813 11 Secretaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,523,413 

Jóias, anuidades, mensalidades e remissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Biblioteca 3.638,00 
Publicações .. 

de s6cios 11.520,00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 758,20 .......................... 

Tesouraria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.309,10 
Diplomas de s6cios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70,00 . Ordenados e gratificacões . . . . . . . . . . . .  52.090.00 

- 

Publicações ........................ 1.184,00 Despesas gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.641,M) 

Auxilio do govêrno do Estado . . . . . . .  8.334,00 Saldo para o ano de 1948 ............ 354.533,lO 

Juros de apólices e de banco .......... 12.960,00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aluguel de sala 1.200,00 
I 

- ... .. - . .  . .....-..... ...... 

São Paulo, 31 &e dezenibro dc 1947 
(a.) Dócio Pires Correia, Tesoureiro 





Ata da sessão inaugural dos trabalhos sociais, em 25 
de janeiro de 1947 

Presidência: Dr. Frederico de Barros Bmtero 
1.O Secretário: Dr. Tito Livio Ferreira 

2.0 Secrethio: Cel. Luis Tenório de Brito 

O Instituto Histárico e Geográfico de São Paulo reaümu em sua &e 
sxial ,  B rua Benjamim Constant no 152. as 21 horas do dia 25 de janeiro 
a sessão inaugural dos trabalhos do ano social entrante, com a presença dos 
sócios s. Frederico de Barros Brotero, Tito Livio Ferreira, Luís Tenório 
de Brito, João Batista de Campos Aguirra, Alvaro Soares Brandáo, Cgnego 
Paulo Florêncio da Silveira, Camargo, José Eduardo de Macedo Soares So- 
krinho, José Pedro Leite Cordeiro e D4do Pires Correia. Justificaram au- 
séncia, os s r s  José Tôrres de Oliveira, Nicolau Duarte Silva, Carlos da Sil- 

Feira, Joaq%n Silva, Teodoro Braga, Geraldo Rúffolo e Gastão Ferreira de 
Almeida. Na ausência do presidente perpétuo do Instituto, sr. José Tõrres 
de  Oliveira, e do primeiro vice-presidente, assumiu a direção da mesa, o 
5. Frederico de Barros Brotero, 2 9  vice-presidente, tendo sido secretariado 
belos 5s. Tito Livio Ferreira e Coronel Luis Tenório de Brito, reapectiva- 
mente, 1.0 sec. e 2 9  sec. "ad hoc", na au&ncia do segundo sec. efetivo. A 
convite do sr. presidente vieram sentar-se à mesa os srs. Padre Aisstides ' 
Greve, ministro do Colégio S. Luis, e Alvaro Soares Brandáo, vice-e6nsul de 
Portugal e delegado da Sociedade de Geografia de Lisboa. Abrindo a sessão O 

5. presidente comunica que estava incumbido de dissertar sôbre a efemé- 
ride da funda@o de São Paulo o 5. Cônego Paulo da Silveira Camargo. que 
iria dentro de pouco ocupar a tribuna. Antes, porém, de passsr a palavra 
ao  conferencista declara que náo seria lido o relatório dos trabalhos do ano 
social findo por não estsr o mesmo concluído, esperando que essa leitura 
pesa ser feita na próxima sessáa. Com a palavra o Sr. T d r i o  de Brito, 
pede que conste da ata um voto de pesar pelo falecimento dos sóeios pro- 
fessor Hildebrando Siqueira e professor Joaquim Coutinho da Fo-a 
Vieira. A seguir, f& uma apreciaçtio relativa à idéia da c o ~ ~  do pa- 
18cio da Prefeitura de São Paulo no local em que h6 quatro séculos os je- 



suitas erigiram a primeira capela, segundo projeto do dr. Batista Pereira,. 
examinado Pela Comisão de História do Instituto Hist. de S. Paulo, o que re- 
presenta a vitbria da idéia expendida há um ano neste mesmo recinto, pelo 

expositor, sob o tftulo: "O pátio do Colegio e o Mvêmo de São Paulo". 

Ainda com a palavra o sr. Tenório de Brito, lê o Relatório, de sua autoria, 
sjbre o Segundo Congrem de História da Revolução de 1893-94, realizado 
em Belo Horizonte, de 16 a 21 de novembro de 1846. Pansando a ocupar a 
tribuna, o s. Cbnego Paulo da Silveira Camargo discorre a b r e  a da& da 
fundação de São Paulo, para discordar das duas correntes predominantes. 

entre os historiadores que se ocuparam com o assunto, e que atribuem a glórla 

ós fundação do povoado de Piratininga a AnFieta ou a Nóbrega, de acdrdo 
com a interpretação dos documentos coevos ou com a maior ou mecor im- 
portância que dão a determinados fatos Para o conferencista o fun- 

dador da nascente povoaçãa foi o Padre Manuel de Paiva, porque primeiro 
Superior da paupérrima residência, coberta de palha, e porque oficiante 
da missa inaugural. Os Padre.? José de Anchieta e Afonso Brás sáo cofun- 
dadores, juntamente com os outros de2 Jesuítas que se encontravam por 
ocasião no povoado. A Nóbrega cabe a glória de haver sido o precursor; 
celebrou missa em Piratininga, autor da data considerada oficial; escolheu 
.i local para a primeira casa. batizou os primeiros catecúmenos, em ato so- 
lene no dia 29 de agosto de 1552, "sugestão litúrgica do próximo advento da. 

civi!ização cristã nestas regióes." A glória dos jesuitas. continua o confe- 
rencista, nada sofre com essas reflexões. A casa e o Colégio, instalados a 
2b de janeiro de 1554, deramnome à povoaçáo civilizada, que desde entáo. 
nAo deixou de crescer, após 393 anos do impulso jesuitico. Na segunda 
parte de sua conferência, o sr. cbnego Silveira Camargo traça a história 
uo Cabido da Sé Pauiopolitana, fundado precisamente há dois s6culos. no dia 
25 de janeiro de 1747, tratando perfunctóriamente da falha de serviços dessa 
rrneranda corporaçãa, porque o estudo exaustivo do assunto implica a his- 
tória concomitante do Bispado de Sãa Paulo; enumera alguns bispos que 
miram de seu grèmio, os párocos mais notáveis, pregadores, educadcres,. 
professdres de Academias, Colégios,'Seminárias, Ginásios e Escolas Normais, 
e os que exercem papei preponderante na politica, no bom sentido, de cons- 
trUçãa patriótica. hcerrando a sua conferência, entrega o sr. Cônego Sil-~ 
veira Camargo & mesa uma proposta para que seja nomeaáa uma comi& 
destinada a determinar o lugar dos monumentos ou de cenas hkidricas da 
capital de Sãa Paulo e dos arredores e de formular legendas sintéticas com 
relaFHo a cada caso, sugerindo que se oficia ao sr. Prefeito Municipal para. 

cue mande gravar essas frases em placas aFtistica.8, que devera ser wlo- 
eadas nos lugares indicados. Com a palavra o sr. presidente, tece elogios L 
wnfer8ncia que acaba de ser ouvida, declarando que tomava em conside-. 
r a e o  a proposta-que acabava de ser feita. Ninguém mais tendo feito uso 



da palavra, o sr. presidente declarou encerrada a sessão. E, para mnstar. 
foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada será 
devidamente assinada. 

(a&) José Tònm de Oliveira 
Tito Lívio   erre ira 
Carlas Alberto Nmes 

.,. '-3 . ~~ 

;j 
Ata da 2.a sessão ordinária, em 5 de fevereiro de 1947 :g ..a 

Presidente: Dr. José Tôrres de Oliveira 
1.0 Secretário: Dr. Tito Lívio Ferreira 
2.0 Seeremio: Dr. Carlos Alberto Nunes 

O instituto HisMreco e Geografim de &o Paulo realiwu no dia 5 de 
fevereiro a sessão ordinária do corrente ano, .% 21 horas, em sua sede 
sodal, à rua Benjamim Constant n.0 152, com a presença dos sócios, srs. 
José Tdrres de Oliveira, Tito Lívio Ferreira, Carlos Alberto Nunes. Pedro 
Dias de Campos, Tom& Oscar Marcondes de Sousa, Alvam da Veiga Coimbra, 
José Pedro Leite Cordeiro, Cônego Paulo Florêncio de Silveira Camargo, 
Amador Bueno Machado Florence, Frederiw de Barros Brotem, Jose 
Bueno de hevedo Filho, Ernesto de Sousa Campos, Alvaro Soares Brandão, 
Edmundo Krug, SBrgio Buarque de Holar.da, Manuel Rodrigues Ferreira, Co- 
riolano Roberto Alves, Zuinglio Homem de Melo, e DBcio Pires Correia. Jus- 
tificaram a ausência os srs. Coronel Tenório de Bnto e professor Nicolau 
Duarte Silva. Os trabalhos foram dirigidos pelo sr. José Tdrres de 011- 
veira, presidente perpetuo do Instituto, secretariado pelos 5's. Tito Livi0 
Ferreira e Carlos Alberto Nunes, respectivamente, 1.O e 2.0 seiret&rioS. 
Abrindo a sessao, o sr. presidente declara que se encontram na ante-sala 
do& sócios reeentemente eleitos, srs. S6rgio Buarque de Holanda e Manuel 
ILoàrigues Ferreira, motivo por que nomeia uma comissáo para introduzi-10s 
r.o recinto, composta dos srs. José Pedro Leite Cordeiro, Alvaro da Veiga 
Coimbm e Tomás Oscar Marcondes de Sousa. Demis de emposiados os 
=cios recipiendários. o sr. presidente Ihes dirige votos de boas-vindas, ex- 
pressando o jfibilo do instituto por poder contar com a operosidade de seus 
novos membros, j& comprovada em trabalhos de grande valor. Com a ?a- 

lavra o sr. -o Buarque de Holanda, manifesta a sua satisfaçso por in- 
STsssar pare o quadro social do Instituto, justamente um ano depois de haver 
recebido o convite do 5. Interventor Federal para assumir a direçáo do 
Museu Ipiranga. O s. Manuel Rndrigues Ferreira hipoteca, tamwm, o seu 
'pmp66ito de cooperar para a realização das finalidades culturaia do Insti- 
tuto. O sr. presidente pmpóe que seja consignado na ata um voto de rego- 



Ajo pela recente efetivaçáo do sr. Sérgio Buarque de Holanda, no cargo de 
Diretor do Museu do Ipiranga e a nomeação para cargos de carater cien- 
tiiico, junto ao referido Museu, dos ms6cios Tito Uvio Ferreira, Herbert 

Baldus, D. Maria de Lourdes Paula Martins, Alberto José Roble e Alvaro da 
Veiga Coimbra. O S. Zwinglio Homem de Melo propõe que seja oficiado 
ao sr. Interventor Federal nesse sentid3, expressando o regozijo do Instituto 
por essas nomeações. invertida a ordem dos trabalhos, por sugestão do Sr. 
presidente, foi dada a palavra ao s. Coronel Pedro Dias de Campos, que 
discorre sbbre o tema "O mercado negro na era colonial", mostrando a h- 
fiuência nefasta dos judeus e cristsos-novos qae, fugidos da InquiYçáo por- 
tuguesa, vinham refugiar-se na terra-virgem da nascente colbnia. Descreve 
as condiçóes do comércio no comèço do século XVII entre o litoral e o pla- 
nalto piratiningano, as condições do transporte das mercadorias, trigo, couro, 
marmelada, que desciam do planalto para serem trocadas por artigos manu- 
faturados ou utensílios que nos vinham de ultramar - para deter-se nas 
Eianobras dos açambarcadores, que adquiriam os gêneros nativos por PreWs 
minimos e impunham as artigos de importação por tabelas extorsivas. 
Refere-se, ainda, às tentativas da Câmara de Sáo Paulo, no sentido 
dc p8r câbro a êsses abusos, proibindo a exportação dos artigos 
que escasseavam no planalto, tentativas de todo em todo ineficientes 
pelas contra-manobras dos exploradores, que contavam com o apoio 
de alguns fazendeikos de serri-acima, que tinham afinidades raciais 
com os judeus e ci-istáos-novos e que faziam escoar as mercadorias Por 
ataihos só canhecidos dos fndios seus eicravoa Textuaünenie: "Surgirwn 
protestos e amargas queixas dos !avradcres, que eram extorquidos nos dois 
mercados por êsses desalmados comerciantes, que ainda náo eram desig- 
nados por "tubaróes", mas que já recebiam naquela época um sugestivo 
nome". Por motivos não declarados, o conferencista omite a designação a -  
pressiva com que as vitimas indefesas estigmatizavam os aproveitadores do 
seu esiorço. Com a palavra, o presidente faz ver quanto é antiga a 
existência dos "tubarões" em nossa vida social, e quanto 6 improficua, mui- 
tas vezes, a ação das autoridades para combater o efeito deletério de sue 
criminosa maneira de viver. indicados os trabalhos ordinsiios da sessão, 
foram lidas pelo 2.0 secrethrio as atas das sessóes de 25 de outubro, 1.O e 10 
de novémbro de 1946 e de 25 de janeiro do corrente ano. as quais for* 
postas em discussáo e aprovadas. O sr. Alvaro Soares Brandáo pede um vo- 
to de p m r  pelo falecimento de Afrânio Peixoto, de quem faz o panegirico, 
enaltando-lhe os dotes intelectuais que lhe Permitiram destacar-se nas lide6 
eii espirito com t%o variadas manifestaçóes. Pede também e 6 aprovado, 
que todos os presentes de pé guardassem um minuto de dGncio em bo- 
menagem ao egrégio brasileiro. O sr. Emesto de Sou% Campos secunda o 
pedido, e discorre sõbre o valor do homenageado, com quem privou na Ca- 
pttal do pais, nas reunióes da Academia Garciana, pugilo de intelectuats que 



fnziam da casa de Rodolfo Garcia ponto de reunião e de palestras amigb- 
Yeis. Conclui o seu elogia pedindo que o instituto oficie nesse sentido às 
quatro instituições a que Af~ànio Peixoto emprestou o brilho de SUE inte- 
ligência: Faculdade Nacional de Medicina, Academia Nacional de Medicina, 
Instituto Histórico e GeogrBfico Brasileiro e Academia Brasileira de Letras. 
O sr. Tito Uvio Ferreira propõe que se consigne em ata um voto de louvor 
ao Sr. Interventor Federal pela pubticaçáo do Decreto n.O 16.720, de 15 de ja- 
Peiro íiltimo, a b r e  a designaçán de mais de cem grupos escolares, que rece- 
beram nomes de vultos de proje@ nu vida das localidades respectivas O 
sr. Presidente declara que as propostas que acabam de ser apresentadas &i- 

pensavam consulta $ casa, motivo por que as dá por aprova&, independen- 
temente de disnissáo e votaçáo. A seguir, 10 a relaÇáo das Sllbcomissóes que 
deverão trabalhar junto da grande comissáo a ser organizada pelos Governos 

cio Estado e do Municipio para as solenidades a serem realizadas Por OcaSiáO 
da parragem do 4.0 centoiário da fundação de Sáo Bulo, em 1954, e que fi- 
caram sssim wnstituidas: Subcomissáo de organização - h. José Tarres 
de Oliveira, Embaixador h. José Carlos de Macedo soares, Dr. Artur Pe- 

querobi de Aguiar Whitaker, Dr. Abraáo ~ ibAro ,  Desembargador Dr. 
Afonso José de Carvalho; Subcomissáo de Pareceres - Dr. Afonso d'Escrag- 
rolle Taunay. Dr. Amériw Brasiliense Antunes de Moura, Dr. DJslma Forjaz, 
Dr. José pedi0 Leite Cordeim. Dr. Sérglo Buarque de Holmda; Subcomissão 

de Pesquisas - Pmf. h. Emesto de Sousa Campos, Pmf. Dr. Tiio Lfvlo Fer- 
reira, Dr. Frederico de Barros Brotero, Dr. Antbnio Batista Pereira, sr. João 
Batista de Campos Aguirra; SubcornissBo de Relações - Prof. Dr. J o d  Car- 
!os de Ataliba Nogueira, CBnego Paulo Florêncio da Silveira Camargo, h. Al- 
varo da Veiga Coimbra, Coronel Luis Tenorio de Brito, Sr. Amador Bueno 
Machado Fiorence, Subcomissáo de Finanças-Prof. m i o  Pires Correia, Sr. 
mcolau Duarte Silva, Coronel Pedro Dias de Campos, h. José Bueno de Oti- 
veira Azevedo Filho, Tomis Oscar Marcondes de S o w .  Pelo 1 9  secretário fo- 
ram tidos oficioa e cartas dirigidos ao Instituto, e apresentadas as mais re- 
centes ofertas recebidas: medalha comemorativa do 1.0 centen4rio do ensino 
Domal em Sáo Paulo, oferecida pela respectiva comissáo, chefiada por D. Ca- 
rolina Ribeiro; várias medalhas oferecidas pelo padre Alcionilio Alves de 
Silva: uma cópia fotostática do original portugu&s do Tratado de Tordesilhas. 
oferta do sr. A b r a  Ribeiro, tr& moedas antiquissima$ oferecidas pelo prof. 
Fmncisco Isoldi. O ar. Tôrres de Oliveira declara que ficava adiada Para 
a próxima sessáo a leitura do Relatório dos trabalhos do ano social de 1946, 
por não ter sido o mesmo concluido. Comunica, ainda, que a Diretoria o b  
elarir ao ar. Interventor Federal agradecendo a subvençáo de 1W mil cru- 
zeiros, de sua proposta e aprovada unanimemente pelo Conselho Administra- 
tivo do Estado. A seguir, discorre sobre as comemorações que deveráo ser 
prestadaa $ memória de Cesário Mota, cujo centenário de falecimento oeor- 
n no dia 5 de m a r p  próximo, para o que o Govêmo do Estado já nomeou 



uma comissão especial. O Instituto Ektórico também homenagearri a 
n?emória désse grande vulto. seu primeiro presidente, ficando incumbidos do 
panegirico o orador oficial do Instituto, sr. Ataliba Nogueira e o consócio 
dr. &rico de Moura. Comunica tambbm, que no mês de maio o dr. Alipio 
Leme de Oliveira realizar& uma conferência sob o titulo: O eclipse total do 
wI. NO m@s de julho próximo, por ocasião do centenário do falecimento do 
Viseonde de Sao Lmpoldo. diseorrerán a b r e  a personalidade do morto as 
consócios Costa e Silva Sobrinho e d. Alice Pifer Canabrava. Por mtimo, 
comunica que em novembro p. passado, o Instituto se honrou com a virita 
das Princesas Maria Pia e Pia Mana de O r l e w  e Bragança, respectivamente. 
nora e neta da princesa Isabel, e viava e filha do principe D. Luis. traddas 
ao edifício social pela gentileza do n- prezado consóeio Dr. Bueno de 
Azevedo Pilho. Com a palavra o sr. Cónego Paulo Floréncio da Silveira Ca- 
margo, volta à sua proposta apresentada na sessão anterior, para que fõse  
logo nomeada uma cominrao que deverA incumbir-se de assinalar as lu- 
dos monumentos desaparecidos, ou de cenas históricas, na Capital e nos ar- 
redores de São Paulo. Controverteram o assunto o proponente, o 8. Pre- 
sidente e os srs. J. P. Leite Cordeiro e T. O. Marconde3 de Souza. ficando 
esclarecido que membros das subcamissões ora nomeados e escolhidos pelo 
proponente, encarregar-se-ão desse trabalho. O 81. Edmundo Krug mn- 
sulta sobre a possibilidade de ficar inscrito para falar oportunamente 6ôbre 
'As ga tas  da Ribeira do Iguape, em Iporanga", havendo declarado o sr. 
presidente que essa comunicaçáo poderia ser feita na sessáo de abril, para a 
qual náo havia ainda nenhum sócio inscrito. Ninguém mais tendo feito uso 
ria Palavra, o 5. presidente declarou encerrada a sessão. E, para constar 
foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, será 
devidamente assúiada. 

(sai Frederico de Bsrms Brotero 
Tito Lívio Ferreira 
Luis Tenório de Brito 

Ata da 3.a sessão ordinária, em 5 de março de 1947 

Presidente: Dr. Rederieo de Barros Broiero 
1.O 8ecretário: Dr. TLto Lívio Ferreira 
2.O Sezetaiio: Cel. Luis Tenório de Brito 

O Instituto iiisthico e GeoMico de São Paulo realizou no dia 6 de 
hiawo do corrente ano, em sua sede social, rua Benjamim Constant n o  
162, a terceira sessão o r W a  do ano, com o fim precipuo de comemmar 
o centenwo de Cessrio Mota. Compareceram os seguintes sócios, 8rs Fre- 



deriw Brotexo, Tito Livio Ferreira, DBcio Pires Correia. N. Duarte Silva, 
Amézico B. A de Moura, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Carrega1 
Pompüio, Tenório de Brito, Arrisson de %usa Perraz. T. O. Marwndes de 
&ousa, Fausto de Almeida Prado Penteado. Amador B. Machado Florence, 
Aionm de E. Taunay, José Pedm Leite Cordeiro, COnego Paulo Fiorêncio da 
Siiveira Camargo, Alipio Leme de Oliveira, Zuinglio Homem de Melo e 
Otoniel Mota. O sr. ~ i t o  Livio Ferreira representa o Museu Paulista nas co- 
memorações do centenário de Cedrio Mota. Justificaram ausência os srs. 
José Tdrres de Oliveira, Carlos da Silveira, Joaquim Silva e S& Carvalho. Na 
ausência do Sr. Tõrres de Oliveira, presidente perpetuo do Instituto, a m e  
a presidência o sr. Frederiw Brotero, que foi seeretariado pelo sr. Tito Lívio 
Ferreira, primeiro secretário, e Coronel Tenório de Brito, 2.0 secretário "ad 
hoc", por ausência do efetivo. A convite do sr. presidente vieram sentar-se 
à mesa a sra. D. carolina Ribeiro, presidente da Comissáo de homenagens 
a C e M o  Mota, profewr René de Oliveira Barbosa. representante do Di- 
retor da Educação e o dr. C h i o  Mota. Abrindo a sesdo, declara o sr. pre- 
sidente que, embora se tratasse de uma sessão regulamentar, assumia aquela 
carziter especial por fazer parte das comemorações do centenário de Ce&o 
Mota Júaior, motivo por que propõe a inverdo da ordem dos trabalnos, a 
fim de que o wnferencista inscrito, &. Américo Brasiliense Antunes de 
Moura, possa satisfazer a expectativa da numerosa e seleta a&t&ncia com 
a ieitura do panegirico do grande paulista. Depois de comovedora'sau- 
daçáo aos parentes de Cezário Mota Jiinior que se encontravam Presentes, 
inicia a sua conferencia o professor Américo oe Moura wm um escbrw sô- 
bre a figura não menos ilustre de Ce&o Mota Júnior - Ce&o Na- 
nanzeno de Azevedo Mota Magalhães, - homônimo do homenageado, fa- 
lecido em São Paulo no ano de 1896 e que, como seu filho, foi grande mbdico 

e grande apóstolo da Democracia. Além dos fatos mais importantes da vida 
fecunda de Cesirio Mota Júnior, m e r w  do wnferencista especial estudo a 
sua atua60 como titular da Pasta da Secretaria do Interior. no combate i 

Bii epidemias que entáo asmlaram a capital e relata com particularidades 
o encontro hisunico do grande higienista e educador com M h  Márcia 
Browne, do que resultou a definitiva organhção da Escola-Modelo e mias 
con%qliências imediatas, a criam das Escolas Normais e do Ginásio do Es- 
tado. Não menos fecunda e estimulante foi sua atuação como sócio fun- 
dador e primeiro prpsidente do Instituto Histórico de São Paulo, lembrando 
o conferencista que das 17 sessóes realizadas em 1895, 12 foram por &le pre- 
daidas, sendo nas outras justificada a sua a u h c i a .  Oom os seguintes con- 
ceitos sintetiza o proiessor AmWw de Moura o seu trabaiho: "No culto da 

ci6ncia e na prática das virtudes morais e civicas, a vida de c e d o  Moia 
J h i o r  foi em grande parte uma reprodução de de seu pai. imagem redu- 
zida nos Wtfs maieriais do tempo - tão curta foi esse vida! - imagem 
ampliada nos do espwo, refletindo-se em horizontes muito mais amplos que 



os da regiho de mr t~  Fellz e Capivari. Mas muita mais ampliada, peia justa 
imortalidade que essa vida alcanwu e pelo reflexo que ela tem em cada um 
de n6s, seus descendentes espirituais. Sem contingentes limitações, o seu 
nome excelso, nimbado de glória, perpètumente preside aos destinos d a  
instrução pública paulista e aos do Instituto Histórico e Geográfico de Sáo 
Paulo". Depois de c e d a  a salva de palmas que se seguiu &s Iiitimas pa- 
lavras do conferencista, o sr. presidente aprecia o trabalho que acaba de 
ser ouvido, pedindo ao confereocista que dêsse trabalho entregasse & mesa 
os originais, para oportuna e necess8ria publicação na Revista do Instituto. 
Depois de intervalo regulamentar, foram reiniciados os trabalhos. tendo sido 
adiada a leitura da ata da sessão de 5 de fevereiro, por proposta do 5. Mar- 
condes de Sousa. Pelo primeiro secretário foi lido o RelatOrio do ano so- 
cial findo. A seguir foram apresentadas, discutidas e votadas tr&s nova.? 
proposta para sócios, respectivamente, do dr. William Bmks Greenlee, para 
sócio honorário e dos srs. Miguel Angel Martúis Galvez e dr. Alfredo Diaa de 
Molina , para, sócios correspondentes. tendo sido todas ir& aprovadas. Com 
a palavra o s. Tenório de grito sugere que o Instituto Histórico se solida- 
rize como achar mais conveniente, gs homenagens do c e n t e n w  de Castro 
Alves O sr. Nicolau Duarte Silva informa que o volume da Revirta dedi- 
cado a Feijó já está sendo costurado na Imprensa Oficial e que o volume 
sgbre moedas devera ficar pronto ainda este ano. Ninguém mais tendo feita 
uw da palavra, o s. presidente encerra a sessáo, depois de comunicar que 
o s. Leite Cordeiro se enwntrava inscrito para falar na práxima se& de 
abril a respeito da individualidade de Vieira Fazenda, cujo centenário de 
nascimento ocorre êste ano. E. para constar, foi lavrada a presente ata que. 
Cepois de lida, discutida e aprovada ser8 devidamente assinada. 

íaa.) mederico de Barros Brotem 
Tito Uvio Ferreira 
LUIS Tenório de Brito 

Ata da 4.a sessão ordinárii, em 10 de abril de 1947 

Presidente: Dr. Frederico de Barms Bmtero 
1 . O  Secretário: Dr: 'rito Llvio Ferreira 

2.0 Secretário: Cel. Luis Tenório de Brita 

Aos dea dias do m&a de abril do ano de mil novecentos e quarenta e sete, 
B rua Benjamim Constant n.0 152, nesta cidade de São Paulo, re&u o 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo a sua quarta se&o ordinkia 
anual, com a presewa dos sódos ms. dr. Rederico de Barros Brotero, dr. 
nta Uvio Ferreira, dr. José Bueno de Oliveira Azevedo Fllho, rir. Domingos 



Laurito, Prof. Jorge Bertolaso Stella, Zuinglio Homem de Melo, dr. Jasé Pe- 
dro Leite Cordeiro, dr. Afonso~de Eseragnolle Taunsy; Cel. Luis Tenório de 
Brito, dr. Edmundo Krug, dr. Antonio Augusia de Meneses DNmmond e 
profa. mancisca Pereira Radrigw. Justificaram ausência os srs dr. José 
Torres de Oliveira, presidente perpétuo; dr. Artur Pequerobi de Aguiar 
Whitaker, 1.0 vice-presidente; sr. Niwlau Duarte Silva, 3.0 vice-presidente; 
dr. Alvaro da Veiga Coimbra, 1: suplente do 2.0 seerekirio; dr. Herbert 
Baldus, dra. Maria de Lourdes de Paula Martins e dr. Sérgio Buanlue de 
Holanda. Na forma estatutária, assumiu a direçáo dos trabalhos o 2.O vice- 
-presidente, dr. mederico de Barras Brotero, que convidou o cei. Luis T* 
norio de Brito para substituir o ZP secretário, dr. Car108 AibeIin Nunes, que 
eeixou de comparecer. Ao lado direito do sr. presidente, compondo a mesa, 
sentou-se o 1.O secretário, dr. Tito Livio Ferreira. Anuncia, e n ~ ,  o sr. pre- 
sidente que, pelo sr. 2.0 secretsiio, serão lidas as atas das 8easóes de 5 de 
fevereiro e 5 de março últimos. Postas em discuS% e como não houvesse 
quem desejasse fazer uso da palavra, deu-as o sr. presidente por aprovsdas. 
Pedtu a palavra, a seguir, o dr. Bueno de Azevedo Piülo, que &eu o elogio 
fúnebre do sbcio correspondente, natural da república do Peru, dr. b i q u e  
D. Tovar y R., solicitando, wm geral aprovação do plenário, fôsse consig- 

nado em ata um voto de profundo pesar pelo seu falecimento, R w u  tam- 
bem o orador a biografia do sócio fundador dr. Carlos Botelho, recentemente 
falecido, em relaçfto ao qual f& idêntica propaata, unâiiimemente aprovada 
pela casa. Em seguida, usou da palavra O dr. Afonso de Taunay, para PIO- 

por um voto de louvor ao sócio efetivo cel. Salvador Moya, pela wmposiçáo 
&e dois excelentes trabalhos, o primeiro dos quais j& publicado: "hidice da 
Genealogia Paulisiana" de Silva Leme" e "índice da Nobiliarquia Paulis- 
rana "de Pedro Taques". O dr. Bueno de Azevedo Filho, como membro que 
6 da comis?ãa de genealogla do Instituto, declara aplaudir a sugestão, a 
qual. posta a votos pelo 5. Presidente, é unánimemente aprovada. Informa, 
a seguir, o Sr. Presidente que o sócio correspondente .dr. Luis Marques Po- 
liano acabava de oferecer ao Instituto cma artística medalha de bronze, co- 
memorativa do cinqiientenário da Sociedade Nacional de Agncultura (Rio 
de Janeiro. 16-1-1897), wm as efigies dos srs. Artur Torres Filho e Antonio 
Enes de Sousa. Oportunamente, anuncia o 8. presidente, por oficio, o Ins- 
t:tuto agradecerá àquele distinto confrade a oferta dessa peça valiosa, que 
tanto virá enriquecer a coleção exhtente na casa. Achando-se no recilito o 
sr. Luís Morrone, autor e ofertante dos bustas de Prudente de Morais, 
Barão do Rio Branw, Visconde de S& Leopoldo, Bemardino de Campos e 
Rui Barbosa, pede o sr. presidente que o dr. José Pedm Leite Cordeiro, 55- 
cio efetivo, dirija ao consagrado escultor, em nome do sodalicio, algumas 
palavras de. agradecimento. ''Esses bustas - diz em certo ponto de sua 
oração o dr. Leite Cordeiro - são afirmações dos rnwtas do artista e. para 
nós, hisiafiadores, oferecem o interêsse náo menor de representarem uma 



evocaçáo do passado. Agradecemo-los profundamente". Traçou o orador. 
a seguir, uma ligeira biografia de cada uma das personalidades esculpidas, 
fazendo-lhes ressaltar os dotes de inteligência, caráter e cultura. A oferta 
atendia magnificamente ao propósito de se formar no Instituto, de acordo 
ccm a recente ideia do 8. Amador Florence, uma galeria de bustos de 
grandes vultos da nossa história, dos quais o primeiro foi o de Alvares Ma- 
chado, há tempos oferecido por aquêle estimado consócio. Com o objetivo 
de que se continuasse a feliz iniciativa do sr. Amador Florence, foi que o 
orador apelou para o escultor Luis Morrone, que gentilmente se prontiiicoua 
fazer ao Instituto aquelas artisticas ofertas. Abafadas por uma salva de 

palmas as últimas palavras do orador, o 61'. presidente manifestou-lhe o re- 
conhecimento da casa por haver táa brilhantemente interpretado as senti- 
timenim do plenário. Foi, então, dada a palavra ao &. Bueno de Azevedo 

Filho, que, em aditamento & oração do dr. Leite Cordeiro, pds em relevo o fato 
de que, sempre que se fala em doações feitas ao instituto Histórico e Geográ- 
fim de São Paulo, não pode ser esquecido o nome do ínclito embaixador José 
Carlos de Macedo Soares, ex-interventor federal no Estado de Sao Paulo, que 
o dr. Leite Cordeiro, certamente, deixara de citar em virtuae dos naturais 
escrúpulos dewrrentes dos seus laços de parentesco com o grande brasi- 
leiro: Terminado o discurso do dr. BueM de Azevedo Filho, o sr. presidente 
anuncia. que estavam inscritos, para falar na segunda ordem do dia, o dr. J O -  

sd Pedro Leite Cordeiro e a profa. Francisca Pereira Rodriies. Dava wsims. 
palavra ao primeiro ~ o n h c i o  citado, que iria dissertar &bre o centenmo de 
Jos6 Vieua Fazenda. Grande médico e historiador insigne, pertenceu Vieira 
Fazenda ao quadro social do instituto HisMriw e Gmgráficn de São Paula 
Nascido no Rio de Janeiro, tinha o mesmo nome do av8 paterno, cuja m e  
móna táo bem soube honrar e elevar. Concluiu no Colégio Vitório os seus 
estudos de primeiras letras e, mais tarde, em 1865, recebia o grau de ba- 
charel em ciências e letras pelo Colégio Pedro ii. ''D&4se período, deixou 
muitos escritos eivados de humorismo e graça, caracterist1cas da jovialidade 
Estudantil por êle focalizada em trechos interessantlssimos" Em 1866, in- 
gressava Vieira Fazenda na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para 
doutorar-se a 9 de Janeiro de 1872, após ter defendido com distb.u$o a res- 
pectiva tese: "Do Mefitismo dos Emtos  em Relaçáa à cidade do Rio de Ja- 
neiro e de sua Influência aibre a Saúde Pública". Depois disso, "nunca pou- 
pou esforços no afá de aliviar as dores aiheias, levando confBrt0 físico e es- 
puitual aos sofredores", Sua dedicação levou o marechal Fioriano Peixoto 
quando presidente da República. a wnceder-lhe as honras de major honorh- 
no  do Exército. Em março de 1898, era nomeado bibliotec&io do instituto Eis- 
Wrim e Geográfico Brasileiro, sem que, entretanto. "por invenclvel escnlpulo", 
como faria notar mais tarde Rsmiz Galváo, jamais tivesse atendido aos 
apelos para fazer parte do seu quadro d a i  "Sou empregado e, como tal, 
nunca poderei ser patrão", argumentava êle, decisivamente, contra os que o 



-assediavam. Solteiro, dividia-se Vieira Fazenda entre a hisihria e a medi- 
cina. "Colaborador assiduo do vespertino "A Notícia". deixou vasto manan- 

I cial de estudos históricos, vazado em cuidadosa pesquisa historiogrtdica, 

cuja quase totalidade se refere B história da cidade do Rio de Janeiro, da 
 qual, sem dúvida - acentua o orador - foi o maior e mais abalizado cro- 
nista, o mais completo memorimdor de usos, costumes e tradi@s." Ter- 
minada, sob uma salva de palmas, a brilhante oração do dr. =te Cordeiro, 
ocupou a tribuna a profa. Rancisca Pereira Rodrigues, que d i ! ~  assumir o 
compromisso de falar apenas durante dez minutos s0bre o problema do en- 
sino no Estado de São Paulo. Trata das escolas primárias e do seu funcio- 
njinento; das creches anexas aos jardins da infância: das escolas mundá- 
rias e das escolas t h ü c a s  e profissionais. Aborda, a seguir, o problema da 
falia de vagas nas molas primárias da capital do Estado, por falta de pre- 
dios. "JB tivemos na praça da República - esclarece a conferencista - 
um modelo de jardim da infancia. Estive nesse jardim por dois anos, 
qiando ainda tinha o seu predio próprio. Hoje. deixa muito a desejar. A 
hefeitura de São Paulo não gasta a importância que deveria empregar pa- 
re tal fim, e eu sei que há uma verba, proveniente da arrecadação de im- 
postos, que para isso foi reservada." Entra ainda a oradora em outras con- 
siderar$es, para concluir criticando as iniimeras falhas dos colbgios parti- 

-culares e sugerindo sejam transferidas para a capital as escolas técnico- 
p~oliffionais do interior, onde não existe campo para a aplicação das ati- 

vidades técnicas. A conferencista foi muito aplaudida ao terminar, a5ade- 
,tendo-lhe o SI. presidente, em nome do Instituto, a brilhante contribuição 
dada aos trabalhos soeiais no ano fluente. Como n h g l l h  mais desejasse 
fazer uso da palavra e tendo em vista o adiamento da hora, foi encerrada 
.a sessáo. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida. 
discutida e aprovada, se* devidamente assinada. 

(aa.) José Tôrm de OUveira 
Tito Lívio Ferreira 
Carlos Alberto Nnnai 

Ata da 5.& sessão ordinária, e m  5 de maio de 1947 

Presidente: Dr. José Torres de Oliveira 
1.0 Wretário: h. Tito U n o  Ferreira 

2.0 SxreWio: Dr. Oarlos AibeitO N W  

hos cinco dias do mês de maio do ano de mil novecentos e quarenta e 
.e sete, B rua Benjsmim Constant, 152. o Instihito Hist4rico e Geogrsfico de 
'SHo Paulo realizou a sua quinta sessão ordinária a n d ,  wm a praSenÇ8 



dos sócios, dr. José Torres de Oliveira, Prof. Joaquim AUredo da F o m .  
dr. Tito Livio Ferreira, cel. Luis Tenório de Brito, Dr. Tom& Oscar Mar- 
condes de Sousa, dr. Carlos da Silveira, dr. José Pedro Leite Cordeiro, chega 
Paulo PlorBncio da Silveira Camargo, dr. Afonso d'EscragnoUe Taunay, &. 
Frederico de Barros Brotero, dr. Carlos Alberto Nunes, dr. Jaré Bueno de  
Giiveira Azevedo Nho, cap. Arrisson de Sousa Perraz, dr. Plinio de Barroa 
Monteiro e dr. Alvaro da Veiga Coimbra. A se& foi presidida. pelo sr. 
dr. Jo& Torres Ue Oliveira, presidente perp6tuo e secreidada pelos srs 
&S. Tito Livio Ferreira e Carlos Alberto Nunes, respectivamente primeiro e 
segundo secretárbs. iniciando os trabalhos, o 5. Presidente justifica a au- 
sência do 5. Nicolau Duarte Silva e d& a noticia de que esse consócio,. 
rnembro da comissão de Redação, comunicara j& achsr-se pronto para dis- 
tiibuição o volume 2 a i i i  da Revista do Instituto. Pelo segundo secretário 
foi lida a ata da sessão de 10 de abril próximo passado, a qual, depois da 
posta em discussão, foi aprovada e assinada. Com a palavra o sr. presi- 
dente, comunica oficialmente o falecimento, ocorrido recentemente nesta 
Capital, ao dr. Artur Pequerobi de Aguiar Whitaker, 1.O vice-presidente do 
Iiistituto, de quem faz o panegirica, Fessaltando a sua dedicas0 com re- 
Izçáo A?, atividades do sodalicio, sobejamente demonstrada com o Parecer de  
siia autoria relativo ao entendimento ocorride entre o Instituto e a Prefei- 
tura para a construção da nova sede do instituto. O sr. Afonso de Taunny 
lê o elogio do dr. Aguiar Whitaker, discorrendo sâbre a sua operosidade, d e  
que deu provas até aos últimos dias de vida, o cavalheirismo que o dlstin- 
guia no trato soiisl, e, sobretudo, a serentdade e lucidez p m  que se pre- 
Parou para a viagem decisiva, que sabia próxima e inevitável. Como home- 
nagem ao grande morto. sugere o 5. presidente que não seja preenchida a 
vaga na diretoria do instituto, aberta com o seu falecimento, s6 devendo 
ser indicado substituto para o lugar de membro da comissão de Sindichcia 
e A-o, de que o dr. Aguiar Whitaker fazia parte. Por isso, o sr. presi- 
ciente, usando das atribuiMes estatutárias e considerando que a Comissáo 
de Sindicãncia jB estava desfalcada de mais um de seus membros, dezlara 
reconduzir o professor Emeçto de Sousa Campos e nomeia a Dra, Al ie  
Piffer Canabrava para integrarem a referida comissáo. O 5. Bueno de &e- 
vedo Filho pede que sejam consignados em ata votos de pesar pelo faleci- 
niento do consócio Benedito Bastos Barreta, mais conhecido no meio inte- 
lectual pelo pseudônimo de Belmonte, do General Ivo Soares e do dr. Rui 
Fonseca, justificando o pedido em relaiáo aas dois últimos, por tratar-se de 
Pessoas de ProjeçFio na vida social e intelectual, o primeiro como militar dhs. 
tinto, o dr. Rui Fonseca poy sua atuação como Vice-presidente da. Assoeiapão 
Comercial de Sáa Paulo e da Escola do Comércio. O Sr. Carlos da Silveira 
faz o elogio do dr. Rui Fonseca, que descende de f a d a  de grande relêvo nas 
mies do ensino primá.rio e se&dát%o do Estado, tanto pelo lado matemo, 
com a figura do professor Joáo Toledo, como pelo paterno. em que ressalta 



s personalidade inconfundivel de seu avo, o professor Antonio ~ugusto  da 
mnseca Todas essas propostas foram aprovadas. Voltando a fazer uso aa 
palavra, o sr. presidente justifica a augncia do Prof. Dáeio Pires correia, 
tesoureiro do instituto, e apresenta o Balanço enviado por ele, relativo às 
atividades da casa no ano findo de 1946, acompanhado de i@a a documen- 
tação, fazendo ver que o saldo em caixa sobe a 387 contos. Comunica 
.aInùa, que estáa pendentes de entrega dois subsidias de cem contos de réis, 
por parte do govêrno Estadual, sendo um certo, concedido pelo Embai- 
iador Macedo Soares, e outro que está sendo processado pela Semeiaria 
<ia Educação. Ordenou o Sr. Presidente a remessa d& balanço e respec- 
tivos comprovantes a comissão de contas para exame e parecer. Acusa a 
oferta feita pelo sócio benemérito Emb. J. C. de Maeedo Soares, por inter- 
médio do consócio h. Pedro Leite Cordeiro, de um beio medalháo fundido 
em bronze. em abril de 1910, com a efigie do Barão do Rio Branco em ho- 
menagem ao grande brasileuo pelos seus grandes serviços prestados à ps- 
tria especialmente nas questóes relativas ao Pepery G-6, O i a w  e Acre, 
pometendo enviar a S. Excia. um oficio de agradecimento. Depois de 
tratar da correspondência de rotina, ofícios e cartas recebidos pela Dire- 
toria, o 1P Secretário lê uma Moção assinada por vários e o ~ ~ o s ,  de con- 
gratulações ao sr. Cristiano Stockier das Neves, prefeito Municipal e rela- 
tiva á projetada cons t~çáo  do Paço Municipal nos terrenos do pátio do 
Colégio e adjacêneias, por julgarem os signathrios que. com essa orientação, 
O SI. Prefeito Municipal harmoniza altos interêsses de nossa terra wm o 
espírito tradicional de Piratininga, uma vez que restitui à Colina Sagrada, 
ende Sáa Paulo nasceu, a sede do Govêrno da invicta Metrópole. Manifes. 
taram-se sobre a proposta os srs. Marcondes de Souss, Tenório de Brito e 
Cõnego Silveüa Camargo. O sr. prwdente náo vê inwnveniepe em que 
o instituto se manifeste de acordo com os têmos da Moçáo, apesar de co- 
lidir o projeto do sr. Prefeito Municipal wm a idéia antiga de ser reedificada 
no mesmo local, a antiga Igreja do Colégio e mais com a sugestão já apre- 
sentada de ser n w e  mesmo local construido ou reconstruído o Palácio Pre- 
sidencial, idéias e sugestões todas visando perpetuar a memória da fun- 
dação da Cidade. Pelo Sr. Carlos da Silveira foi apresentada uma pro- 
posta para que o Instituto publique nas páginas da Revista o notável tra- 
halho do professor Américo de Moura, "Os Povoadores do Campo de Pira- 
t!r=ngaa, aparecido em ediçáo restzita em 1936, nas p&inas da Revista do 
Arquivo Municipal de 6% Paulo. O Sr. Afonso de Taunay pede a palavra 
para pôr no superlativo o qualificativo referente ao trabalho do professor 
Amériw de Moura. que considera notabillssiaio, sugerindo que, a exemplo 
do que foi realizado com as conferências anchietaIias, seja feita edição 

.parte desse trabalho. O SI. Chego Silveira Camargo faz ver o inconve- 
niente de sobrecarregar-se a Revista do Instituto com publicações de livros. 
xor ser grande o nP de monografias de sócios que aguardam oportunidade 



para maior divulgação. Pelo sr. presidente foi lida uma carta do COIIsócio*' 
professor Sá Carvalho, em que o óignat&rio se associa ao luto do Instituto, 
pelo falecimento do, dr. Aguiar Whitaker. A seguir lê um oficio do Instituto 
Arqueológiw Histórico e Geográfico de Pernambuco, que wntem a desagx- 
ave1  notícia da suspensão da publicação da Revista daquela entidade cul-- 
tural, por interferência direta do General Dermeval Peixoto, ex-Interventor 
de Pernambuco, que náo só proibiu se continuasse a publicaçáo da RevistS. 
c a  Imprensa Oficial nos molde5 determinados por seus antecmres,  que 
r50 escasseavam subvenções para êsse fim, wmo ordenou, segundo iniorma 
9 misiivista, a cobrança por parte do Estado, dessas publicaçóes. Como co- 
nhecedores de visu da vida politica do Nordeste, opinam os s r s  Arriwn  de.^ 
S o m  e Carlos da Silve$a sõbre a inconveniência de manifestar-se o Ins- 
etuto a respeito da atitude do General Dermeval Peixoto, que Uies parece 
reflexo de inimizades locais; os srs. Tenório de Br ib  e Marwndes de Sousa 
externam opiniáo contrária, por juigarem que o Instituto pode maüifestar- 
se a respeito de um ato de consequências táo graves para a cultura do pais, 
sem que isw, implique qualquer manifestaçao de sectarismo politiw. O 5.. 

presidente encerra o debate declarando que o Instituto iria remeter um ofí- 
cio ao sr. Mario Mel0 em *mos conseutâneos com seus altos interêsses cul- 
turais. A seguir foi lido e mandado arquivar um oficio dirigido ao Sr. Pre- 
s i~ente  pelo Dr. Benedito AUpio Bastos, Juiz Eleitoral da 1.' Zona, congratu- 
lando-se "pelos auspiciosos resultados eleitorais de 19 de janeiro do ano 
fiuente" e "agradecendo a colaboração prestada pelo instituto ans serviços 
eleitorais pondo a nossa sede à disposição desse Jufzo. "Deu mais o Sr. Pre- 
sidente conhecim'ata à casa de 3 ofícios recebidos: um, da Sociedade Cien-- 
tifica sõbre uma excursâo, que projeta fazer a municípios do litoral, outra 
sóbre o 4 . O  centenirio do nascimento de Cwantes e o terceiro sòbre a w-  
uieuioração, no wrrente ano, de vários centen&rios de pessoas e aconteci- 
mentos Portuguêses. O a. Marcondes de Sousa passa a ocupar a tribuna 
Psra dissertar e b r e  o tema anunciado: "Dois equivocos de Capistrano de 
Abreu. O primeiro ponto ventilado diz respeito à opiniáo de Capistrano 
de Abreu, relativa à possibilidade de haver Vazo da Gama passado muita 
perto das costas do Brasil, auando de sua viagem de dmbrimento do ca- 
minho para as índias, e que se firma nos dizeres do Diario de Viagem do 
grande nauta, em que o autor, que se sabe hoje ter sido AIvaro Velho, anota 
como ocorrência do dia 22 de agósto o aparecimento de muitas aves que & noi- 
te "tiravam contra susueste, muito rijas como aves Que iam para a terra; e. 
neste mwno dia vimos uma baleia, e isto a bem 8W léguas em mar". Explica o 
conferencista que a expressáo "susueste" náo permite diivida de que se trata da.. 
cSreçSo Para a costa africana, tendo-a tomado Capistrano de Abreu wmo ni- 

sudoeste. a saber, na direção do Brasil. Deve provir de &r0 de coplsts a. 
cdmputo de 800 l W a s  para O caminho percorrido at6 22 de agbsto, porque de 
3 a 18 de agosto s6 haviam as ernbareaçóes vencido 200 I@guas, com uma. 



media de 13 leguas por dia, o que era usual para os meios da época. O 
outro equivoco de Capistrano de Abreu diz respeito à afirmação de que 
Colombo, ao morrer, ignorava que havia descoberto um nova mundo. opi- 
rjáo que se não pode mais defender, diante das declaraç%s expressas do 
próprio Aimirante e do depoimento de seus companheiros de viagem A par- 
tir de 1498 era essa a convicção de Colombo, o que se revela no seu empe- 
nho de p m a r  um canai que ligasse os dois oceanos e que julgava existir 
na altura do istmo do Panamá. As referências de Navanete e de la8 Casas 
reflexo da opinião reinante, não pennitem mais dúvida a esse respeito. Na 
segunda Parte dos trabalhos foram apresentadas, discutidas e votadas qua- 
tro novas propostas para &i-, com os nomes de Jesus Machado Tambe- 
lini. Capitáo de Fragata Oiiveim Belo, Dra. Olga Panialeb e Eurico Branco 
Ribeiro, tendo sido M a s  elas aprovadas, as duas primeiras para a categoria de 
sócios wneqmndentes e as duas restantes para a de efetivos. Ninguém mah 
tecdo feito uso da palavra, encerrou o Sr. presidente a s e W .  E, para constar 
foi iavrada a presente aia, que, depois de lida, dicutida e aprovada, será 
devidamente a m a d a .  

(aa.) José T Ô m  de Oliveira 

CarIo5 Alberto Nones 
Tito Lívio Ferreira 

Ata da 6.a sessão ordinária, em 6 de junho de 1947 

Presidente: Dr. Joaé Torres de Oliveira 
1.0 Secretário: Dr. 'Nto Livio Ferreira 
2.0 Secretário: Dr. Carlos Alberia Nunes 

O instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou no dia 6 de 
:unho do corrente ano, em sua sede social & rua Benjamim Constant n.0 
152, a s e d o  ordinária do ano social, com a presença dos socios, srs. J d  
Tbrres de Oliveira, Tito Uvio Ferreira. Carlos da Silveira, Zosé Pedro Leite 
Cordeiro, Plinio de Barros Monteiro, L& Tenório de Brito, João 
B. de Campos Aguirra, Amadeu Nogueira, José Bueno de Oliveira 
Azevedo Fiiho, Alvaro Cobnbra, Arrison de Sousa Ferraz, Eurico 
Branco Ribeiro. Dácio Pires Correia e Carlos Alberto Nunes. Justiii- 
caram ausncia os srs. Honório de Silos, Alvaro Soares Brandáo e Nicolau 
Duarte Silva. A sessão foi presidida pelo S. José T6rres de Oliveira, presi- 
dente perpétuo do Instituta, e secretariada pelos srs Tito Lfvio Ferreira e 
Carlos @b&a Nunes, respectivamente 1.0 e 2.0 secretários. Abrindo a sessão, 
o m. presidente comunica que se encontra na ante-sala o 5. Eurico Branco 
Ribeiro, sócio efetivo do Instituto, recentemente eleito, motivo por que no- 



meia uma comiss8o para introduzí-10 no recinto, composta dos srs. Leite 
cordeiro, Carlos da Silveira e Bueno de Azevedo Filho. Saudado pelo sr. 
Presidente, o sócio recipiendsrio respondeu agradecendo. Pelo 2.0 secretário 
foi Kda a ata da se& de 5 de maio, a qual, depois de posta em discussão, 
foi aprovada e assinada. O sr. presidente, em aditamento ao que foi discutido 
na se& anterior, relativo aa oficio do SecretSrio do Instituto Arqueológico 
Histórico e Geográfiw de Pernambuw sôbre a revogação da ordem para 
impressão da Revista daquela entidade cultural, na Imprensa Oficial, por ' 

parte do ex-interventor Dermeval Peixoto, fêz ler a cópia de uma carta di- 
rigida aquele secretário, sr. Mário Melo, em que o Instituto, manifesta o de- 
sejo de que semelhante medida impatriótica seja revogada pelo governador 
eleito de Pernambuco. para gaudio dos que se interessam pelo progresso e 
cultura do pa%. Com a pahvra o sr. Tenório Brito, pede que seja con- 
sultada a casa sõhre ser consignado na ata um voto de pesar pelo recente 
falecimento do dr. Heitor Penteado, a exemplo do que se tem feito w m  
outros vultos de relêvo nacional. Posta em discussáo a proposta, foi aprovada 
por unanimidade. Pelo s. presidente foi designado o sr. Enzo Silveira paFa 
integrar a grande comissão encarregada da Organiza~áa dos festejos come- 
morativos do 4.O Centenário de São Paulo, na vaga aberta com o falecimento 
C6 dr. Aguiar Witaker. Ainda com a palavra. o sr. presidente discorre sô- 

bre a figura do ~omandante Eugênio Teixeira de Castro, sócio correspon- 
dente do Instituto e recentemente falecido, sôbre a da sra. Viscondessa da 
Cunha Bueno, benemérita paulista, fundadora do Preventário da Imaculada 
Conceição, onde ela acolheu, criou e eduwu cêrca de 2.000 crianças no pe- 
riodo de quarenta anos, e finalmente, sôbre a figura inconfundivel do mais 
brilhante e operoso dos geógrafos brasileiros, Alfredo Moreira Pinto, cujo 
centenário de nascimento ocorreu no dia 21 de maio p. passado. Mandou con- 
signar na ata. com aprovapão unânime, votos de profundo pesar pelos re- 
feridos falecimentos, e de homenagem pelo centenário do nmimento do 
terceiro nomeado. Faia o sr. Bueno de Azevedo Filho para pedir que o Ins- 
tituto secunde a sugestáo do senhor Aureliano Leite. que por mais de uma 
vez se dirigiu ao sr. Prefeito Municipal, no sentido de que venha a ter o 
nome perpetuado em uma daa ruas desta capital o Cabo maior dos paulis- 
tas na guerra dos Emboabas, Amador Bueno da Veiga. O SI. presidente consi- 
dera desnecessário submeter a proposta 9. votaeo, decihndo que a conai- 
aerava aprovada. Na segunda parte dos trabalhos ocupa a iribuna o sr. Ama; 
ãeu Nogueira, que discorre sóbre o tema anunciado: "Castro Alves na hovin- 

cia de Sáo Paulo", evocando os principais episódios de sua estada no nosso 
meio, quando académico de Direito, e pondo em relêvo ss ComposiFóes do 
poeta de inspirwb paulista, wmo o "Navio negreiro", "Vozes dSAfrica". 
e outras poesias menores, como "O iaço de fita", desde logo incorporadas 
ao patrim8nio cultural do nosso pavo. A seguir, passa a ocupar a tribuna 
sr. Tenório de Brito, que discofie sôbre o tema: "JerOnimo de AlbuqueKlue 



- Maranháo, no 4P centenário do seu nascimento". fazendo re.%altsr o 
seu valor na defesa do mlo pátno par oeasiáo da expulsão dos fnuiceses que 
pretendiam firmar-se no norte do Brasil, e refutando as afirmativas de re- 
cente historiador. Aliatar Loreto, que, em publicaçSo da Biblioteca Militar, 
edição do Mhlsi&o da Guema, procura realçar a figura de Diogo de Csm- 
pus, em detrimento do grande brasiieiro. Com a palana, o 8. presidente 
felicita os oradores pelo valor dos trabalhos que acabaram de apresentar, e 
sede que sejam entregues à mesa os originais. para opo- publiaqáo 
na Revista do Instituto. Antes de encerrar os trabaihos, o sr. presi- 
dente comllhica que na próxima sessão de 5 de julho esttáo W t o s  para 
falar sdbre a figura do Visconde de Sãn Leopldo. pur motivo da pasurgem 
d<? centenmo do seu falecimento, os sócios dra. Alice Pifer  Canabrava e 
José da Costa e Silva Sobrinho. Ninguém mais tendo feito uso da paiavra, 
foi e n k a d a  a sessão. 

< m a )  Jaz6 Tôrres de Olivelra 
Carlos. Alberta Niuies 

Tito Lívio Ferreira 

Ata da 7.O sessão ordinária, em 5 de julho de 1947 

Presidente: Dr. José Tdrres de Oliveira 
1.0 Secretário: Dr. Tito Uvlo Ferreim 

3- 
2.O Secretário: Dr. Carlos Alberto Nunes 

O Instituto Hfstórico e Geográfico de São Paulo realizou no dia 5 de 
jniho do corrente ano. em sua. sede social. à rua Benjamim Constant n.0 152, 
as 21 horas, a &tima sessão ordinária do ano social, com s 
presença das sócios ss José Tdrres de Oliveira, hederico de 
Barros Brokro, Tito Livio Ferreira, José da Costa e Silva Sobrinho, José 
Bueno de Oliveira Filho. Carlos Aiberto Nunes, Tenório de Brito, AmMco 
masilime Antunes de Moura, Plinio de Barrw Monteiro, Joãn Batista de 
Campos Amima, Zufnglio Marcondes Homem de Melo. Dácio Pires arre ia .  
A f o m  d'EscragnoUe.Taunay, Cdnego Paulo Fioréncio da Silveira Camargo, 
Alice Piier Canahrava. Djalma Forjaz e Maria de Lourdes de Paula 
Martins. Preddiu os trabaihos o sr. José Tdrres de Oliveira. presidente 
peipétuo do Instituto. secretariado pelos srs Tito Livio Ferreira e Carlos 
Alberto Nunes, respectivamente, 1.' e 2.0 secretmos Por este foi lida a 
ata da sessão de 5 de junho, a qual foi aprovada e assinada, depois de 
haver sido posta em disc-. O 8. presidente se refere 9ç ofertas de livros 
e rwtstss com que se tem enriquecido a biblioteca do Instituto, fazendo res- 
saltar as edições da companhia Melhoramentos de SHo Pauio. A corres- 



498 REVISTA w INSTITUTO HIST~RICO E GEOGRÁFICO DE S. PAULO 

pondència é a de rotina, w m  exc* de uma carta do SI'. Mário Mdo secre-~ 
m i o  perpétuo do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambu- 
co. dirigida ao dr. José Tõrres de Oliveira, em resposta ao ofício dêste, em que 
expressara a solidariedade do Instituto Histórico de SBo Paulo no caso da 

suspensáo da publicaçgo da Revista daquela entidade cultural, pd0 ex- 
i~itefventor de Pemambuco, General Dermeval Peixoto. Essa carta foi lida 
pelo primeiro secretário. Com a palavra o sr. Sueno de Azevedo Nho. pro- 
põe um voto de regozijo pelo transcurso do quadragésimo aniversário da 

jmsse de sócios do Instituto, nas sessóes de marça, maio e julho, respeeti- 
vamente dos srs. José Carlos de Macedo Soares, José Feliciano de Oliveira 
e Jnáo Lelis Vieira. O sr. Zuinglio Homem de Mel0 prop6e que a casa envie 

oficio de congratulações a Assembléia Constituinte do Estado Por haver sido 
eprovada a proposta do deputado Antonio Siivio da Cunha Bueno, no sen- 
tido de ser dado à Escola Normal de Piraju o nome do ilustre pàulista 
Bueno de ~zevedo. Ambas as propostas foram aprovada por unanimidade. 
Dando inicio à segunda parte dqs trabalhos, comunica o S. presidente ser 
ela dedicada à comemoraçáo do centenário da morte do Visconde de São 
Leopoldo, José Feliciano Fernandes Pinheiro, primeiro presidente do Ins- 

tituto Histórico Geográfico Brasileiro e primeiro presidente da provincia 
ão Rio Grande do Sul. Por ordem de inmiç3.o ocupa a tribuna a dra. 
Alice Piffer Canabrava, que depois de recapitular as criações de valor per- 
manente do grande vulto patricio em sua atuaçso fecunda no cenário poli- 
tico e cultural de nossa terra, reais contribuições para o progresso do espi- 
rito - tais como: o Hospital de Caridade de Põrto Alegre, a col8nia de Sáo 
Leopoldo, a organização da Academia de Belas Artes do.tRio de Janeiro. 
a reforma da Escola Médiw-cinugica, n fundaçáo das Academias de Direito 
iie São Paulo e de Reclfe, detém-se na apreciação de sua obra como histo- 
riador, apontando a influência estilistica de Tácito e de Gibbon. que lhe for- 
neceram, respectivamente, os moldes artisticos e os princípios cientiflcos que 
o nortearam na apreciaçáo dos acontecimentos políticos da nossa terra. A 
grande missão do visconde de São Leopoldo como historiador e como o mais 
alto representante do Instituto de sua época, conclui a conferencista, foi a 
de trazer a história do singelismo da crõnica e do empirismo de pura wu- 
di@o para o plano da historiografia moderna, de caláter cientifico, em vir- 
tude da critica das bases. Passa em seguida, a ocupar a tribuna o sr. J& da 
Costa e Süva Sobrinho, que discorre sbbre o tema: "Jnfáncia e juventude do 
Visconde de S. Leopoldo. "Com grande cópia de material inhdito e documen- 
taçáo exaustiva das fontes genealógicas, trata o conferencista das primeiras 
fases da vida do futuro estadista e historiador, quando de seus estudos pri- 
mários no Brasil e do cursa superior na Universidade de Coimbra. Na pri- 
meira parte apresenta a galeria dos professores a que se refere o Visconde 
de São Leopoldo em suas Memórias: Joáo Fioriano, energúmeno panegirista 
que só sabia resolver as dificuldades de Eutrópio com a férula estimulante. 



C carmelita Manuel Francisco Vilela, que Roma graduara em Letras e . r?  

Mestre de Artes, e, por iütimo, o profewr régio José Luis de Morais Castro, 
.'1 
::j 

que acabou por familiarjzar o aluno com os segredos da Iingua latina. A - '3 
fase de Coimbra se caracteriza por grandes dificuldades financeiras, por :.i 
coincidir com os revezes econdmicos do fim da vida do pa? do futuro Vis- 
conde de S b  Leopoldo, que confessa em suas Memórias só haver gasto du- 
rante os seis meses de sua pennanéncia em Portugal a imporWncia total de 
um conto e cem mil réis. Essas dificuldades foram aplanadas com o 
convite de Antonio Carlos, que também completava os estudos na conhecida 
Cniversidade, para colaborador de um estabelecimento tipográfico que se ia 
fundar, cuja atividade ficava sob as vistas imediatas do ministro de ultra- 

'i 
mar, D. Rodrigo de Sousa. Coutinho, a cujo favor deveu ser nomeado José . I  
Feliciano e em juiho de 1800, para serventia vitalicia de juiz da Alfândega i 4 
lia capitania de S. Pedro do Rio Grande do Sul, o que constitui a data di- 
visória entre a fase de estudos. que encerrava, e a vida pública de reali- 1 
zações fecundas que se iniciava com o novo &ulo. Continuamente foi .{ 

.i 
nomeado o jovem patricio auditor dos regimentos da mesma capitania do -1 
Rio Grande do Sul e recebeu as insignas de cavaleiro da ordem de Cristo. 

i 
rcflexo do elevado conceito que de seus merecimentos fazia o ministro Sousa :j : 
Coutinho. Com a palavra o sr. presidente, elogia os trabalhos apresentados, i 
chamando a atençáo para o fato de na vida do Instituto ser a tribuna ocupada i 

por uma representante do sexo feminino, a dra. Alice Piffer Canabrava, que ! 
por maneira eloquente e decisiva, mais uma vez desmentia a doutrina ou- 3 
trora dominante da incapacidade da mulher para as lides espirituais. A 1 

conferência do dr. José da Costa e Silva Sobrinho, digno presidente do Ins- 
Wuto Histórico de Santos, ficava realçada nos anais da c-, por coincidir 
com a Posse do conferencista na qualidade de sbcio correspondente do Ins- 
tituto de São Paulo. Depois de mais alguns conceitos @rca do brilho das 
cr~memoraçáes realizadas, convida o sr. presidente as pessoas Presentes para 
a próxima se&o ordinkia, de 5 de agasto, em que deverá falar o &i0 
CUronel P e h  Dias de Campos sâbre o tema "Gerais Tupis do altiplano 
Peru-Boliviano-Guaiani do Paraguai-Guaianá de Piratininga-'iiqiná do Li- 
toral". Ninguém mais havendo feita um da palavra, foi encerrada a sessão. 
rirpois do que foi lavrada a presente ata, que depois de lida, discutida e apro- 
vada, será devidamente assinada. Em tempo: Justificou a ~ s c i a  por mo- 
tivo de força mitior o Sr. N. Duarte, Silva. 

(aa.) Tito f i o  Ferreira j 

Carlos Albezia Niinn 

Cados da Silveira 
> 
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Ata da sessáo ordinária, em 5 de agosto de 1947 

Presidente: Dr. mederiw de Barros Bmtero 
1.O Secretário: Dr. Tito Lívio Ferreira 
2.0 Secret&rio: Dr. Carlos Alberto Nunes 

O Instituto HisMrico e Geográfico de São Paulo realixoll no dia 5 de 
agbto a oitava swáo  ordin8ria do corrente ano. em sua sede social 8 nia 
Benjamim Constant n.0 152. com a presença dos sócios srs. Fi-ederico de 
Barros Brotero, Carlos da Silveira, Coriolano Roberto Alves, Carlos Alberto 
Kunes, Cel. Pedro Dias de Campos, José Bueno de Oliveira Azevedo Füho, 
Tito Livio Ferreira. cel. Tenório de Brito, Olga Pantaleáo e Dacio Pires Cor- 
reia. Justificaram ausência os srs. José Torres de Oliveira, presidente perpétuo 
do Instituto, Alvaro da Veiga Coimbra, Tecdom Braga, J& Leite Cordeim e 
Nicolau Duarte Silva. Na ausência do sr. José Tôrres de Oliveira, assumiu a 
presidência dos Trabalhos o b. Fiederiw de Barros Brotero, 2 . O  vice- 
presidente, tendo sido secretariaão pelos srs Tito Lívio Ferreira e Carlos 

Aiberto Nunes, respectivamente, primeiro e segundo secreiários. Abrindo a 
sessáo, comunica o 5. presidente que se encontra na ante-sala a sóda re- 
centemente eleita, &a. Olga Pantaleáo, motivo por que nomeia uma comis- 
&o para. introduzi-la no recinto, composta dos srs. Carlos da Silveira, Bueno 
de Azevedo Filho e Coriolano Roberto Ahes. O 5. presidente sadda a sócia 
ncipiendária, tendo feito ressaltar o seu valor como estudiosa. do nos0 
passado. Por proposta do 5. Carlos da SiivWa, aprovada pelas demais 
sócios, foi invertida a ordem dos trabalhos, para que ocupasse logo a ixi- 
buna o sócio inscrito Coronel Pedro Dias de Campos, que discorreu sibre 
o tema anunciado: "Os Tupi-gui& dos Andes e a sub-raw Guaiani do Pa- 
raguai; Origem das sub-raças Tupiná do litoral e Guaianá de Piratin.iga". 

Num escõrço filosófica-histórico o conferencista acompanha a marcha dos 
povoadores do continente e ss vicissitudes por que passaram em mil&nios de 
couqutsta e expansáo, servindo-se, principalmente, das denominayóes dadas 
nos rios, que ainda perduram, e que hoje servem para reconstituir a pre- 
listoria dos primitivos povoapores do Brasil. oriundos da velha' napáo Guiú, 
que, Para o conferencista, j& habitava o Yucatan ao tempo da entrada dos 
larnurianos. Os nomes G W  (logo deturpado para Guarani) Araguia (rio 
Araguia) Guiatós, Guia-ir$, GmanBs e outros, s w e m  de marcos para o 
levantamento de nossa carta do passado. O sr. Presidente felicita o confe- 
rencista pela originalidade do trabalho, e pede que sejam os originais eu- 
tremes à mesa. para oportuna publicação na Revista do Instituto. 

Por proposta do senhor Dacio Pires Correia, apmvada pelos sócios 
presentes, foi adiada a leitura da ata da se& de julho. O senhor 
presidente declara que se encontra sõbre a mesa. o Balancete r d v o  ao 
ano de 1946, acompanhado do parecer da Comi& de Contas, que se en- 



contra redigido em têrmos altamente d o g i w s  Como nenhum sócio apre- 
sentasse qualquer objeção, foi pásto o Balancete em votação, tendo sido 
aprovado por unanimidade. O sr. Bueno de Azevedo Filho propõe um voto 
de louvor ao sr. Dácio Pires Correia, tesoureiro do Instituto. pelo carinho e 
depinterés? com que mais pma vez se desempenhou de suas funções, e pela 
dedicação que continua a votar às atividades do mdaücio. O sr. presidente jul- 
ga desiecessário consultar a casa, declarando que wnstsrá da ata o voto sob- 
citado. O sr. Carlos da Siiveira entrega à mesa a cópia de urna carta do pm- 
fessor José Feliciano de Oliveira, dirigida ao dr. Mbrio Guimaráes, em que o 
signat8ilo dá conta de suas atividades culturais na França, tendo realwZd0 
recentemente um curso sintético de filosofia positiva e de filosofia social, qiie 
Ceverá ser desenvolvido em conferências de novembro próximo a março do 
cnc  vindouro. Depois de ouvida a leitura dessa cópia, feita pelo sr. Tito 
Lido Ferreira, o sr. presidente traça o elogio do eminente patrício, p r o f e m  

\ José Feliciano de Oliveira, que, apesar de sua idade avançada, continua a 
h.onrar no estrangeiro o nome do Brasil e do Instituto Hisiúrico, do qual 
é sócio há quarenta anos. Ninguém mais tendo feito uso Ni palavra, o Sr. 
presidente encerra a sessão, ap6s agradecer aos presentes o concurso Pres- 
tado para maior brilho da conferência da noite e dos trabalhos ordin&rios. 
E, para constar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida, discutida e 
aprovada, será devidamente assinada. 

(as.) Tito Livio Ferreira 
Carlos da Siveua 
Carlos Alberto N ~ e s  

Ata da 9.a sessão ordinária, em 5 de setembro de 1947 

Presidente: h. n t o  Lívio Ferreira 
1.0 Secretário: h. Carlos Alberto Nunes 
2.O Secretário: h. Carlos da Silvelra 

Aos cinco dias do més de setembro de mü novecentos e quarenta e sete, 
As vinte e uma horas, na sua sede social à rua Uciijainim Co:?stast <r. 152, 

realieou o Instituto Histánco e GeogrAfico de São Paulo a nona sessão or- 
dinária. Presentes os associadas Tito Uvio Ferreira, Carlos Alberto Nunes, 
Carlos da Silveira. Amador Bueno Macedo Florence. Jorge Bertolaso Stela, Jo- . - 

sé Pedro Leite Cordeiro, Dácio Pires Correia, Emesto de Sousa Campos José 
Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Arrissou de Sou% Ferraz, Amériw Brasi- 
E- Aotunas de Moura. Chego Paulo Floréncio da Silveira Camargo, 
E d ~ ~ u n d o  Kmg, Alípio Leme de Oliveira e FYmcisco, digo Juan ??randsco 
mcdde. Assumiu e presidência o primeiro secretário senhor Tito Lívio 



Ferreira, que convidou o sr. Carlos Aiberto Nunes e o sr. Carlos da Silveira 
respectivamente, para os lugares de primeiro secreiário e segundo. Poi 
entáo declarada aberta a sessáo, visto haver número regimental, tendo sido 
lida a lista de alguns sóeios que justificaram a auencia. e são êles: sr. 
José Tôrres de Oliveira, mederico de Barros Brotero, Domingos Lanriio. 
Nicolau Duarte Silva e Luis Tenorio de Brito. O senhor presidente con- 
vidou para assentar-se & mesa o religioso poFtuguês Padre Domingos Vieira 
Baytlo, missionário do Espírito Santo, h& longos anos residente em Angola; lin- 
suista e filósofo, autoridade em coisss africanas, ora em visita a -esta ca- 
pital; e dirigiu. ao ilustrado sacerdote, afetuosa. saudação. Por proposta do 
senhor José Pedro Leite Cordeiro, aprovada, dispensou-se a leitura das duas 
atag das SeSSóes anteriores, as quais foram aprovadas. Pawu-se entáo, ao 
expediente. que constou do seguinte: Comunicagm do transpasse, em Tutuí, 
do consbcio sr. Laurindo Dias Minhoto, ex-senador estadual. havendo o S. - 
presidente lido uma carta do consóeio Paulo Süvio de Azevedo contendo 

dados biográficos do morto, e comunicando que êle signatMo e o consóeio 
Celso Vieira representaram este Instituto, nas homenagens fúnebres ao 
&-xtinto. Com a palavra, o sr. José BueFo de Oliveira Azevedo Filho lê bem 
elaborado elogio fúnebre do sr. Laurindo Dias Minhoto, cuja carreira vai 
zelembrando, com minúcia de dados, fazendo ressaltar as qualidades do bio- 
grafado, no seu papel de cidadão, advogado prestigioso e prestigioso politim. 

Pede a palavra o sr. Carlos da Silveira e participa o falecimento eni Baependi, 
a nove de agiisto próximo findo, na idade de setenta e dois anos, do consbcio 
sr. José Alberto Pelúcio. genealogista, historiador, que ainda há pouco, aqui em 
8á0 Paulo, Precisamente em fins de mil novecentos e quarenta e dois, fez im- 
p m  duas interessantas obras: "Baependi" e Templos e Crente". Sempre 
pesquisando fatos relativos B história sul-mineira, tlto relacionada à paulista, 
era o extinto baependiense um chefe de famüia exemplar, probo cidadão e ho- 
nestissimo estudioso do passado. Foram consignados em ata votos de profundo 
pesar pela morte de ambos os sobreditos membros desta agremiaçáo. A se- 
guir, continuando a matéria do expediente, foi lido o oficio do Sr. António 
Lopes, secretário perpétuo do instituto Histórico e Geográfica do Marsnháo. 
ofício esse trazido Pelo desembwgador Henrique da Costa Fernandes. vice- 
presidente do referido sodalicio, quando da sua visita a esta casa, no dia 
19 de agosto próximo findo, sendo Sua Excelência saudado, na reuniáo que 
entáo se fez pelo senhor presidente perp&tuo Dr. José Tôrres de Oliveira: ao 
que agradecendo. respondeu o visitante em um improviso elegante e conceitw- 
so. Foi iido outro oficio, do Padre Vicente Vitola, secretário do Ins- 
tituto Histórico Geográfico e Etnográfico Paranaense, convidando este institu- 
to, em nome do presidente perpétuo Coronel Aiíredo R o h i o  Martins, para 
as ComemoraFóea do c i n q U e n M o  da morte do Viseonde de Guarapuava. 
a reaümrem-se de 12 a 16 de novembro vindouro. Foi comunicado que esta 
a%remisSo, correspondendo ao convite, ser& representada pelo consócip depu- 



tado federal Aureiiano Leite. Foi lido mais um oficio do Diretário Regio- 
nal de Geografia.de São Paulo íórgáo do Conselho Nacional de Geografia da 
Capital Federal). transmitindo convite aos associados para assistirem h cen-- 
tesima renniáo do aludido Diretório, a realw-se  no dia 1.2 dêste corrente 
m&s, ás 16 horas, na Secretariada Agricultura. Pediu a palavra o con&io 
professar Ernedo de &?usa Campos, e leu um briihante trabalho 88bre o 
.grande pintm PmUsta Jo& Ferra?. de Aüneida Júnior, tenuhando por 
miieitar que &te Insütut~ se faça representar nas projetadas wmemoraçóes 
de Piracicaba, a 13 de Novembro vindouro. O senhor presidente. recebendo 
com entusiasmo a proposta do professor Ernesto de Sousa Campos, e inter- 
pretando as sentimentos da casa, deu-a por aprovada, ficando a designação 

.do representante pam data mais proxha das comemora@es que, ao inolvi- 
dbvel artista, são projetadas na terra natal dele. Foi a seguir lida uma in- 
dicação do coaióeio Amador Bueno Machado Fiorence, na qual ProMe re- 
presentaçáo desta casa na chegada do consócio Dr. Wa5himgton Luls Pe- 
iena de Sousa; e também um voto de regozijo por &te agradável aconieci- 
niento. O senhor presidente, acatando a simpática indicaçáo, manda ler 
o offcio datado de 29 de ag68ta próximo findo, em que o presidente perpétuo 
Dr. José Tõrres de Oliveira, respondendo a wnvite do 81. Aniõnio Prado 
Júnior, presidente da ComissHo encarregada da recepçáo do Dr. Wasbingtoü 
Luls, hipoteca intelro apoio B iniciativa de tal comissáo, tranmitindo a 
ades6o deste sodalicio eis homenagens, hs quais estar6 presente, por seus re- 
presentantes, o instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Fala o sr. 
Americo Braaliense Antunes de Moura propondo que ficase registrada na 
ata a indicaçáo apresentada, o que foi aprovado. Foi lida uma segunda indi- 

.caçáo do conaócio Amador Bueno Machado Florence, em que pmMe votos de 
regoajo e congratulaÇ&?s, pela passagem, depois de amanhá, do centésimo vi- 
gésimo quinto aniverssrio da Independência do Brasil, o que foi aprovado 
com Uma salva de paIDm.8. E ainda foi lida uma terceira indicaçáo do consócio 
Amador Bueno Machado Florence, oferecendo, em nome de Cicero Arsênio d s  
s i  Marques, uma curiosa fotografia do tempo da guerra. do Paraguai, de 
um m p o  de militares brasileiros, onde se v& a figura do célebre "Chico 
Diabo", táo popular no Brsstl: a indicaçh alude ao mérito de Cicero Ars&nio 
c& Silva Marques, hoje inválido, atacado de "tabes dorsaiis" e lembra uma vi- 
.sita de conf6rto do Instituto ao conhecido e estimado paulista, merecedor 
deia. O senhor preddente designa, Para essa visita de agradecimento e de 
simpatia, os cans6cias Amador Bueno Machado Fioreme, José Pedro Uite  
Cordeiro e Carlos da Siiveira. O comia Edmundo Krug inscreve-se para 
falar, na próxima se&o, abre  "Grutas de Iguape". Tem a palavra o Re- 
vefendiasmio Padre Domingos Vieira Bsyáo, missionário do Esplrito Santo, 
para agradecer a recepçáo amiga que lhe acaba de ser feita aqui, nesta 
c-, e, a propMto, faz. ligeiras e csrinhosas referências hs cidades do 
Brasil, por onde tem psssado, nesta visita ao Brasil (Recife, Rio 



de Janeiro, São Paulo), O senhor presidente agradece as belas pahnas do 
Orador. P w - s e  entso h ordem do dia, que constava da leitura de propastas 
para novos associados, bem como do exame dos pareceres a &Ias dados pela 
respectiva comissão (América Brasiliense Antunes de Moura, Alice Piffer Ca- 
nabrava e Ernesto de Sousa Campos), seguindo-se a votaçáo das mesmas. 
Esiavam presentes, no momento, quatorze associados Foi lida a propoBta 
para sócio efetivo, com parecer favorivel, relativa ao Doutor Egon Sehaden: 
procedida a votaçáo verificou-se haver onze esieras brancas e tr& pretas. 
stndo pois de aprovaçáo o resllltado. Em continuação, foi lida a proposta 
Para sócio correspondente, com parecer favorAvel, referente ao dr. Roberto 
da Mota Macedo: procedida a votação, verificou-se haver onz? esferas bran- 
cas e trés pretas, sendo também de aprovaçáo o remitado. Afinal, foi lida 
n Proposta para sócio efetivo, com parecer favor&vel w n m e n t e  ao sr. 
Luis Correia de Melo: pmcedida 8 votação, verificou-se hava treze esferas 
brancas e uma preta, o que importava em aprovaçáo. E, estando wncluidos 
oe trabalhos, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores as- 
sociados e declarou encerrados os trabalhos, cêrca de vinte e duas horas e 
rleia. E, Para constar, foi IavrAda a presente ata, que, depois de lida, di& 
cutida e aprovada, seri devidamente asinada. 

(na.) José Torres de Oliveira 
Tito Lívio Femira 

Carlos Alberto Nunes 

Ata da 10.a sessão regimental, em 6 de outubro de 1947 

Presidente: h. José Tbrres de Oliveira 
1 . O  Secretário: Dr. Tito Uvio Ferreira 
2.0 secretsrio: Dr. Carlos Alberto Nunes 

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou no dia 6 de  
outubro, em sua sede social &. rua Benjamim Constsnt n.O 152, às 21 horas, 
a sua dkima sex& ordinbria do corrente ano de 1947, com a presença dos. 
sócios, srs Jo& Tbrres de Oliveira, Tito Livio Perreira, Edmundo Krug. 
Carlos Alberta Nunes, Amador Bueno Machado Fiorenoe, Ricardo Gum- 
bteton Daunt, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, José Pedro Leite Cor- 
aeiro, Frederico Brotem, Plinio de B a m  nuZonteiro, Amériw B. A. de 
Moura, Dácio Pires Correia, Eurico Branco Ribeiro, Zuinglio Homem de m o ,  
:os6 C W o  de Macedo Soares. José Eduardo de Macedo Soares Sobrinho e Lufs 
Tenório de Brito. Justificaram ausência os srs. Cónego Paulo Florhcio as 
Silveira Camargo, Carlos da Silveira e li. Duarte SUva. Os trabalhos ro- 
ram presididos pelo ar. José TBrres de Oliveira, presidente perpétuo do h+ 



tituto. SBCretariado pelos srs. n t o  Uvio Ferreira e Carlos Alberta Nunes. re& 
Pectivamente Primeiro e segundo secretários. Pelo 2.0 scaretário foi H d a  a 
ata da wsão de 5 de setembro, que, posta em discussáo e votsçáo. foi apro- 
vada e assina&. O sr. Presidente propóe um voto de pesar pela faleci- 
mento a 23 de setembro P. passado do sócio professor Joaquim da Silveira 
Santos, de quem faz o panegirico em traços r8pidos, como aniecipa@o do 
elogio oficial de que ser6 objeto,na sesdo de 1.O de novembro próximo em 
que, wmo de praxe, o orador do instituto estudar8 a vida e a obra dos 66- 
cios falecidos no decorrer do ano social. Ainda com a palavra, propõe o 
sr. presidente um voto de homenagem a mem6ria de um dos maiores vultos 

das lides espirituais do Brasil, cujo centensrio de rmdmento ocorreu no 
08 3 do wrrente mês, Carlos de Laet, jornalista dos maiores do seu tempo, 
polemista implacável, s8bio. fiólogo e historiador. Dado o relevo da figura 
l e  Carlos de iaet na vida intelectual do pais, julga o sr. presidente dis- 
pensável consultar a c a s ,  e determina que f i ue  wnsignado em ata o voto 
da homenagem referida. Pelo 1: secretário é lida uma wmunicaçáo do con- 
sócio Coronel Tenório de Brito em que o signatário informa ao presidente 
do instituto haver entregue ao h. Washington Luis a nota com nomes dos 
sóeios componentes da comissão organizada para, em nome do instituto. 
mudar S. Ex. por oeasião de sua chegada em São Paulo, no dia 22 de se- 
tembro. A &sse respeito declara o 5. presidente que o instituto se tem 
feitn representar em M a s  as manifestapk de apr&o ao eminente bra- 
SUeiro e que em data a ser marcnda o visitará pela sua Diretoria e dos s6- 

-cios que desejarem aderir a essa homenagem. Referindo-se às ofertas rece- 
bidas pelo .Instituto, o 5. presidente faz salientar as publicações da Agência 
Geral da Colônias de Portugal. Pelo 1." SeereMo foi lida a rek& das 
ofertas do dr. José C h i o  de Nacedo Soares e das sra. Carmem Amaral, viiiva 
do escritor Amadeu Amarai Jimior, constando a última relaçáo de trinta autó- 
grafos que 'pertenceram ao poeta Amadeu Amarai, de nomes representativos 
r a  História Literária do pais. Referindo-se ao oficio da chefia da Casa Mi- 
l!tar do sr. Governador do Estado sobre o projeto de um paviltdo governa- 
mental apresentado 8 apreciação do instituto, wmunica o s. presidente haver 
solicitado o parecer do consócio Roberto Thut, heraidista de notório mere- 
cimento, que apresentava o trabalho ora posto & apreciação dos aócios e que 
ia ser enviada 9. chefia da C a s  Militar do Governador do Estado, com ofl- 
cio do Instituto, em resposta ao que lhe fora dirigido. Na segunda parte 
dos trabalhos, onipa a tribuna o sr. Leite Cordeiro, orador Inscrito, que dis- 
serta hõbre a figura de Aiiredo Moreira Pinto, cujo centensrio de nasci- 
mento ocorreu em maio do presente ano. Com farta documentação ocupa-se 
o conferencista da figura do grande geógrafo e historiador Patricia, desde os 
banm acad&m'icos, na Faculdade de Direito de São Paulo, ao lado de Rul 
Ws, Nabuw, 'Castro Alves e outros, que integraram a mais brilhante 
turma que f8 pasou pela velha e tradicional casa de estudos. As idéias 



republicanas e abolicionistas do biografado merecem especial menfão, deten- 
do-se o mferencista na apreciaçáo do célebre espisódio da auia de his- 
toria, na Eseoia Militar. quando da vista do Conde d'Eu, em que M o m a  
Pinto tratou da noite de Sáo Bartalomen, na Rança, e do m%same dos 
Huguenotes, com desassombro e altivez, que Ihe valeram a aposentadoria 
compulsória em 1889. Mas onde o mníerencista se de& mais 6 na apre- 
ciação da obra cultural de Moreira Pinto, fazendo ressriltar o seu valor per- 
manente como estimulante da consciência nacional. Depois de felicitar o 
conferencista pelo trabalho apresentado, o sr. Tôrres de OUVeirs comunica 
que na sessáo de 25 do corrente mês de Outubm deveria ser pmcedida a 
eleiçáo para a diretoria que deverá dirlgir os destinas do Lnstituto M tri- 
ènio 1948-1950, tendo apresentsdo  considera^ sôbre s necesridade da re- 
novaçüo dos quadros, por estarem alguns membros da atual diretoria impos- 
sibilitados de prestarem seu concurso com a mesma assiduidade com que 
vêm fazendo nos dois triênios paIa que foram eleitas. N i i m  mais tendo 
felto uso da palaura, deu o Sr. presidente por encerrada a se&. E, para 
constar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida. discutida e aprovada, 
será devidamente assinada. 

(aa) José Torres de Oliveira 
Tito Lívio Ferreira 

Carlos Aiberio Nmes 

Ata da sessão de encerramento dos trabalhos em 
25 de outubro de 1947 

Presidente: Dr. Josd Tôrres de Oliveira 
1.O Secretário: h. Tiia Lívio Ferreina 
2.0 Secretário: Dr. Carios Aiberto Nunes 

O instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realizou em sua sede 
social, B rua Benjamim Constant n.0 152. BF 21 horaa dQ dia 25 de outubro 
30 corrente ano de 1941, a décima &o ordinária do e m  de encerramento 
dos trabalhos sociais, com a presença dos sbcios, srs. Jo& Torres de 011- 
veira, Tito Livio Ferreira, h 6 r i m  B. A. de Moum, Cândido &usa Campa& 
5080 B. de Campos A m r a ,  Tom& Oscar Marcondes de Sousa, Hennes Vi- 
ena, Rlcardo Gumbleton Daunt, Rederico Brotero, Pedm Dias de Campas, 
Amador Bueno Machado Florence, Carlos Alberto Nunes, Aureliano Leite, 
Erriesto de %usa Campos, Raul98 Pinto, Roberto PompIlio, Gelestino -0, 
Carlas da Silveira, Roberta Thut, Fausto de Alrneida Prado Penteado, Zuln- 
glio Homem de Melo, N. Duarte Silva, Domingos Laurito. Eurico Branco Ribei- 



.m, Alvaro Veiga Coimbra, Carlos Borges Schniidt, Edmundo h g ,  José Edu. 
ardo de Macedo Soares Sobrinho, Wpio Leme de Oliveira, Alfredo Gomes, 
Mmmea Dnimmond, Dácio Pires Correia, José Pedro Leite Cordeiro e 
José Carlos de Macedo soares. Justificaram a d n c i a  os 5s. Jorge Berto- 

, l aW Siela, José Bueno de Oliveira Aaevedo Filho, Sslvador de Moya, PUnfo 
oe Barros Monteiro, Otoniel Mota. Joaquim Alfredo da Fonseca, Teodoro 
Bram e -do de Anuda Pereira. A sessáo foi presidida pelo dr. José 
'T6rres de Oliveira, presidente perpetuo do instituto, secretariado pelos 5s .  
Ti to  Lívio Ferreira e Carlos Alberto Nuies, respectivamente, primeiro e 
segundo secretários. A convite do Q: presidente tomou assento B mesa o sr. 
Embaixador José Carlos de Macedo Soares. Pelo 2.0 secretário foi lida a ata 
tia ses%o de 5 de outubro. que foi aprovada e assinada, depois de ter sido 
~rotocolannente posta em discussáo. Dando inicio aos trabalhos, refere-se o 
sr. presidente ao falecimento recente de dois sócios do instituto, prof. Antbnio 

PlCaroio e dr. Leonardo Pinto, cujos necrológios, como de praxe, serão feitos 
pelo orador oficial na sessáo de 1.0 de novembro, a isso dedicada, o que não 
impedia de que constasse da presente ata um voto de pesar do Instituto por 
táo sensivel perda. Pelo 1.0 seuet&rio foram lidos dois ofícios recebidos pelo 
instituto, um reierente 8 projetada exposição do Município paulista e outro 

.que dis respeito 8 Mlsa de estudos na Inglaterra, instituída pelo govêno 
inglês, bem mmo outm ofício dirigido pela diretoria do instituto ao Major 

Joáo Negráo, chefe da Casa Militar do Governador do Estado, relativo ao es- 
tudo do a i o  sr. Raberto Thut, sobre um desenho de uma bandeira com es- 
cudo, projeto das insignlas de Governador do Estado de S. Paulo. Com a 
palavra o 5. Si Pinto propóe que o Instituto apresente A s  autoridades cons- 
.tituidas do País protestos de solidariedade em relagio B atitude altiva do Go- 

v6rno brasileiro no desagravo das ofensas do poder comunista. O sr. p r c i  
considera desnecessário consultar a casa, dada a significação patriótica Ja 

pioposta. O s .  Embaixador Macedo Soares pede a palavra para 1embrar;ue 
a 2 de novembro do corrente ano, ocorre o centenário do nascimento do dr. 
.Domingos José Nogueira Jaguaribe Filho, um dos fundadores do instituto que 
por seu grande valor na vida espiritual do pais mereceu ter o retrato no saiãa 
de conferencias, ao lado de outms vultos nacionais Fala o sr. Niwlau 
Duarte Silva para dizer que lastimava ter de comunicar o atraur na im- 
pressáo do úitimo n.o da Revista, em virtude do excesso de serviço na Im- 
prensa Oficial. Depois de comunicar que se iria proceder 8 eleição da dire- 
toria para o triènio de 1948-1950, 18 o sr. presidente os artigos dos Estatutos 
referentes Bs eleições da sociedade e convida os 5s .  Coronel Pedro Dias de 
,CBmpor e Zubglio Homem de Melo para servirem como escrutinizadores Ve- 
Nicads  a pr-zmça de 34 sócios, foi procedida a chamada pelo 1.0 mreiário 
-tendo todas deposto os votos na uma, os quais foram apurados com as for- 
sualidade8 de rigor. A nova diretoria, de -do com os nomes mais votados. 



ficou arrim constituída: 1.0' vice-presidente, professor Ernesia de Sousa 
Campa, (21 votos): 2.O vice-presidente: Dr. Frederico de Barros Brotero. 
(21 votos); 3 . O  vice-presidente: Professor Américo Brasiliense Antuoes de 
Moura, (22 votos); 1.0 secrehirio: Dr. Carlos da Silveira, 31 votos); 2.O se- 
WetArio, Dr. Amador Bueno Machado Florence, (27 votos); orador oficial: 
Dr. Jose Pedro Leite Cordeiro. (32 votos); tesoureiro: Professor Dádo Pires 
Correia, (32 votos); suplentes do 2.0 secretário: Dr. José Eueno de Oliveira 
Azevedo Filho, (32 votos): e profewr Alfredo Gomes, (33 votas). Foram 

C~ também smfragados os seguintes nomes: para 1.O vice-presidente: h. Frede- 
rico de Bamos Bmtero, (10 voto&; e Dr. Domingos Laurito, (1 voto); 2.0 
vice-presidente: Dr. Américo Brasiliense Antunes de Moura, (9 votos): Dr. 
Edmundo IZnig, (1 voto); 3.O vice-presidente: h. Ernesto de Sousa Cam- 

pos, (3 votos). Carloç da Silveira(1 voto); 1.O secretário: ?r. Jose ~ u e n o  
de Oliveira Azevedo Filho, (2 votos); 2.0 secretàrio: Dr. Alvaro da Veiga. 
Coimbra, (1 voto), Sr. Nicolau Duarte Silva, (5 votos); orador oficiak Dr. 
Enzo Silveira. (1 vota), h. José Carlos de Ataliba Nogueira (1 voto); te- 
soureiro: Dr. João Batista de Campos Aguirra, (1 voto), profesmr Alfredo 
Gomes, (1 vot.0); 1.0 secretbio: Sr. Tom& Oscar Marcondes de S- (1 
voto); 2.O suplente do 2.0 secretário. Cel. Luis Tenórlo de Brito, (1 voto); 
2 . O  suplente do 2.0 secretário: Cel. Luís Teubrio de Brito, (1 voto). O sr. pre- 
adente dirige uma saudaçáo aos novos titulares, de quem esperava m p e -  
ração à altura de seus dotes e mer&imentos Na segunda park dos tra- 
balims, ocupa a tribuna o sr. Aureüano Leite, que a r t a  a b r e  a vida e a 
obra de Antonio de Sá Camargo, Visconde de Guarapuava. paulista de ori- 
gem e de nascimento, por haver nascido antes da criaçáo da província da 
Par-, e que em sua vida de realizações fecundas revelou as qualidades pri- 
maciais dos troncos avoengos, a @telig&ncia e o equilíbrio dos Sás, o espírito 
empreendedor dos Camargos Depois de enumerar os principajs feitos do 

liomenageado no desbravamento do sertão paranaense, com a criaçáo de . 
fazenda, fundação de escolas e de hospitais, trata o orador da a t u m  do 
visconde no centuio polltico do pais. para finalizar o seu estudo com a 
leitura do elogio do grande vulto, feito pelo Visconde de Taunay, guanüo 
presidente da província do Paraná. O sr. T6rres de Oliveira se congratula 
com o instituto Histórico do Paranà pela escolha do nome do sr. Aureiisno 
Leite, conhecido h'ibuno, para a homenagem táo significativa que junta- 
inente com o instituto HisUrrico de São Paulo prestava à memóna do grande 

Lrasiisiro. Sendo esta a úitima sessão do ano, o Sr. Presidente deu iniar- 
mzç5es sobre a projetada reforma dos Estatutos, a conatmáo do novo edl- 
fkio social e a apresentação do Relatório da D i r i a  no infdo dos tra- 
baihos do próximo mo. Ninguém mais tendo feito uso da palavra, o e& 
T k s  de OHveira encerra a sessão. depois de comunicar que no dia 1 .O  de 
novembro do Instituto HisMrico, em sesiáo estatutsria. prestaria homenagem 



nos sócios falecidos no decorrer do ano social findo, em número de 13, devendo i 
a necroldgfo ser feito pelo orador oficial da casa, por ordem eronolópjca do fa- .- " ,..; 
.lecimento. E, para constar. foi lavrada a presente ata, que, depois de lida. . : c 

,< 
discutida e aprovada. ser& devidamente -da. . , . .. ..' 

(aa) Jos6 Tôm de Oliveira 
Wto Lívio Ferreira 

Carlos Alberto Nmrr 

Ata da sessão magna, em 1.O de novembro de 1947 

Presidente: Dr. José T ò m  de Oliveira 
I? Senetáno: Dr. Tito Livio m e i r a  
2.o Secretino: Dr. Carlos Alberto Nunes 

O Instituto Kistórim e Geográfico de São Paulo reslleou no üia 1.0 de 
novembro do corrente ano, em sua sede sociai i rua Benjamim Coliptant n.0 
152, a sessão magna comemorativa do 53? aniversário de sua funda@o, em 
.que foi feito o elogio dos sócios falecidos no decorrer do ano social findo. 

Assinaram o livro de presença os sócios José Tòrres de Oliveira, Tita Livio 
Ferreira, José Bueno de Oliveira Azevedo Filho, Dádo Pires Dormia, Ai- 
vhro Soares Brandh. Cônego Paulo Florêncio da Silveira Camargo, José 
Carlos de Ataliba Nogueira, Amador Bueno Machado Florence e Caiios 
Nunes Justificaram auehcia os s s .  N. Duarte Silva, Prot Teodoro Braga. 
i'linio de Barros Monteim, Otoniel Mota e Prof. Jorge Berto1a.m SteUa. A 
sessão foi presidida pelo a. José Tôrres de Oliveira. presidente perpetuo do 
Instituto e secretariada pelos as Titn Livio Ferreira e Carlos Alberto Nunes, 
respectivamente, PritJIeiro e &do secreituios. iniciando os trabalhos 
-o Sr. presidente justifica a necespidade da leitura da ata da se& de 25 de 
outiibro p. passado por ter ela o resultado da eleiçh para a nova M r i a  
90 Instituto: dewis de lida pelo 2.0 secretásio e de ser posta em dimissáo, 
foi aprovada e assinada. O a. presidente comunica j& estar em com&ça o vo- 
]:une 44.O da Revista do Instituto, esperando que o mesmo passa ser distri- 
buido aos sócios nos primeiros meses do ano vindouro, e que se e ~ w U t r s  em 
elaboração o relatório das atividades do Inst. no ano social de 1947, que será 
apresentado ao se iniciarem os iraabalhos. depois das'férias regulamentares. 

, Xa mesm8 ordem de id4ias. chama a ateniao para a parcimônia das noticias 
<:a imprensa em rei- Bs se.& do Instituto, o que decorre da f d t a  de 
e s p w ,  segundo as alegações dos principais 6rghs  desta Capital, ou meano 
do relativo Inter&sse que posa despertar nos ~ s s o s  periódicos a atividade 
ao  sodalicio. Diante das razões apresentadas, cumpre h' diretoria apenas 



agradecer o acolhimento que alguns jornais ainda concedem 2s noticias que  
Ihes são enviadas, ainda que na maior parte das vézes só publiquem uma 
siunula A seguir, o sr. Torres de Oliveira convida o orador oficisl a ocupar 
a tribuna, sr. Atalíba Nogueira, cuja eloquência faguihante há muito exerce 
verdadeiro faseinio nos frequentadores das sessóes do Instituto e S. S. faz & 
da palavra. Antes de se oeupar com o elogio histórica dos sócios falecidos. 
tio ano social findo, refere-se o sr. Ataliba Nogueira B iniciativa do Insti- 
tuto Histórico e Geográfico Brasileiro, sob os auspicios do Govémo Federal 
no que respeita à realização na capital da República, em abril de 1949, do 
4.O congresso de H i i r i a ,  lembrando que o Instituto deverà participar ofi- 
cialmente do certame e divulgar entre os sócios a noticia, com a relwão das. 
120 teses apresentadas para que todos possam tomar a iniciitiva de desen- 
volver os pontos de maior interesse. Refere-se. ainda, o sr. Ataliba No- . meira às comemorações do 4.O centemirio da fundaçáo de São Paulo, que 
deverão ser reaizadas em 1954, lembrando que o Instituto ia0 poder8 ficar 
alheio a táo momentosa comemorapáo. Passando a ocupar-se do elogio dos 

socios falecidos, discorre o orador sôbre a vida e a obra dêsses sócios, por 
ordem cronológica do falecipento: Francisco Cardona, Alberto Rangel, 
Xubião Meira, Carlos mklho. Henrique Tovar, Benedito Bastos Barreto 

(Belmonte), Artur Pequerobi de Aguiar Whitacker, Eugénio Teixeira de 
Castro, Joaquim Silveira Santos, Laurindo Dias Minhoto, José Alberto Pe. 
lucio, Antonio Piccarolo e Leonardo Pinto. Valendo-se apenas de aponta- 
mentos em que fixara datas e titulos, evoca o orador a figura d k e s  sócios 
todos, quase todos falecidas em idade provecta, após fecunda vida de reali- 
zações no domínio cultural. e conclui lastimando que a fatalidade iniiudivel 
houvesse privado o Instituto da coaperacáo de tantos vultos eminentes. Com 
o palavra o sr. presidente, faz ressaltar o valor da o r w  que acabava de 
ser proferida pelo verbo ebquente do sr. Atalíba Nogueira. Reierindo-se Bs. 
s~igestóes iniciais do orador, deciara o sr. presidente que a diretoria levará. 
na devida considera& a idéia de participar do 4.O congresso de História 
e de divulgar entre os sócios o teor das teses que deverão ser desenvolvidas. 
Quanto &s comemorações por ocasião do 4: centenário da fundaçáo de Sáo. 
Paulo, já organizou a Instituto várias comissóes que colaborarão a latere 
com a grande comissão constituida pelo Govêrno do Estado, para êsse fim; 
zssunto de que não tinha conhecimento o orador por náo ter asristido Bs 
ultimas sessões, em virtude de sua atividade parlamentar na Capital da Re- 
pública. Antes de encerrar a sessáo comunica o sr. presidente j& estar 
Pronto o projeto da reforma dos Estatutos, que deveria ser discutido M rei- 
Iiicio dos trabalhos do prólrimo ano, motivo por que iriam ser distrbuídaa 
cópias entre os sócios, para que éstes pudessem estudai o m t o  durante 
as férias, a fim de ficarem em condi* de melhor dhmtir o aesunto. Dis- 
se o Sr. Presidente que devia ficar consignado em ata um especial agrade- 



çmenta ao sócio benemérita Embaixador àbaeedo Soases por ter, quando 
ilc Governo do Esiado, mantido espont8neamente a subvenção devida ao 
mdaiiclo. Nada mais havendo a ser tratado. encerra o Sr. presidente a ses- 
são, depos de formular votos de repousadas e felizes férias para todos oa 
~ 1 0 ~ .  a fim de que no ano próximo continuasem a dedicar ao Instituto o 
melhor de suas atividades. E, para constar, foi lavrada a presente ata 
que d e p o ~  de iida, discutida e aprovada, será devidamente assinada. 

(aa.) Jwé Torres de Oliveira 
Tito Livio Ferrei" 
Carlos Alberto Nnnes 
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